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1922
11 квітня 1930 
Готель «Магнолія» 
Омаха, Небраска

ДОВОДИТЬСЯ ДО ВІДОМА ЗА НАЛЕЖНІСТЮ

Моє ім’я Вілфред Ліланд Джеймс, і це моя сповідь. У червні 
1922 року я замордував свою дружину — Арлетт Кристину 
Вінтерс Джеймс — і схоронив її тіло, запроторивши його у ста
рий колодязь. У скоєнні цього злочину мені допомагав мій син 
Генрі Фрімен Джеймс, хоча, бувши віком 14 років, відповідаль
ності він не підлягає; це я хитрістю вплутав його в цю справу, 
граючи на його страхах та перебиваючи впродовж двох міся- 
ців його цілком нормальні заперечення. За це мене бере жаль 
навіть більший, ніж за скоєним злочином, з причин, які ви- 
і нітлить цей документ.

Мотивом, іцо призвів до мого злочину й прокляття, були 
100 акрів доброї землі неподалік Гемінгфорд-Хоум1 у штаті 
І Іебраска. Цю землю заповів моїй дружині Джон Генрі Він
терс, її батько. Я прагнув додати цю землю до моєї спадкової 
ферми, площа якої у 1922 році становила 80 акрів. Моя дру
жина, котра ніколи не тішилася з фермерського життя (чи 
і ролі дружини фермера), воліла продати ту землю за готівку 
компанії «Фаррингтон». Коли я спитав у неї, чи дійсно вона 
хоче жити з навітряного боку свинобійні Фаррингтонів, вона 
сказала мені, що разом із її батьківською спадщиною ми мо
жемо продати також усю ферму — ферму ще мого батька й ді- 
;и! Коли я запитав її, що ж ми робитимемо з грошима й без

1 Нетіп§Гог<і — містечко на заході штату Небраска; Стівен Кінг згадує 
Гемінгфорд-Хоум також у своїх творах «Протистояння», «Діти кукуру
дзи» та «Воно».



а.
землі, вона відповіла, що ми можемо переїхати до Омахи або 
навіть до Сент-Луїса1 й відкрити крамницю.

— Я ніколи не житиму в Омасі, — заявив я їй. — Міста, во
ни для дурнів.

У тому-то й полягає вся іронія, якщо зважати на те, де я за
раз живу, але довго я тут не житиму; я знаю це так само точ
но, як знаю, що то за звуки я чую в стінах. І ще знаю, де я опи
нюся після того, як завершиться моє земне життя. Цікаво 
мені, чи може Пекло виявитися гіршим за місто Омаха. М ож
ливо, воно й є містом Омаха, лише без гарного сільського крає
виду навкруги; сама лише задимлена, засмерджена сіркою по
рожнеча, повна погублених душ на кшталт моєї.

Ми затято сперечалися щодо тих 100 акрів упродовж усієї 
зими й весни 1922 року. Генрі, хоч і схилявся на мій бік, за
стряг десь посередині; він завдячував матері зовнішністю, але 
був схожий на мене своєю любов'ю до землі. Він був слухня
ним хлопчиком, без сліду пихатості, притаманної його мате
рі. Знову й знову він повторював їй, що не має ніякого бажан
ня жити в Омасі чи в будь-якому іншому місті і поїде туди, 
тільки якщо ми з нєїо дійдемо якоїсь згоди, чого досягти нам 
так і не вдалося.

Я вже гадав, чи не звернутися по допомогу до Закону, маю
чи певність, що будь-який суд у країні підтримає у цій справі 
мою прерогативу її Чоловіка вирішувати питання викорис
тання й призначення тієї землі. Проте щось мене утримува
ло. Се не був острах перед пересудами сусідів, мені байдужі 
були сільські плітки, се було щось інше. Я дійшов до того, що 
почав ненавидіти її, розумієте? Я дожився до того, що бажав 
їй смерті, отже, саме це мене й стримувало.

Я вважаю, що всередині себе кожна людина має ще й іншу 
людину, чужака, Підступника. Я певен, що під березень 1922 ро
ку, коли небо над округом Гемінгфорд засиніло і кожне поле

1 81. Ьоиіз — місто, засноване французами 1699 року на річці М іссісіпі, од
не з найбільших у штаті М іссурі й на всьому Середньому Заході.
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перетворилося на поплямоване снігом грузьке болото, Під
ступник усередині фермера Вілфреда Джеймса вже ухвалив 
нирок моїй жінці, тим самим вирішивши її долю. Се також
< різновидом найвищої міри правосуддя. Біблія каже, що не
вдячна дитина подібна зміїному зубу, а гаркітлива й невдяч
на Дружина набагато за те дошкульніша.

Я не якийсь там монстр; я намагався врятувати її від Під
ступника. Я їй пояснював, що, якщо ми не зможемо дійти зго
ди, їй доведеться переїхати до своєї матері у Лінкольн \  це за 
шістдесят миль на захід — добра відстань для відокремлення, 
котре не є справжнім розлученням, хоча й означає руйнацію 
подружнього союзу.

— І залишити тобі мою батьківську землю, звичайно? — пе
репитала вона, підсмикнувши головою. Як же я на той час уже 
зненавидів оте її зухвале смикання головою вгору, наче в по
гано видресуваного поні, і те її коротке форкання, що завжди 
цьому руху акомпанувало. — Цього не буде ніколи, Вілфе.

Я сказав, що відкуплю в неї ту землю, якщо вона наполягає. 
Це забере якийсь період часу — років вісім, можливо, де
сять, — але я виплачу їй усе до останнього цента.

— Гроші потроху — це гірше, ніж зовсім ніякі, — відповіла 
вона (з черговим посмиком голови й форканням). — Про це 
кожна жінка знає. Компанія «Фаррингтон» заплатить усе од
разу, і їхнє уявлення про високу ціну мусить бути безмірно 
щедрішим за твоє. І в Лінкольні я ніколи не житиму. Се навіть 
не місто, а всього лише звичайне село, де церков більше, ніж 
нормальних будинків.

Ви розумієте мою ситуацію? Чи ви не бачите той «глухий 
кут», куди вона мене загнала? Хіба я не можу розраховувати 
принаймні на крихту вашого співчуття? Ні? Тоді слухайте оце.

На початку квітня того року — рівно за вісім років до сьо
годнішнього числа, наскільки я пам’ятаю — вона підійшла до

1 Сіїу оґілпсоїп — столиця і друге за величиною місто штату Небраска, за
сноване 1865 року.
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мене вся така превесела й сяюча. Більшу частину того дня во
на провела у «салоні краси» в Мак-Куку1 і волосся обрамлю- 
вало їй щоки товстенькими буклями, які нагадали мені ті ру
лончики туалетного паперу, що їх можна побачити в клозетах 
готелів та заїзних дворів. Вона сказала, що має якусь ідею. Ідея 
полягала в тім, що нам варто було б продати компанії «Фар- 
рингтон» заразом і ті 100 акрів, і всю ферму. Вона вважала, що 
вони куплять усе, аби лиш отримати ту ділянку її батька, ко
тра лежала близько до залізниці (і, мабуть, вона мала рацію).

— А тоді, — промовила та зухвала мегера, — ми можемо по
ділити гроші, розлучитися й розпочати нові життя окремо од
не від одного. Нам обом зрозуміло, що саме цього тобі хочеть
ся. — Ніби їй самій не хтілося того ж самого.

— Ага, — сказав я (мовби всерйоз обмірковуючи ту її 
ідею). — А з  ким із нас залишиться хлопець?

— Звісно ж, зі мною, — відповіла вона, витріщившись. — 
Чотирнадцятирічний хлопчик потребує матері.

Того ж дня, з розповіді про найновіший план його матері, 
я почав «обробляти» Генрі. Ми з ним сиділи в повітці на сін
нику. Я утримував на лиці щонайсумніший вираз і промов
ляв із найсумнішими інтонаціями, малюючи картини того, на 
що скидатиметься його життя, якщо його матері дозволити 
впровадити цей план: як він не матиме ані ферми, ані батька, 
як він потрапить до набагато більшої школи, позбавлений усіх 
своїх друзів (більшість котрих він знає змалку), як, щойно 
опинившись у тій новій школі, він буде змушений битися за 
гідне собі місце серед незнайомців, котрі сміятимуться з ньо
го, називаючи сільським телепнем. З іншого боку, говорив я, І 
якщо б нам вдалося утримати всю землю, я певен, ми могли б 
розрахуватися за всіма нашими зобов’язаннями перед банком 
ще до настання 1925 року і щасливо жити без боргів, дихаю-

1 МсСоок — засноване 1882 року місто в штаті Небраска, назване на честь 
генерала федеральної армії часів Громадянської війни 1861— 1865 рр. 
Александера Мак-Давелла Мак-Кука.
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чи свіжим повітрям, замість того, аби бачити, як нашим чис- 
іссеньким колись струмком від світанку й до заходу сонця 
спливають свинячі тельбухи.

— Отже, що тобі більше подобається? — спитав я після то
го, як змалював йому цю картину у таких яскравих подроби
цях, на які лишень тільки був здатний.

— Залишитися з тобою, татуню, — відповів він. І сльози 
струменіли йому по щоках. — Але чому ж їй треба бути та
кою... такою...

— Продовжуй, — заохотив я. — Правда ніяк не може бути 
лайливою.

— Такою курвою.
— Бо більшість жінок ними й є, — сказав я. — Це неви

травна частина їхньої натури. Питання в тім, що нам з цим 
робити.

Проте Підступник усередині мене вже подумав про старий 
колодязь позаду корівника, той, воду з якого ми використо
вували лише для змиву, бо він став такий мілкий і замуле
ний — усього 20 футів завглибшки, лише трохи більший за 
дренажну яму. Залишалося одне питання: як до цього підвес
ти його. А я мусив, ви, безумовно, це розумієте; я міг убити 
мою дружину, але мусив урятувати мого чудового сина. Який 
сенс у володінні 180 акрами землі — чи хоч би й тисячею, — 
якщо у вас нема нікого, з ким цьому порадіти і кому їх потім 
заповідати.

Я прикинувся, ніби обмірковую безумний план Арлетт з пе
ретворення доброї ріллі на свинобійню. Я попрохав її дати ме
ні час звикнути до цієї думки. Вона дозволила. А впродовж 
наступних двох місяців я обробляв Генрі, призвичаюючи йо
го до зовсім протилежної ідеї. Се виявилося не таким важким, 
як могло бути; він мав зовнішні риси своєї матері (самі знає
те, зовнішність жінки — це мед, яким чоловіків заманюють до 
жалливого вулика), але не її Богом прокляту впертість. Н еоб
хідно було лише домальовувати картину, яким буде його жит
тя в Омасі або у Сент-Луїсі. Я висунув припущення, що навіть
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ці два переповнені людом мурашники можуть її не вдоволь
нити; вона може вирішити, що їй годиться тільки Чикаго.

— А тоді, — повідомив я, — може так трапитися, що у стар
ших класах ти вчитимешся разом із чорними нігерами.

Він почав прохолодно ставитися до своєї матері; а після 
кількох спроб відновити його приязність — усі були недолугі, 
всі відкинуті ним геть — вона теж почала відповідати йому хо
лодністю. Я (чи радше Підступник) торжествував. На початку 
червня я сказав їй, що, серйозно все обміркувавши, я вирішив, 
що ніколи не дозволю їй продати ті 100 акрів без боротьби; 
натомість я радше доведу нас усіх до руйнації й зубожіння, 
якщо постане така потреба.

Вона сприйняла це спокійно. Вирішила самостійно пошу
кати юридичних порад (а Закон, як ми знаємо, стає другом 
будь-кому, хто йому за це платить). Я таке передбачав. І по
сміювався! Бо їй нічим було заплатити за такі поради. На той 
час я вже міцно тримав у руках всю невеличку готівку, яку ми 
мали. Генрі навіть віддав мені свої заощадження з глиняної 
скарбнички, коли я його про це попросив, тож вона не могла 
поцупити й звідти, хай хоч яким нікчемним було те джерело. 
Звісно, вона поїхала до офісу компанії «Фаррингтон» у Делан- 
ді, майже певна (як і я), що ті, хто очікують собі такого при
бутку, забезпечать її юридичні витрати.

— Вони її підтримають, і вона переможе, — втокмачував 
я Генрі в повітці на сіннику, де ми з ним уже звикли вести на
ші розмови. Я не був іще цілком певний, але вже прийняв рі
шення, яке я поки що наважуся назвати хіба що «планом».

— Але ж, татуню, це несправедливо! — схлипнув він. Си
дячи там, на сіні, він виглядав дуже юним, радше десятиріч
ним, аніж хлопцем чотирнадцяти років.

— Життя саме таким і є, — відповів я. — Іноді єдине, що за
лишається, це самому брати те, що мусить тобі належати. На
віть якщо від цього хтось постраждає. — Я помовчав, спосте
рігаючи за його обличчям. — Навіть якщо хтось помре.

Він зблід.
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— Татуню!
— Якщо її не стане, — сказав я, — все залишиться так, як 

було. Всі скандали припиняться. Ми могли б тут мирно жити. 
Я запропонував їй усе, що можу, хай би вона собі сама їхала, 
але вона не схотіла. Лишилося єдине, що я можу зробити. Що 
ми можемо зробити.

— Але ж я люблю її!
— Я теж її люблю, — сказав я. І це, попри всю вашу ймовір

ну недовіру, було правдою. Та ненависть, яку я відчував до неї 
тоді, у 1922 році, була більшою за будь-яку з тих, що їх може 
відчувати чоловік до будь-якої жінки, бо в моїй ненависті при
сутня була частка любові. І хоч би якою прикрою й упертою 
не вбачалася Арлетт, усе ж таки вона була добросердою жін
кою. Наші «подружні стосунки» ніколи не припинялися, хо
ча, після того як почалися суперечки щодо тих 100 акрів, на
ші злягання в темряві чимдалі більше ставали схожими на 
парування тварин.

— Це не мусить бути болячим, — сказав я. — А коли все за
кінчиться... тоді...

Я повів його поза корівник і показав той колодязь, і там він 
вибухнув гіркими слізьми.

— Ні, татуню. Тільки не це. Хоч би щось інше.
Але коли вона повернулася з Деланда (Гарлен Коттері, наш 

найближчий сусіда підвіз її більшу частину шляху у своєму 
«Форді», висадивши там, де їй залишилося пройти пішки ли
ше дві милі) і Генрі почав благати її «відступитися, щоби ми 
могли стати знову нормальною родиною», їй урвався терпець 
і вона ляснула йому по губах, наказавши перестати скиглити, 
наче цуценя.

— Твій батько заразив тебе своєю боязливістю. Гірше того, 
він заразив тебе своєю захланністю.

Ніби вона сама була вільна від цього гріха!
— Юрист запевнив мене, що земля моя і я можу робити 

з нею все, що мені заманеться, а я бажаю її продати. А щодо 
вас двох, ви можете залишатися сидьма сидіти тут, щоб разом
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нюхати запах смалених свиней, самим собі готувати їжу, са
мим собі стелити ліжка. Будеш, сину мій, тягти плуга цілими 
днями, а ночами читати його безкінечні книжки. Йому вони 
небагато користі принесли, але тобі, можливо, краще зара
дять. Хтозна?

— Мамуню, це несправедливо!
Вона поглянула на власного сина так, як жінка може погля

нути на незнайомця, котрий наважився торкнутися її руки.
І як же втішилася моя душа, коли я побачив, що він також ди
виться на неї так само прохолодно.

— Можете йти собі до дідька обоє. А щодо мене, я поїду 
в Омаху й відкрию магазин одягу. Отак я собі уявляю справед
ливість.

Ця розмова мала місце у запилюженому палісаднику між бу
динком та корівником, і ті її слова про те, якою вона уявляє со
бі справедливість, були останніми. Здіймаючи куряву своїми 
елегантними міськими туфлями, вона гордо рушила подвір’ям 
до будинку, зайшла всередину і пристукнула за собою двері. 
Генрі обернувся, дивлячись на мене. У нього в кутику рота по
казалася кров і нижня губа напухала. Лють у його очах була ті
єї дикої, бездомішкової природи, яку можуть відчувати лише 
підлітки. Це та лють, що не зважає на ціну. Він кивнув головою.
Я кивнув у відповідь, так само похмуро, хоча всередині мене 
скалився Підступник.

Той ляпас став підписом під її смертним вироком.

Через два дні, коли Генрі знайшов мене серед молодої кукуру
дзи, я побачив, що він знову послабшав. Мене це не стриво
жило і не здивувало; роки між дитинством і дорослістю спов
нені поривів, і ті, хто їх проживають, вертяться, немов оті 
флюгери, що їх дехто з фермерів тут, на Середньому Заході, 
полюбляють встановлювати на своїх силосних вежах.

— Не можна нам, татуню, — мовив він. — Вона перебуває
в Облуді. А Шеннон каже, що всі, хто помирають в облуді, по- І 
трапляють до Пекла.
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«Клята Методистська церква з її клятим Методистським 
юнацьким братством »1, — подумав я .... проте Підступник 
тільки усміхнувся. Наступні десять хвилин ми балакали на те
ологічні теми серед зеленої кукурудзи, а над нами повільно су
нули хмарки раннього літа, найкращі хмарки — ті, що пли
нуть, наче шхуни, тягнучи за собою кільватерні струмені тіней. 
Я пояснив йому, що якраз навпаки: замість послати Арлетт до
І Іекла, ми пошлемо її на Небеса.

— Бо замордований чоловік або жінка помирає не в Божий 
час, а в Людський, — говорив я. — Він... або вона... втрачає 
життя до того, як він... або вона... зможе спокутувати свої 
гріхи, отже, всі облуди мусять бути прощеними. Якщо роздив
лятися на це під таким кутом зору, то кожен убивця є свого 
роду Воротами до Неба.

— Але як щодо нас, татуню? Хіба ми не потрапимо до Пекла?
Я повів рукою довкола, показуючи на поля, що буяли сві

жою зеленню.
— Як ти можеш таке казати, коли бачиш Рай навкруг нас? 

А вона ж воліє прогнати нас звідси точно так само, як янгол 
з палаючим мечем прогнав колись Адама й Єву з їхнього саду.

Він вдивлявся у мене, занепокоєний. Сумний. Мені нена
висно було морочити власного сина у такий спосіб, але в гли
бині душі я вірив тоді й продовжую вірити в це по тепер, що 
не я наробив йому всього того, але вона.

— І ще подумай, — продовжив я, — якщо вона поїде в Ома- 
ху,. вона ще глибше закопається у Прірву-Пресподницю. Як
що вона забере тебе з собою, ти станеш міським хлопцем...

— Ніколи не стану! — він вигукнув це так голосно, що аж 
ворони на огорожі змахнули крилами і, здійнявшись, майну
ли вихором вгору, у синє небо, немов шматки копіювального 
паперу.

1 М етодизм — заснований у XVIII ст. протестантський рух, що тепер скла
дається з багатьох незалежних церков у різних країнах, спільним для яких 
є проповідь релігійної смиренності.



н , .

— Ти юний, отже, станеш, — сказав я. — Ти забудеш все 
оц е... навчишся жити по-міському... і почнеш викопувати со
бі власну яму.

Якби він мені закинув, що вбивці не мають надії на возз’єд
нання зі своїми жертвами на Небесах, мене б це могло загнати 
в кут. Проте або його теологія не простягалася аж так далеко, 
або він не бажав міркувати про такі речі. А й чи існує Пекло, чи 
ми створюємо його самотужки тут, на землі? Думаючи про пе- 
ребуті вісім років мого життя, я схиляюся до останнього.

— Як? — спитав він. — Коли?
Я йому розповів.
— І ми зможемо після всього жити тут?
Я сказав, що так, зможемо.
— А їй не буде боляче?
— Ні, — запевнив я. — Все відбудеться швидко.
Здавалося, його це задовольнило. Та все одно нічого могло

не відбутися, якби не сама Арлетт.

Ми домовилися зробити це в якусь із суботніх ночей у середи
ні місяця червня, котрий був тоді так само гарним, як і всі, які 
я пам’ятаю. Літніми вечорами Арлетт іноді випивала склянку 
вина — хоча рідко більше. На це існувала поважна причина. Во
на належала до тих людей, котрі ніколи не вип’ють дві склянки 
без того, щоб далі не випити четверту, а тоді й шосту, а потім 
і цілу пляшку. А тоді й іще пляшку, якщо та є.

— Я мушу бути дуже обережною, Вілфе. Мені це надто силь
но подобається. На моє щастя, я маю сильну волю.

Того вечора ми сиділи на ґанку, дивлячись, як над полями 
завмирає останнє світло, слухаючи дрімотливе ріііііі цвірку
нів. Генрі перебував у своїй кімнаті. Він майже не торкнувся 
вечері, а коли ми з Арлетт усілися на ґанку в наші крісла- 
гойдалки з подушками на сидіннях, відповідно позначеними 
літерами МА і ТА, мені здалося, ніби я чую звіддаля щось схо
же на звуки блювання. Пам’ятаю, я подумав, що, коли надій
де час, він нездатен буде зважитись піти до кінця. Його мати
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прокинеться наступного ранку в поганому гуморі, з «похміл
лям» і без знаття, як близько вона була від того, щоб ніколи 
більше не побачити чергового світанку в Небрасці. Одначе 
н почав діяти за планом. Бо я був якимсь таким, як оті росій- 
V іікі ляльки, що вкладаються одна в одну? Можливо. Можливо, 
кожна людина є такою. Усередині мене перебував Підступник, 
.ілс всередині Підступника сидів сповнений надій Уповаль- 
мик.Той парубок помер десь між 1922 і 1930 роками. Підступ
ник, зробивши свою шкоду, зник. А без його схем і амбіцій 
життя перетворилося на порожнечу.

11 а ґанок я прихопив із собою пляшку, проте, коли я спробу- 
паи наповнити її порожню склянку, вона прикрила її долонею.

— Тобі нема потреби робити мене п’яною, щоб отримати те, 
чого ти бажаєш. Я теж того хочу. Мені аж свербить.

Вона розсунула ноги й поклала руку собі на промежину, по
казуючи, де їй свербить. Усередині неї перебувала Соромітни- 
і мі — можливо, навіть Хвойда — і вино завжди її вивільнювало.

— Та випий все одно ще склянку, — промовив я. — Маємо 
Яі'що відсвяткувати.

Вона з осторогою подивилася на мене. Навіть від одної 
( клянки вина очі в неї зволожились (немов душа її ридала за 
т  ім тим вином, яке вона хотіла б, та не могла випити) і в світ- 
/іі призахідного сонця здавалися помаранчевими, як очі гел- 
/юиінської маски з гарбуза зі свічкою всередині.

— Не буде судового позову, — повідомив я їй. — І розлу- 
чгпня не буде. Якщо компанія «Фаррингтон» зможе собі до- 
июлити заплатити нам за мої вісімдесят акрів разом з твоєю
< о гнею, нашим суперечкам кінець.

І Іерший і єдиний раз за весь час нашого поривчастого по
дружнього життя в неї буквально відпала щелепа.

— Що ти кажеш? Що це я таке від тебе чую? Не мороч мені 
і олову, Вілфе! |

— Я не морочу, — промовив Підступник. Говорив він 
і чистосердечною щирістю. — Ми з Генрі багато балакали
11 а цю тему...
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— Останнім часом ви обидва таємничі, як ті злодії, це прав

да, — сказала Арлетт, прибравши долоню зі своєї склянки, 
і я скористався можливістю її наповнити. — Завжди у сінни
ку, або у дровітні, або сидите, схиливши голови один до одно
го, на дальнім полі. Я гадала, ви теревените про Шеннон Кот- 
тері, — форкнула вона, смикнувши головою.

Але мені здалося, що її обличчям також промайнула якась 
мрійливість. Вона сьорбнула вина зі своєї другої склянки. Два 
ковтки з другої склянки, і вона все ще могла б її поставити до
лі й піти до ліжка. Чотири, і я вже міг вручати їй цілу пляшку. 
Не кажучи вже про ще пару пляшок, котрі стояли в мене на
поготові.

— Ні, — мовив я. — Ми балакали не про Шеннон. Хоча я дій
сно примітив, як Генрі тримає її за руку, поки вони удвох про
ходять ті дві милі шляху, що ведуть до школи у Гемінгфорд- 
Хоум. Ми балакали про Омаху. Він хоче туди їхати, гадаю 
я, — мені не варто було намазувати їй занадто жирно, не після 
єдиної склянки вина і двох ковтків з другої. Вона була підозрі
ливою по натурі, моя Арлетт, завжди вишукуючи глибинні мо
тиви. Ну, й звісно, наразі я їх дійсно мав. — Принаймні поміря
ти це на себе. Та й Омаха не так вже й далеко від Гемінгфорда...

— Так. Недалеко. Я казала вам це обом тисячу разів, — вона 
ковтнула вина і, замість того щоб поставити склянку долі, як 
робила це перед тим, затримала її в руках. Помаранчеве світло 
над західним обрієм поглибшало до потойбічного зелено-пур- 
пурового сяйва, яке, здавалося, запалало в її склянці.

— Якби йшлося про Сент-Луїс, то була б інша справа.
— Я відмовилася від цієї ідеї, — сказала вона. Авжеж, звіс

но, це означало, що вона дослідила тамтешні перспективи 
й оцінила їх для себе як проблематичні. У мене за спиною, зви
чайно. Все за моєю спиною, окрім юриста тієї компанії. Та 
й з ним вона б зробила все також у мене за спиною, якби не хо
тіла використати цей факт як дрючок для мого побиття.

— Вони куплять усе разом, як ти гадаєш? — спитав я. — Всі 
180 акрів?
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— Звідки мені знати? — ковток; друга склянка спорожніла 

наполовину. Якби я зараз сказав їй, що вже досить і спробу
вав забрати в неї вино, вона б відмовилася віддати склянку.

— Ти знаєш, я не маю в цьому сумнівів, — сказав я. — Що
до цих ста вісімдесяти акрів, як і щодо твого Сент-Луїса. Ти 
вже все з'ясувала.

Вона скоса кинула на мене хитрий погляд... а тоді вибухну
ла брутальним реготом.

— Мож’иво, й так.
— Сподіваюсь, ми могли б підшукати для нас якийсь дім на 

околиці міста, — сказав я, — звідки принаймні відкривається 
вид хоч на пару полів.

— Де ти міг би сидіти цілісінький день, не відриваючи гуз- 
на від крісла на ґанку, заради різноманітності дозволивши всю 
роботу робити твоїй дружині? Давай, наливай. Якщо ми вже 
святкуємо, то давай святкувати.

Я наповнив обидві склянки. У мою вистачило лише трохи 
хлюпнути, оскільки я встиг зробити з неї тільки один ковток.

— Гадаю, я міг би знайти собі місце механіка. Легковики 
й вантажівки, але здебільшого сільськогосподарська машинерія. 
Якщо я можу підтримувати в робочому стані цей старий «Фар- 
молл»1... — я скинув рукою в бік темного силуету трактора, 
що стояв біля коріЬника, — то й будь-що змушу працювати.

— Це Генрі тебе намовив.
— Він переконав мене, що краще скористатися можливіс

тю стати щасливим у місті, аніж залишитися тут самому се
ред зубожіння, що безумовно очікує на мене.

— Хлопець виявляє здоровий глузд, і дорослий чоловік до
слухається! Нарешті дочекалися! Алілуя!

Вона осушила склянку і простягнула її по добавку. Вхопив- 
ніи мене за руку, вона прихилилася так близько, що я дочув 
кислий запах винограду в її віддиху.

«Рагтаїї» — багатоцільовий колісний трактор, який випускався компа
нією «Іпіегпаїіопаї Нагуезіег» у 1920-х рр.



— Вілфе, цієї ночі ти можеш отримати й те, що тобі найбіль
ше подобається, — торкнулася вона тепер уже пурпуровим 
язиком собі середини верхньої губи. — Оте непристойне.

— Смакую наперед, — відповів я.
Якщо все йтиме по-моєму, цієї ночі дещо значно непристой

ніше мусить трапитись у ліжку, яке ми ділили з нею впродовж 
15 років.

— Давай пок’ичемо Генрі, — мовила вона, починаючи вже 
ковтати слова. — Я бажаю поздоровити його з тим, що йому 
врешті розвиднилося.

(Чи я згадував про те, що дієслово дякувати було цілком 
відсутнє у вокабулярі моєї дружини? Напевне, ні. Мабуть, те
пер це взагалі зайве робити.) Її очі спалахнули від якоїсь но
вої думки.

— Ми наллємо йому склянку вина! Він уже достатньо до
рослий!

Вона стусонула мене ліктем, як це роблять оті перестарілі чо
ловіки, що їх можна побачити на лавах обабіч ґанку суду, котрі 
сидять там і розповідають один одному брудні анекдоти. |

— Якщо в нього трохи розв’яжеться язик, ми навіть дізна- ] 
ємося, чи не дарма витрачав він свій час з Шеннон Коттері... 
мала хвойда, хоча волосся має гарне, тут ніде правди діти.

— Випий спершу ще склянку вина, — промовив Підступник.
Вона випила ще дві, таким чином покінчивши з пляшкою.

(Першою.) На той час вона вже співала «Авалон»1 найкращим 
зі своїх фіглярських голосів, підкочуючи очі своїм найефект- 
нішим фіглярським манером. Це було боляче бачити, а ще б о 
лючіше чути.

Я пішов до кухні по нову пляшку вина і вирішив, що вже 
й справді час покликати Генрі. Хоча, як уже було сказано, вели
ких надій я не мав. Я міг зробити все, лише якщо він виступить

«Ауаіоп» — суперхіт 1920 року, співавтором і виконавцем якого був емі
грант єврейського походження з Литви Ел Джолсон (1886— 1950); найви
ще оплачуваний співак і кіноактор у США до кінця 1930-х рр.
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м( >їм добровільним співучасником, але в глибині душі я вважав, 
що він збентежиться, щойно спливе час балачок і настане час 
діяти. Ну, якщо й так, тоді ми просто покладемо її до ліжка. 
Кранці я їй скажу, що передумав продавати мою отчу ферму.

І Ірийшов Генрі й ніщо в його блідому, скорбному обличчі 
пг спонукувало до надії на успіх.

— Татуню, — шепнув він, — гадаю, я не зможу. Це ж мама.
— Ну, як не зможеш, то й не зможеш, — погодився я, і в цих 

моїх словах і зблизька не було Підступника. Я змирився; що 
(>уде, те й буде. — У будь-якому разі, вона щаслива уперше за 
оагато місяців. П’яна, але щаслива.

— Не просто напідпитку, а насправді п'яна?
— Не дивуйся; робити все по-своєму для неї єдиний спосіб 

відчувати себе щасливою. Ти за свої 14 років життя з нею му- 
і ин би про це вже знати.

Суп/іячись, він нашорошив вуха туди, де на ґанку жінка, ко
тра його народила, завела незграйно, проте слово в слово, 
■<Іірудного Мак-Гі»1. Генрі геть спохмурнів, почувши цю бур- 
дсйну баладу, можливо, через її приспів («Вона воліла помогти 
йому запхнути/Бо то ж був знову той Брудний МакГі»), хоча 
радше через те, яким манером випльовувала ці слова його ма
ги. Лишень минулого року Генрі склав Присягу в таборі Мето
дистського юнацького братства в День праці2. Я стиха радів йо
го шоку. Якщо підлітки не вертяться на всі боки, як флюгери на 
потужному вітрі, вони стають закостенілими, мов Пуритани.

— Вона хоче, щоб ти приєднався до нас, випив склянку вина.
— Татуню, ти ж знаєш, я пообіцяв Господу, що ніколи не пи

тиму.
— Ти вирішиш це з нею, вона хоче відсвяткувати. Ми про- 

дасмо ферму й переїздимо до Омахи.

Одна з численних ірландських балад циклу «Мак-Гі», у текстах кожної
і яких згадується випивка, неочікувана вагітність і часто смерть.
День праці — національне свято США з 1894 року, святкується у перший 
понеділок вересня.
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— Ні!
— Ну... побачимо. Все залежить від тебе, синку. Виходь на 

ґанок.
Побачивши Генрі, його мати п’яно підвелася на рівні, обхо

пила руками сина за поперек, якось аж занадто притискаю
чись до нього своїм тілом, і почала покривати його обличчя 
екстравагантними поцілунками. Неприємно смердючими, су
дячи з його гримас. Тим часом Підступник знову наповнив її 
спорожнілу склянку.

— Нарешті ми всі разом! Мої чоловіки набралися глузду! — 
Вона підняла склянку, вітаючи нас, і вихлюпнула добрячу пор
цію собі на груди. Розсміялася, підморгуючи мені. — Якщо 
твоя ласка, Вілфе, можеш злизати вино з мене трішки пізніше.

Генрі дивився на неї з відразливим замішанням, тимчасом як 
вона гепнулася назад у крісло, задрала свої спідниці й заштовха
ла їх собі між ноги. Вона помітила його погляд і розреготалася.

— Не треба нам тут святенництва. Я бачила тебе з Шеннон 
Коттері. Маленька хвойдочка, але має гарне волосся, та й фі
гурку показну. — Вона допила вино і зригнула. — Якщо ти ще 
не обмацав її всю, ти просто дурень. Але треба бути обереж 
ним. Чотирнадцять — не замалий вік для одруження. Тут 
у нас, на серединних рівнинах, чотирнадцять — не замалий 
рік для одруження навіть на власній кузині.

Нареготавшись, вона знову простягнула свою склянку. Я на
повнив її з другої пляшки.

— Татуню, їй уже достатньо, — мовив Генрі несхвально, не
згірш за якогось проповідника. Над головами з’явилися пер
ші зірки, підморгуючи згори неозорій пласкій порожнечі, яку 
я так любив усе життя.

— Ой, ну, я не знаю, — відповів я. — Іп у і п о  уегііа$у як пише 
Пліній Старший... в одній з тих книг, з яких завжди так іро
нічно глузує твоя мати.

— Рука на плузі цілий деньу а ніс у книзі всеньку ніч, — про
співала Арлетт. — Окрім, коли він порається дечим у мені.

— МамунюІ
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— Мамуню! — перекривила вона і простягнула руку зі склян
кою в напрямку ферми Коттері, хоча та стояла надто далеко 
під нас, щоб бачити тамтешні вогні. Нам їх не було б видно, 
маніть якби вони жили на милю ближче, оскільки кукурудза 
ми гналася вже високо. Коли в Небраску приходить літо, ко
жен фермерський дім перетворюється на корабель, що пливе 
у безбережному зеленому океані. — За Шеннон Коттері і її но- 
вісінькі цицечки, а якщо мій син ще не знає, якого кольору 
и неї пипки, він просто телепень.

Мій син не відповів на це, але те, що я міг зрозуміти з його 
потемнілого обличчя, змусило Підступника втішитися.

Вона обернулася до Генрі і вхопила його за руку, обливши ви- 
м ом йому зап’ясток. Ігноруючи його кволе заперечливе нявчан
ня, подивилася неочікувано жорстко йому у вічі й промовила:

— Тільки запам’ятай, коли злягатимешся з нею в кукурудзі 
л< к) поза корівником, не шуруй в неї. — Вільну руку вона стис- 
пула в кулак, виставивши середній палець і потикала ним собі 
навкруг промежини, означивши коло: ліве стегно, праве стег
но, живіт справа, пупок, живіт зліва і знову ліве стегно. — Роз
відай її всю і всюди, як тільки тобі схоче/ься, своїм Джонні Ма
ком, аж поки йому не стане так гарно, що почне плюватися, але 
тримайся подалі від самого гнізда, якщо не хочеш опинитися 
в кайданах на все життя, як твої мамуня з татусем.

Він підвівся й пішов, так само не промовивши й слова, і я йо
го не засуджую. Це була вкрай вульгарна вистава, навіть для 
Дрлетт. Напевне, він побачив, як прямо в нього на очах вона 
перемінилася з його матері — важкої жінки, але іноді люби
мої — на смердючу бурдейну мадам, що настановляє юного- 
ичіеного клієнта. Само по собі це гидотно, а він же ще з такою
11 і жністю ставився до дівчини Коттері, й від того йому було знач
но гірше. Зовсім юні хлопці не можуть не підносити своїх пер
ших коханих на п’єдестал, і якщо трапляється хтось, хто плює 
па їхнє божество... навіть якщо тим хтось є рідна мати...

Я дочув здаля, як він затріснув свої двері. А потім почули- 
і я також неголосні, проте явні схлипи.
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— Ти поранила його почуття, — сказав я.
Вона висловила свою думку, що почуття , як і справедли

вість — це також останні притулки для слабаків. А тоді про
стягнула до мене склянку. Я її наповнив, розуміючи, що нічо
го зі сказаного зараз нею сама вона вранці не пам’ятатиме 
(повсякчас маючи на увазі, що вона й завтра буде тут і приві
тає наступний ранок) і все заперечуватиме — аж пінитиметь
ся, — якщо я їй розповім. Я бачив її в п’яному стані й раніше, 
але аж такого вже давно не траплялося.

Ми закінчили другу пляшку (вона закінчила) і половину 
третьої, перш ніж її щелепа відпала на залиті вином груди і во
на захропла. Проходячи через її здавлене таким чином горло, 
те хропіння нагадувало гарчання якоїсь злющої собаки.

Я обійняв її за спину і, підчепивши долонею під пахву, звів 
на ноги. Вона щось протестуюче промурмотіла і слабенько 
ляснула мене смердючою рукою.

— О’лиш ме’е с’о ’ої. Я спа... х о ...
— Зараз спатимеш, — сказав я, — але в ліжку, а не тут, не на 

ґанку.
Я повів її — вона спотикалася й хропла, одне око заплюще

не, а друге, хоч і затуманене, дивиться — через вітальню. Від
чинилися двері кімнати Генрі. Він став в одвірку, з безвираз
ним, набагато старшим за його справжній вік лицем. Кивнув 
мені. Лише один короткий порух голови, але він сказав усе, 
що мені потрібно було знати.

Я вмостив її до ліжка, зняв з неї туфлі і залишив її хропти 
з розчепіреними ногами і одною рукою, звислою з матраца до
долу. Я пішов назад до вітальні, де знайшов Генрі, котрий сто
яв біля радіоприймача, який Арлетт приневолила мене при
дбати за рік до того.

— Вона не має права казати такі речі про Шеннон, — про
шепотів він.

— Але ж казатиме, — відповів я. — Така вже вона є, така, 
якою її сотворив Господь.

— І вона не має права запирати мене від Шеннон.
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- 1 це вона зробить, — сказав я. — Якщо ми їй дозволимо.
— А ти не міг б и ... Татуню, ти не міг би знайти й собі адво

ката?
— Невже ти гадаєш, ніби будь-який адвокат, якого я зміг би 

на йняти за ті мізерні гроші, що маю в банку, зможе вистояти 
проти тих адвокатів, котрих компанія «Фаррингтон» нацькує 
па нас? У них широчезний розмах в окрузі Гемінгфорд, а я мо
жу розмахнутися хіба що своїм серпом. Вони тягнуться по ті 
100 акрів, і вона єдиний для них шлях до їх отримання. Єди
ний, але ти мусиш мені допомогти. Допоможеш?

Доволі довго він стояв мовчки. Стояв, похиливши голову, 
і я дивився, як сльози капають з його очей на плетений гач
ком килим-хідник. А потім він прошепотів:

— Так. Але якщо я мушу це побачити... я не певен, що тоді 
іможу...

— Є спосіб, коли ти зможеш допомогти, але не бачитимеш. 
( ’.ходи-но до повітки й принеси джутовий мішок.

Він зробив, як я просив. Я пішов до кухні і взяв найгострі- 
ишй з її різницьких ножів. Коли, повернувшись із мішком, він 
побачив ніж, обличчя його побіліло. ^

— Це конче мусить бути зроблено цим? А ти не міг б и ... по
душкою...

— Це буде занадто повільно й занадто важко, — відповів 
я. — Вона борсатиметься.

Він прийняв мої пояснення так, ніби я до своєї дружини 
ік гиг убити вже дюжину інших жінок і добре розумівся на цій
111 раві. Але ж я не розумівся. Просто я пам’ятав, що у всіх мо- 
іх напівпланах — іншими словами, в моїх мареннях про те, як 
я її здихаюся, — я завжди бачив саме цей ніж, котрий зараз 
гримав у руці. Отже, він і буде. Або цей ніж, або нічого.

Отак ми з ним і стояли у світлі гасових ламп — у Гемінгфорд- 
Хоум не було електрики, окрім як від генераторів, до 1928 ро- 
к у, — дивлячись одне на одного, в той час як велику нічну ти- 
ш у, що живе в серцевині речей, зламував лише неприємний 
шук її хропіння. Проте у спальні перебувала ще й третя сутність:
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її невідворотна воля, котра існувала окремо від самої тієї ж ін
ки (ще тоді мені здалося, ніби я її відчув; тепер, через вісім ро
ків, я в цьому впевнений). Це історія з привиддям, але привид
дя було там присутнє ще навіть до того, як жінка, котрій воно 
належало, померла.

— Гаразд, татуню. М и... ми відправимо її на Небо, — об 
личчя в Генрі посвітлішало від цієї думки. Яким мерзотним 
мені це видається тепер, особливо, коли я думаю про те, як він 
закінчив.

— Все відбудеться швидко, — запевнив я. Я змалку перері
зав горла безлічі свиней і гадав, що так і буде. Проте помилявся.

Коротше казати. У ті ночі, коли я не можу заснути — а таких 
багато, — все прокручується знову й знову: кожен її смик, і ка
шель, і крапання крові елегантно уповільнено, тож хай розпо
відь про це буде якомога коротшою.

Ми ввійшли до спальні, я попереду з різницьким ножем 
у руці, мій син за мною з джутовим мішком. Ми ступали на
вшпиньках, але могли б іти хоч під брязкіт цимбалів, вона б 
не прокинулась. Я показав жестом Генрі, щоб став праворуч 
від мене, за її головою. Тепер ми вже чули не лише її хропін
ня, а й цокотіння «Біг Бена»1, будильника, що стояв на її ніч
ній тумбочці, і дивна думка майнула мені: ми — як ті лікарі 
біля смертного ложа якогось визначного пацієнта. Хоча, я га
даю, лікарі біля смертного ложа, як правило, не тремтять зі 
страху й почуття провини.

«Прошу, нехай крові буде небагато, — думав я. — Нехай мі
шок її утримає. Іще краще, нехай Генрі заридає зараз, в остан
ню хвилину».

Але він не заплакав. Можливо, боявся, що я за це його зне
навиджу; можливо, змирився з тим, що вона відправляється

«Ві§ Веп» — популярний бренд будильників, що випускається з 1909 ро
ку заснованою 1884 року в Іллінойсі компанією «Мезісіох».
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ми І Іебеса; можливо, він згадав той вульгарний середній па- 
мгцк яким вона позначала коло на собі навкруг промежини. 
Н ііс знаю. Знаю лише, що він прошепотів: «Прощавай, маму
ню», — і натягнув їй на голову мішок.

Вона хоркнула, намагаючись випручатися. Я сподівався, що 
і.ц уну руку під мішок і там зроблю свою справу, але йому до- 
ім >ди лося його міцно натягувати, щоб утримати її, тож я й не зу- 
міи.Я побачив, як її ніс напинає мішок, стирчить, мов плавець 
акули. Я також побачив, який панічний вираз прозирає на йо- 
і о обличчі, і зрозумів, що довго він не витримає.

Я сперся одним коліном на ліжко, а рукою на її плече. А тоді 
|>і юнув крізь мішок їй по горлу. Вона заверещала й почала ще 
дужче пручатися. Кров ринула крізь проріз у мішку. Руки її за
дерлися й почали молотити повітря. Генрі відсахнувся від ліж
ка л виском. Я сам намагався її утримати. Вона вхопилася за 
фонтануючий мішок руками, і я різонув по них, розсікши їй три 
пальці до кісток. Вона знову заверещала — звук був тонкий 
І пронизливий, як крижана скалка — і одна рука в неї впала на- 
»ад, на ковдру, і там засмикалася. Я прорізав ще одну криваву 
і мугу в мішку, і ще одну, і ще. П’ять порізів загалом я зробив, 
і к'рііі ніж вона відштовхнула мене вцілілою рукою, а тоді нею ж, 
ривком вгору здерла джутовий мішок собі з обличчя. Цілком 
і голови його вона зняти не змогла — мішок зачепився їй за во
лосся й зависнув там, немов якийсь сітчастий очіпок.

Першими двома махами я розтяв їй шию, але тільки пер
шим достатньо глибоко, щоб стало видно хрящі її дихально
го горла. Останніми двома я розкраяв їй щоку і рот, та так гли
боко, що в неї з’явився клоунський вищир. Він простягнувся 
їй від вуха до вуха, демонструючи зуби. Вона видала утробне, 
{давлене ревіння, звук, який, мабуть, видає лев під час годів- 
л і. Кров ринула з її горла просто на ковдру. Пам’ятаю, я поду
мав, що ця кров схожа на вино у тій склянці, яку вона трима
ла проти останнього світла дня.

Вона спробувала виборсатися з постелі. Я спершу остовпів, 
а відтак розлютувався. Не було жодного дня впродовж усього
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нашого шлюбу, коли б вона не творила мені якісь капості, і на
віть тепер, під час нашого кривавого розлучення, йшла напе
рекір. Утім, чого іншого я ще міг очікувати?

— Ой, татуню , зупини її! — заверещав Генрі. — Зупини її, 
ох, татуню , заради любові Господа нашого, зупини її.

Я плигнув на неї, немов той палкий коханець, і притиснув 
до просяклої кров’ю подушки. Нові хрипкі гарчання з глиби
ни її почикриженого горла. Очі її оберталися в очницях, роз
бризкуючи навкруги сльози. Я занурив руку їй у волосся, від
смикнув її голову назад і знову різонув їй по горлу. А тоді 
рвонув ковдру зі свого боку постелі і накрив їй голову. Вло
вивши все, окрім першого гейзера з її яремної вени. Фонтан 
крові потрапив мені на обличчя, і тепер вона, гаряча, скрапу
вала в мене з підборіддя, з носа, з брів.

Вереск Генрі позаду мене припинився. Я озирнувся і поба
чив, що Бог пожалів його (припускаючи, що Він не одвернув 
лиця Свого, коли побачив, чим ми займаємось): Генрі зомлів. 
Почали слабшати її смикання. Нарешті вона вже посмирніша
ла. .. але я так і залишився лежати зверху, притискаючи її ков
дрою, тепер просяклою її кров’ю. Я нагадував собі, що вона 
ніколи нічого не робила легко. І виявився правий. Через’три
дцять секунд (жерстяний, придбаний за поштовим каталогом 
годинник їх відрахував) вона знову скинулася, цього разу ви
гнувши спину так енергійно, що ледь не зіштовхнула мене 
геть. «Тримайся верхи, ковбою», — подумав я. Чи, либонь, на
віть промовив це вголос. Я того не пам’ятаю, ховай Боже. Все 
інше, але не це.

Вона затихла. Я відрахував ще тридцять жерстяних цоків, 
а потім ще тридцять, для певності. На підлозі поворушився, 
застогнав Генрі. Почав сідати, потім передумав. Він поповз 
у найдальший куток кімнати і згорнувся там клубком.

— Генрі? — погукав я.
Ані знаку від скорченої фігури в кутку.
— Генрі, вона мертва. Вона мертва, і я потребую допомоги.
Так само нічого.
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— Генрі, пізно вже задкувати. Справу зроблено. Якщо ти 
і іе хочеш потрапити до в’язниці, а свого батька заслати на елек
тричний стілець, тоді підводься на ноги і допоможи мені.

Він, хитаючись, рушив до ліжка. Волосся звисало йому на 
очі, котрі блищали крізь спітнілі кучері, немов очі якогось 
інірка, що ховається в чагарях. Він безперервно облизував со- 
оі губи.

— Не ставай у кров. Нам тут і так вистачить прибирати бру
ду — більше, ніж мені б хотілося, але ми з цим упораємося. 
Якщо не наслідимо по всьому дому, тобто.

— А я мушу на неї дивитися? Татуню, чи мушу я подиви
тися7.

— Ні. Ні ти, ні я.
Ми загорнули її в ковдру, перетворивши постіль на саван. 

Щойно це було зроблено, як я усвідомив, що ми не зможемо 
мронести її таким чином через дім; у своїх напівпланах і ма
реннях я бачив не більше, як скромну цівочку крові, яка за
бруднить край ковдри прямо під її горлом (її акуратно пе
рерізаним горлом). Я не передбачав, ба навіть не уявляв 
реальності: біла стьобана ковдра виглядала пурпурово-чор- 
ною у притемненій кімнаті, насичена кров’ю, немов розпух
ла від води губка.

У шафі лежало клаптикове покривало. Я не зміг задавити 
коротку думку: що могла б подумати моя мати, якби вона по
бачила, яким чином я використовую цей з любов’ю вишитий 
нею весільний подарунок. Я розстелив покривало на підлозі. 
Ми скинули на нього Арлетт. І загорнули її в нього.

— Швидко, — сказав я. — Поки й це також не почало про
тікати. Н і... зачекай... сходи по лампу.

Він ходив так довго, що я вже почав боятися, що він утік.
І Іотім побачив світло, воно дрижало, наближаючись корот
ким коридором повз його спальню до тієї, яку ми ділили з Ар
летт. Були ділили. Я побачив сльози, що ручаями стікали по 
його восково-блідому обличчю.

— Постав її на комод.
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Він поставив лампу поряд з книгою, яку я тоді читав: Сін- 

клер Люїс «Головна вулиця» *. Я її так ніколи й не закінчив; ме
ні нестерпно було дочитувати цей роман. При світлі лампи я по
казав на бризки крові на підлозі і калюжу прямо під ліжком.

— Протікає навіть крізь покривало, — промовив він. — Як
би я знав, як багато в ній крові...

Я витряс подушку з наволочки і натягнув наволочку на то
рець покривала, наче шкарпетку на кровоточиву ступню.

— Тримай її ноги, — сказав я, — нам треба це зробити за
раз же. І не зомлій знову, Генрі, бо я сам не впораюсь.

— Хотілося б мені, щоб це було сном, — промовив він, про
те нахилився й обхопив руками протилежний кінець покри
вала. — Як ти гадаєш, татуню, це може виявитися сном?

— Ми будемо вважати це сном десь за рік від сьогодні, ко
ли все вже буде далеко позаду, — у глибині душі я почасти в це 
вірив. — А тепер давай швиденько. Поки наволочка не поча
ла протікати. Чи заразом і все покривало.

Ми понесли її по коридору, через вітальню і крізь передні 
двері, як ото бува переносять якийсь предмет з меблів, загор
нутий у чохол для відвезення деінде. Опинившись на сходах 
ґанку, я врешті почав дихати вільніше; кров надворі легко 
можна буде присипати.

З Генрі було все гаразд, поки ми не зайшли за ріг корівни
ка, звідки вже видно стало старий колодязь. Його колом ото
чували дерев’яні кілки, щоб ніхто випадково не наступив на 
дерев’яну ляду, якою він був накритий. Кілки ті виглядали по
хмуро й лячно в зоряному світлі, Генрі, побачивши їх, видав 
задавлений скрик.

— Це не могила для ма... ма... — тільки й спромігся він, 
а відтак зомлів і впав у бур’ян, що буяв позаду корівника. Рап-

1 Сінклер Люїс (1885— 1951) — перший американський лауреат Нобелів
ської премії (1930) з літератури; у сатиричному романі «Головна вулиця» 
(1920) ідеться про енергійну молоду жінку ліберальних поглядів, яка мар
но намагається розбурхати тихе життя в провінційному містечку на Се
редньому Заході.
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том яюпинився сам на сам з мертвою вагою моєї замордова
ної дружини. Я подумав, чи не опустити на землю цей гротеск- 
ний сувій — він уже місцями розгорнувся, і звідти стирчала 
порізана рука, — почекати, поки він очуняє. Я вирішив, що 
гуманніше буде залишити сина лежати. Я потягнув її до краю 
колодязя, поклав на землю і підняв дерев’яну ляду. Пристав
ляючи ляду до кілків, я відчув, як колодязь дихнув мені в об- 
личчя: сморід застояної води і гнилого бур’яну. Я спробував 
придушити нудоту, але програв. Ухопившись за два кілки, 
щоб утримати рівновагу, я переломився в поясі і виригав 
свою вечерю і ту дещицю вина, що встиг випити. Почувся 
лункий сплеск, коли воно впало у темну воду на дні колодя
зя. Цей сплеск, як і та думка: «Тримайся верхи, ковбою», — 
перебуватимуть на відстані руки в моїй пам’яті всі наступні 
вісім років. Я буду прокидатися серед ночі з цим відлунням 
у голові, відчуваючи, як скалки з тих кілків впиваються ме
ні в долоні, як відчайдушно я тримаюся за них заради ж ит
тя свого.

Я порачкував від колодязя й перечепився об сувій із загор
нутою в нім Арлетт. І впав. Її сполосована ножем рука була за 
пару дюймів від моїх очей. Я заштовхав її назад у покривало, 
а тоді поплескав дружину, немовби втішаючи. Генрі так і ле
жав у бур’яні з головою, покладеною собі на руку, наче на по
душку. Схожий на дитину, що заснула в жнива після виснаж
ливого дня. Згори до нас сяяли тисячі й десятки тисяч зірок. 
Я бачив сузір’я — Оріон, Кассіопею і Ківш, які мені колись 
уперше показав мій батько. Далеко був гавкнув Рекс, собака 
Коттері, і знову замовк. Пригадую, я тоді подумав: «Ця ніч ні
коли не скінчиться». І це було слушно. В усіх важливих сенсах 
вона так відтоді й не скінчилася ніколи.

Я взяв сувій у руки, а він смикнувся.
Я застиг, затамував подих, попри бухкаюче серце. «Насправ

ді мені це здалося», — подумав я. Я чекав нового ворушіння. 
Чи, може, що з покривала виповзе її рука і спробує вхопити 
мене за зап’ясток своїми порізаними пальцями.
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Нічого такого не було. Я собі все уявив. Звісно, що так. От

же, я угніздив її в колодязь. Я побачив, як розвернулося по
кривало з того кінця, що не був прихоплений наволочкою, 
а тоді почув сплеск. Набагато голосніший за той, коли я зблю- 
вав, але тепер разом з хлюпом прозвучало також глухе «гуп». 
Я знав, що там мілко, але сподівався, що води в колодязі до
статньо, щоб її покрити. Той гуп повідомив мені, що я поми
лявся.

Вересклива сирена реготу завелася позаду мене, звук на
стільки близький до безумства, що мені приском обсипало 
шкіру від улоговини сідниць до потилиці. Очуняв і звівся на 
ноги Генрі. Ні, навіть більше того. Він скакав під корівником, 
розмахуючи руками в бік усіяного зірками неба, і реготав.

— Мама в колодязі, а мені байдуже! — виспівував він. — 
Мама в колодязі, а мені байдуже, бо властителька моя віді
йшла ге-е-е-ть.

Я підхопився до нього за три стрибки і ляснув з усією мож
ливою силою, залишивши криваві відбитки пальців на покри
тій пушком щоці, котра ще ніколи не відчувала доторку брит- 
веного леза.

— Замовкни! Зараз далеко чути! Ти... дурний хлопчисько, 
ти знову розбудив того клятого собаку.

Рекс гавкнув раз, потім другий, загалом тільки три рази. 
А тоді знову тиша. Ми так і стояли: я вчепився руками Генрі 
в плечі, дослухаючись, схиливши набік голову. Піт стікав ме
ні по потилиці. Рекс знову гавкнув і замовк. Якщо хтось із Кот- 
тері й прокинувся, вони, либонь, подумали, що пес гавкав на 
якогось єнота. Принаймні я на це сподівався.

— Іди в дім, — сказав я. — Найгірше вже закінчилося.
— А чи так, татуню? — він серйозно подивився на мене. — 

Чи справді так?
— Так. З тобою все гаразд? Ти не збираєшся знову зо 

мліти?
— А я був зомлів?
— Так.
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Я в порядку. Я просто... я не знаю, чому це я так реготав. 

И < >у в збентежений. Бо відчув полегшення, гадаю, так. Усе скін
чилося!

нього вирвалося хихотіння, і він ляснув себе по губах, за- 
і уллючи рота, немов маленький хлопчик, котрий випадково 
промовив погане слово перед своєю бабцею.

- Так, — кивнув я, — все скінчилося. Ми залишаємося тут. 
Тиоя мати втекла до Сент-Луїса... або, можливо, до Чикаго... 
л/іе ми залишаємось тут.

- Втекла?.. — поглядом він поплив до колодязя, до ляди, 
притуленої до трьох кілків, від яких чомусь віяло такою по
хмурістю в зоряному світлі.

- Так, Генку, вона втекла, — його мати не терпіла, коли я на- 
іипав його Генком, казала, що це простолюд так називається, 
.іле тепер вона вже нічого проти цього не могла зробити. — 
Пінилася, залишивши нас напризволяще. І ми, звісно, дуже 
журимося, але наразі робота не може чекати. І школа теж.

— І я, як і раніше, можу... дружити з Шеннон?
-Звичайно, — підтвердив я, внутрішнім зором побачив

ши той середній палець, котрим Арлетт тицяла собі навкруг 
промежини, позначаючи хтиве коло. — Звісно, що можеш. Але 
якщо в тебе з ’явиться щонайменше бажання сповідатися пе
ред Шеннон...

Жахом спалахнуло його обличчя.
— Ніколи!
— Це зараз ти так думаєш, і я радий цьому. Але якщо таке ба

жання з’явиться коли-небудь, запам’ятай: вона від тебе втече.
— Афшеш, втече.
— А тепер іди до хати і дістань з комори обидва відра для

11 рання. А краще, принеси ще й два молочних відра з корівни
ка. Налий води в них з кухонного насоса та намішай туди ото
го пінявого, що вона його тримає під рукомийником.

— Мені нагріти воду?
Я почув слова моєї матері: «Для крові тільки холодна вода, 

запам'ятай це».



а
— Нема потреби, — сказав я йому. — Я прийду слідом, ли

шень тільки накрию колодязь знову лядою.
Він уже було майже відвернувся, та раптом вхопив мене за 

руку. Пальці в нього були жахливо холодними.
— Ніхто ніколи не мусить дізнатися про те, що ми зроби

ли! — хрипло прошепотів він мені в обличчя.
— Ніхто й не дізнається, — відповів я набагато впевненіше, 

ніж почувався насправді. Все від початку пішло неправильно, 
і я починав розуміти, що справа ніколи не буває такою, як мрія 
про справу.

— Вона ж не повернеться, правда?
— Що?
— Вона не буде навідувати нас привиддям?
От тільки вимовив він «наавидуити» тією сільською говір

кою, почувши яку, Арлетт завжди смикала головою, пускаю
чи собі під лоба очі. І тільки тепер, через вісім років, я дійшов 
розуміння, як те його «наавидуити» тоді прозвучало схожим 
на «ненавидіти».

— Ні, — запевнив я.
І виявився неправим.

Я зазирнув у колодязь, і хоча глибини його було лише 20 фу
тів, у безмісячну ніч роздивився тільки білу пляму покрива
ла. А може, то була наволочка. Я опустив на місце ляду, трохи 
її вирівняв і вже тоді вирушив до хати. Старався йти саме тим 
шляхом, яким ми несли наш жахливий сувій, навмисно тяг
нучи ноги, намагаючись заразом стерти випадкові сліди кро
ві. Вранці вже зроблю це як слід.

Я відкрив для себе тієї ночі дещо таке, чого не варто знати 
більшості людей: убивство — це гріх, убивство — це проклят
тя (звісно, власного розуму і душі, навіть якщо мають рацію 
атеїсти і загробного життя не існує), але вбивство — це також 
робота. Ми відчищали спальню, аж поки спини нам не подере
в’яніли, потім пересунулися в коридор, далі до вітальні і на
решті на ґанок. Кожного разу, як нам здавалося, що ми вже за-



І
кінчили, хтось із нас знаходив нову плямку. Коли світанок 
почав висвітлювати східний край неба, Генрі навколішки 
шкрябав щілини між дошками підлоги спальні, а я теж рачки 
у иітальні дюйм за дюймом досліджував сплетений Арлетт 
килим-хідник, вишукуючи ту єдину краплину крові, котра мо
гла нас зрадити. Там не виявилося жодної — в цьому сенсі нам 
пощастило, — окрім одної краплі поряд, розміром, як десяти- 
ці'нтова монета. Вона скидалася на краплю від порізу під час 
гоління. Я її відчистив, а тоді повернувся до нашої спальні, по
дії питися, як там Генрі. Йому на вигляд вже покращало, і сам 
м теж почувався краще. Гадаю, це завдяки приходу денного 
( иітла, котре, здається, завжди розвіює найгірші з наших стра- 
чін. Але коли Джордж, наш півень, видав своє перше бадьоре 
кукуріку, Генрі здригнувся. А відтак засміявся. Коротко, ніби 
и тім сміху було щось негідне, але це мене не злякало так, як 
гой його регіт, коли він опритомнів між корівником і старим 
колодязем для худоби.

— Я не можу йти сьогодні до школи, татуню, я дуже вто- 
мився. І... я гадаю, люди можуть про щось здогадатися з мо
го обличчя, особливо Шеннон.

Я про школу навіть і не подумав, що вкотре вказало мені на 
моє напівпланування. На моє через-гузно-напівту/тувдння. 
Я мусив би відсунути цю справу на той час, коли наша окруж
на школа розпустить учнів на канікули. Це означало, зачека
ти усього лиш якийсь тиждень.

— Ти можеш залишатися вдома до понеділка, а потім ска
жеш учителеві, що в тебе був грип і ти не хотів поширювати 
його на решту вашого класу.

— Це не грип, але я дійсно хворий.
І я теж почувався хворим.
Ми розстелили чисте простирадло, діставши його з її ціафи 

для білизни (так багато речей в тому домі були її... але переста
ли бути), і звалили на нього закривавлену постіль з ліжка. 
Звісно, матрац теж був у крові і тому також мусив зникнути. 
Ми мали інший, не такий хороший, у задній повітці. Я зав’язав
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у вузол постіль, а Генрі поніс матрац. До колодязя ми підійшли 
якраз перед тим, як настав час над обрієм вигулькнути сонцю. 
Небо вгорі було ідеально чистим. Гарним обіцяв бути день для 
кукурудзи.

— Я не можу туди дивитися, татуню.
— Тобі й не треба, — відповів я і вкотре підняв дерев’яну 

ляду. Я подумав, що мусив би перш за все залишити її відкри
тою — думай наперед, економ зусилля, любив повторювати мій 
татусь, — але зрозумів, що ні за що не зміг би. Ніколи, після 
того як відчув (чи подумав, ніби відчув) той її останній сла
бенький смик.

Зараз мені вже видно було до дна, і те, що я побачив, було 
жахливим. Вона приземлилася сидячи, з підломленими під се
бе ногами. Наволочка цілком розірвалася й лежала в неї на ко
лінах, ковдра і покривало розгорнулися, розлігшись їй по пле
чах, мов якийсь хитромудрий палантин пані-леді. Джутовий 
мішок, що утримався в неї на голові на кшталт сітчастого чеп
чика, довершував картину: вона виглядала майже так, ніби 
вбралася, щоб провести вечір у місті.

«Так! Вечір у місті! Саме тому я так а  щаслива! Саме тому 
в мене усмішка від вуха до вуха! А ти  звернув увагу, яка черво
на в мене помада на губах, Вілфе?Я ніколи не дозволяла собі цей 
тон до церкви, хіба ні? Ні, це той тон , що його накладає жін
ка, коли хоче зробити своєму чоловіку оте непристойне. Спус
кайся сюди, Вілфеу чого т и  соромишся? Не марнуй часу з дра
биною, просто плигай! Покажи, як шалено ти  хочеш мене! 
Ти ж уже зробив мені непристойність, дозволь тепер і мені т о 
бі зробити!»

— Татуню? — Генрі стояв лицем до корівника, зсутулений, 
наче хлопчик, котрий чекає, що його ось-ось почнуть бити. — 
Чи все гаразд?

— Так.
Я ривком зсипав із вузла всю білизну, сподіваючись, що та 

потрапить прямо на неї і сховає той її жахливий, задертий уго
ру вищир, але натомість примха протягу спрямувала все їй на
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коліна. Тепер вона вже сиділа в якихось дивних, заплямова
них кров’ю покровах.

— Вона прикрита? Вона прикрита, татуню?
Я вхопив матрац і теж угніздив його туди. Він спершу упав 

одним кінцем у темну воду, а тоді нахилився до круглої, ви
кладеної каменем стіни, утворивши щось на зразок балдахіна 
над нею, приховавши нарешті її відкинуту назад голову з кри- 
иавою усмішкою.

— Тепер так.
Я опустив стару дерев’яну ляду на її місце, розуміючи, що 

попереду ще багато роботи: колодязь мусить бути засипаний. 
Ах, я й так припізнився з цим, взагалі. Він давно становив не
безпеку, тому-то я й обгородив його колом з кілків.

— Ходімо до хати, поснідаємо.
— Я не зможу і крихти проковтнути.
А проте він зміг. Обидва ми змогли. Я насмажив яєць з бе

коном і картоплею, і ми з ’їли все до останньої крихти. Важка 
праця робить людину голодною. Це кожен знає.

І енрі спав до надвечір’я. Я не лягав. Деякий час просидів у кухні 
за столом, чашку за чашкою п’ючи чорну каву. Деякий час про
шв у полі серед кукурудзи, ходячи між рядами, слухаючи, як ло
потить під легким бризом її подібне до мечів листя. У червні, 
коли кукурудза зростає, вона балакає, це так схоже, ледь не люд
ською мовою. Декого це бентежить (є такі дурні, котрі кажуть, 
що це саме звук зростання кукурудзи), а для мене завжди це ти
хе лопотання було втішливим. Воно прочищало мені розум. Те
пер, сидячи в місті, у готельному номері, я журюся за ним. Місь
ке життя — не життя для сільської людини; для такої людини 
таке життя само по собі є різновидом прокляття.

Сповідь, я вважаю, це теж важка робота.
Я ходив, слухав кукурудзу, намагався планувати, і нарешті 

я придумав план. Бо мусив, і не тільки заради себе.
Були часи, якихось років двадцять тому, коли чоловік у мо

єму становищі не мав би причин для неспокою; в ті дні чиїсь
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справи були тільки його справами, особливо, якщо це поважа
ний фермер: людина, котра сплачує всі податки, ходить до церк
ви в неділю, підтримує бейсбольну команду «Зірки Гемінгфор- 
да» і голосує просто — за весь список Республіканської партії. 
Мені здається, в ті часи всякі речі траплялися на фермах у нашо
му краї, який ми звемо «серединним». Речі, які проходили не за
уваженими, не кажучи вже про те, щоби про них кудись там до
повідалося. У ті дні дружина чоловіка вважалася винятково 
його власною справою, і якщо вона зникала, по тому й кінець.

Але ті часи відійшли, ба навіть якби вони й затрималися... 
існувала ж іще земля. Сто акрів. Компанія «Фаррингтон» ба
жала тієї землі під свою Богом прокляту свинобійню, а Арлетт 
підвела їх до думки, що вони її дійсно отримають. Це означа
ло небезпеку, а небезпека означала, що марення й напівплани 
більше не годяться.

Коли я після полудня повернувся до хати, я почувався втом
леним, але нарешті був з ясною головою і заспокоєний. Наші 
кілька корів ревли, пропущено бо було вранішнє доїння. Я вико
нав цю роботу, а потім вигнав їх на пасовище, де й залишив до 
заходу сонця, замість того щоби приганяти назад для доїння зра
зу після вечері. їм було байдуже — корови сприймають усе та
ким, яким воно надається. Якби ж то Арлетт була хоч трохи схо
жою на якусь із наших корівок, міркував я, вона й зараз була б 
живою і мукала мені про купівлю нової пральної машини з ка
талогу «Мавпячий Ворд» І я, очевидно, їй її купив би. Вона за
вжди вміла мене вмовити. Окрім, коли зайшлося про землю. 
З цим вона мала б бути розумнішою. Земля — чоловіча справа.

Генрі все ще спав. У наступні тижні він узагалі багато спав, 
і я йому дозволяв, хоча будь-якого іншого літа я заповнив би 
його дні вщент роботою зразу після закінчення занять у шко-

1 «Мопкеу \Магс1» — народна назва каталогу заснованої 1872 року бродячим 
торговцем Аароном Монтгомері Вордом (1843— 1913) першої в світі ком
панії «Товари поштою», а потім і мережі супермаркетів «МопІ£отегу \УагсЬ>, 
яка сьогодні провадить торгівлю онлайн.
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лі. А свої вечори він заповнював би навідуванням Коттері або 
прогулянками степовим путівцем із Шеннон, вони тримали б 
одне одного за руки, дивлячись на схід місяця. У вільні від по
цілунків моменти, тобто. Я мав надію, що зроблене нами не зі
псує йому цієї солодкої розради, але боявся, що виявиться на- 
шіаки. Що я все зіпсував. І звісно ж, я виявився правий.

Викинувши з голови ці думки, я сказав собі, що наразі до
статньо вже й того, що він зараз спить. Мені треба знову наві
датися до колодязя, і краще зробити це самому. Наше голе ліж
ко, здавалося, просто волає про вбивство. Я підійшов до шафи 
роздивитися на її одяг. У жінок його завжди так багато, еге ж? 
(ліідниці, і сукні, і блузи, і кофти, і спідня білизна — дещо 
і останньої таке складне й дивне, чоловікові навіть не розібра
тись, де там перед, де зад. Прибрати все звідти було б помил
кою, бо пікап так і стояв у сараї, і «Модель-Т»1 під в’язом. Вона 
пішла пішки, взявши з собою тільки те, що могла понести. Чо
му вона не поїхала на «Т»? Бо я почув би, як заводиться мотор 
і зупинив її. Це виглядало доволі правдоподібним. О тж е... од
на валізка.

Я напакував до неї все, що, як я гадав, необхідне жінці, чого 
нона нізащо не полишила б. Поклав туди дещо найкраще з її бі
жутерії та фотокарточку її тата і мами в золоченій рамці. Я за- 
нагався перед туалетним причандаллям у ванній кімнаті, та ви
рішив полишити все на місці, окрім флакончика парфумів 
«Флоріент»2 з пульверизатором і її щітки для волосся з роговим 
держалном. На її нічній тумбочці лежав колись подарований їй 
пастором Гокінсом Новий Заповіт, але я ніколи не бачив, щоб 
нона його читала, отже, залишив його на місці. Зате взяв слоїк 
із пігулками вуглекислого заліза, котрі вона приймала під час 
місячних.

«Ропі Мосіеі Т» — автомобіль, що вироблявся компанією Генрі Форда 
у 1908— 1927 рр.; перша доступна широким масам американців модель 
легкової машини, якої продано в кількості понад 15 млн екземплярів. 
«Ріогіепі» — парфуми, що з 1912 року випускалися заснованою 1806 ро
ку компанією «Колгейт».
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Генрі все ще спав, хоча тепер тіпався з боку в бік, наче ви

риваючись з обіймів поганих сновидінь. Я поспішив якомо
га швидше завершити свої справи, маючи на меті поверну
тися в хату до того, як він прокинеться. Я пішов за корівник, 
до колодязя, поставив валізку і втретє відчинив стару по
тріскану ляду. Слава Богу, не було поряд зі мною Генрі. Дя
кувати Богу, він не побачив того, що побачив я. Боюся, він 
міг би збожеволіти. Мене самого це видовище ледь не позба
вило глузду.

Матрац виявився відкинутим убік. Перша думка моя була, 
це вона його відсунула, намагаючись вилізти назовні. Бо во
на все ще жива. Вона дихала. Чи то так мені здалося спочатку. 
А далі, щойно крізь перший шок почала вигулькувати здат
ність мислити логічно — коли я запитав себе, від якого ж це 
дихання може здійматися й опадати жіноча сукня не лише на 
грудях, а вся, від шиї до окрайки подолу, — заворушилися її 
щелепи, немов вона намагалася заговорити. Втім, не слова ви
ринули з її значно збільшеного рота, а пацюк, що ласував там 
її делікатесним язиком. Хвіст з’явився першим. А далі її ниж
ня щелепа відслонилася ще ширше і він виліз задом, шукаю
чи собі пазурами задніх лап опору на її підборідді.

Пацюк ляпнувся їй у пелену, й відразу ж по цьому з-під її 
сукні потоком ринули його брати і сестри. В одного щось б і
ле застрягло у вусах — шматочок її комбіне або, може, тру
сів. Я пожбурив на них валізу. Не міркував про це — в голо
ві у мене гуло від жаху й огиди, — а просто кинув. Валіза 
потрапила їй на коліна. Більшість пацюків, та, либонь, усі, 
доволі легко її уникнули. А тоді кинулися до круглої чорної 
діри, котру до того був прикривав матрац (вони його, мабуть, 
і відвалили своєю масовою вагою), і вмент зникли. Я добре 
знав, що то за діра: жерло труби, по якій подавалася вода до 
лотків у корівнику, поки її рівень зовсім не впав і колодязь 
став зайвим.

Сукня на ній заспокоїлася, вляглася. Фальшиве дихання 
припинилося. Але вона дивилася на мене, а те, що здавалося
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клоунською усмішкою, тепер виглядало жахливим вищиром 
Медузи Горгони. Я помітив сліди пацючих укусів на її щоках, 
і німка з одного вуха пропала.

-  Боже правий, — прошепотів я. — Арлетт, мені так жаль.
« Твої вибачення не приймаються, — здавалося, говорить її 

погляд. — А копи мене знайдуть отаку-от, з погризеним па
цюками мертвим лицем і зжованою в мене під сукнею білиз- 
ішю, ти  відразу ж блискавкою відлетиш до Лінкольна. І остан
ні, що ти  побачиш, буде моє обличчя. Ти бачитимеш мене, 
ло/ш електрика буде смажити тобі печінку і вогнем палити
ме твоє серце, а я усміхатимусь».

Я поклав на місце ляду і поплентався до корівника. Там 
ноги мене зрадили і, якби був на сонці, я майже напевне зо 
млів, як Генрі минулої ночі. Але я досяг тіні, і після того як 
посидів хвилин п’ять, похиливши голову майже до колін, 
я інову відчув себе самим собою. Пацюки дісталися до неї — 
ну то й що? Хіба не до всіх нас вони дістаються кінець- 
кінцем? Пацюки й хробаки? Рано чи пізно найміцніша домо- 
иина розвалюється і впускає життя живитися смертю. Такий 
у світі закон, тож яка різниця? Коли зупиняється серце й за
дихається мозок, наші душі або відлітають десь деінде, або 
просто мерхнуть. Як би воно не було, нас вже нема на місці, 
нікому відчувати, як обгризається з кісток, як пожирається 
паша плоть.

Я вирушив до будинку і вже дійшов до ґанку, коли раптом 
мене зупинила думка: а як же те смикання? Що, як вона була 
жива, коли я закинув її у колодязь? Що, як вона була все ще 
жива, паралізована, нездатна поворушити нічим, окрім порі
заних пальців, коли пацюки вилізли з труби і розпочали своє 
мародерство? Що, як вона відчувала того, котрий пробрався 
до її вигідно збільшеного рота і взявся...

— Ні, — прошепотів я. — Нічого вона не відчувала, бо ні
якого смикання не було. Не смикалася вона. Вона була вже 
мертва, коли я її туди вкинув.

— Татуню? — погукав Генрі заспаним голосом. — Тату, це ти?
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— Так.
— З ким ти балакаєш?
— Ні з ким. Сам до себе.
Я увійшов у дім. Він у спідній сорочці й трусах сидів біля 

кухонного столу зі збентеженим, нещасним виглядом. Волос
ся в нього стирчало вихорами, це нагадало мені, яким він був 
колись пуцьвірінком, як, регочучи, ганявся за курчатами по 
двору, а його песик Бу (тепер давно вже померлий) за ним по 
п’ятах.

— Хотілося б мені, щоб ми цього не робили, — промовив 
він, коли я сів напроти нього до столу.

— Що зроблено, то зроблено, і не може бути переробленим, — 
відповів я. — Скільки разів я тобі це повторював, синку?

— Та, либонь, мільйон, — він посидів кілька секунд із похи
леною головою, а тоді підвів очі на мене. Почервонілі, налиті 
кров’ю очі. — Нас схоплять? Ми потрапимо у в’язницю? Ч и ...

— Ні. Я маю план.
— Ти вже мав план, що їй не буде боляче! І сам знаєш, що 

вийшло!
У мене аж рука засвербіла, так схотілося дати йому ляпаса, 

тому довелося утримувати ту руку другою. Не на часі були вза
ємні претензії. Крім того, він був правий. У тому, що все піш
ло неправильно, винен я. «Окрім пацюків, — подумалось ме
ні. — Вони не моя вина». Втім, насправді моя. Звісно, моя. 
Якби не я, вона б зараз поралась біля печі, готувала обід. Ма
буть, розводячись знову й знову про ту сотню акрів, авжеж, 
але натомість жива та здорова, замість того щоб сидіти т а м , 
у колодязі.

«Пацюки вже напевне повернулися, — прошепотів голос 
у глибинах мого мозку. — їдять її. Закінчать м'які частини, 
смачні, делікатесні, а потім ...»

Генрі потягнувся через стіл торкнутися моїх зчеплених рук. 
Я здригнувся.

— Вибач, — промовив він. — Ми в цій справі разом.
Я був йому щиро вдячний за такі слова.
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— Все з нами буде гаразд, Генку; якщо голови в нас залиша- 

і ймуться тверезими, все буде добре. А тепер вислухай мене.
Він вислухав. З якогось моменту почав кивати. Коли я за

кінчив, він поставив мені єдине запитання: коли ми почнемо 
і лей пати колодязь?

— Поки ще рано, — відповів я.
— А це не ризиковано?
— Так, — кивнув я.

Через два дні, лагодячи ділянку огорожі приблизно за чверть 
милі від ферми, я побачив велику хмару куряви, що поволочи
лася над нашим путівцем від з’їзду на нього з шосе Омаха — 
Лінкольн. До нас прямували гості з того світу, частиною якого 
гак пристрасно бажала стати Арлетт. Заткнувши за пояс моло
ток та обв’язавши собі поперек теслярським фартухом, у довгій 
кишені котрого деренчала купка цвяхів, я вирушив назад до ха
ти. Генрі ніде не було видно. Ймовірно, він спустився до ручаю 
окупатися; можливо, спав у себе в кімнаті. Коли я дістався дво
ру і вже сидів на дровітні, я впізнав машину, що волочила за со
бою півнячий хвіст: «Червона Бейбі»1, вантажівка Ларса Оль- 
еена. Ларс був ковалем у Гемінгфорд-Хоум і ще гуртовим 
молочарем. Він також, за відповідну плату, міг прислужитися 
як шофер, і саме цю функцію він виконував того червневого 
дня. Машина заїхала на подвір’я, змусивши спурхувати в неї 
і-під коліс Джорджа, нашого дратівливого півня, разом з його 
курячим гаремом. Раніше навіть, ніж устиг докашлятися до 
смерті мотор, з пасажирського боку кабіни вибрався якийсь до
рідний чоловік, закутаний у довгополий сірий пильник. Він 
зняв з обличчя окуляри-консерви, оголивши великі (й комічні) 
білі кола навкруг очей.

— Вілфред Джеймс?

«Кесі ВаЬу З є г у іс є  Тгиск» — невеличка бортова вантажівка, що випуска
лася компанією «Інтернешнл Харвестер».



в
— До ваших послуг, — відповів я, підводячись. Почувався 

я доволі спокійно. Можливо, почувався б інакше, якби він 
прибув на казенному «Форді» з зіркою на борту. — Ну, а ви?..

— Ендрю Лестер, — назвався він. — Юрист.
Він простягнув руку. Я свою не подав.
— Перш ніж ручкатися, ви би краще сказали мені, чий ви 

юрист, містере Лестер.
— На даний час я є найнятий тваринницькою компанією 

«Фаррингтон» з філіями в Чикаго, Омасі та Де-М ойні1.
«Так, — подумав я. — Х то  б мав сумніви. Але можу заклас

тися, твого імені нема навіть на офісних дверях. Великі хлоп
ці з Омахи не ковтають сільську пилюку заради заробітку собі 
на хліб насущний, авжеж? Великі хлопці сидять по кабінетах, 
задерши ноги на стіл, попивають каву, захоплюючись видом гар
неньких щиколоток своїх секретарок».

А вголос я промовив:
— В такому разі, сер, чому б вам не прибрати вашу руку і пе

рейти до діла? Без образ.
Він так і зробив, і зробив це з посмішкою юриста. Стікаю

чи по його пухких щоках, піт прорізав на них чисті риски, а во
лосся після поїздки в нього було геть зваляне, сплутане. 
Я пройшов повз нього до Ларса, котрий, відкинувши крило 
капота, відкрив мотор і колупався з чимось усередині. І щось 
собі насвистував, щасливий, як та пташка на дроті. Я йому по
заздрив. Подумав, що ми з Генрі теж могли б мати звичайний 
щасливий день — у такому мінливому світі, як цей, будь-що 
можливе, — проте жодного такого дня нам не трапилося вліт
ку 1922 року. І восени теж.

Я потис Ларсові руку і спитав, як справи.
— Терпимі доволі, — відповів він, — але сушить, я б охоче 

попив.

1 Ие$ Моіпез — засноване 1843 року на рештках колишнього форту фран
цузьких траперів місто (204 тис. мешканців), столиця переважно сіль
ськогосподарського штату Айова.
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Я кивнув на східний ріг будинку.
— Ти знаєш де.
— Атож, — підтвердив він, закляпнувши крило капота з ме

талевим брязком, від якого кури, котрі вже крадькома були сю
ди підібралися, знову розлетілися навсібіч. — Смачна й холод
на, як завжди, я гадаю?

— Авжеж, мусить бути, — погодився я, гадаючи собі: «О т  
якби тобі довелося покачати з того, іншого колодязя, Ларсе, 
не думаю, щоб тобі вельми сподобався смак». — Піди скуштуй 
і побачиш.

Він вирушив за ріг будинку, туди, де під тінявою стіною 
у невеличкій буді містилася надвірна помпа. Містер Лестер 
подивився йому вслід, а потім повернувся до мене. Розстеб
нув на собі пильник. Костюм під плащем потребуватиме чист
ки, коли він повернеться до Лінкольна, Омахи, Деланда чи де 
там він вішає свого капелюха, коли не займається бізнесови
ми питаннями Кола Фаррингтона.

— Я теж був би не проти попити, містере Джеймс.
— Я теж. Прибивати паркан гаряча робота, — я озирнув йо

го з голови до ніг. — Хоча, можу закластися, не така гаряча, як 
проїхати двадцять миль у Ларсовому автомобілі.

Він почухав собі гузно й усміхнувся своєю посмішкою юрис
та. Цього разу в ній прозирнуло трохи каяття. Я бачив, як він 
стріляє очима туди, й сюди, і повсюди. Попри те, що хтось мо
же йому наказати в спекотний літній день проторохтіти два
дцять миль курним степовим шляхом, з цим чоловіком не вар
то було розслаблятися.

— Мої сідниці вже ніколи цього не забудуть.
На стіні будочки висів на ланцюгу кухоль. Накачавши його 

по вінця, Ларс пив, по його кістлявій, засмаглій шиї стрибало 
шору-вниз адамове яблуко; потім він наповнив кухоль знову 
і запропонував Лестеру, котрий поглянув на нього з таким же 
сумнівом, як я перед тим дивився на його простягнуту руку.

— Може, нам краще попити всередині, містере Джеймс? Ма
буть, там трохи прохолодніше.
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— Мабуть, — погодився я, — але в дім я вас хочу запрошу
вати не більше, ніж хотів потиснути вашу руку.

Ларс Ольсен побачив, куди дме вітер, і, не гаючи часу, по
вернувся до свого автомобіля. Проте спершу вручив Лестеру 
кухоль. Мій гість пив не пожадливими ковтками, як це робив 
Ларс, а елегантно сьорбав. Як юрист, іншими словами, але 
не зупинився, допоки не спустошив кухля до дна, тобто, зно
ву ж таки, як юрист. Хряснули передні двері, і з хати вийшов 
Генрі, у комбінезоні, босоногий. Він кинув на нас погляд, зда
валося, зовсім байдужий — гарний хлопчик! — та й рушив со
бі туди, куди пішов би будь-який сільський парубок: подиви
тися, що там робить зі своєю машиною Ларс, а якщо пощастить, 
то й повчитися чогось.

Я сів на штабель дров, котрі ми тримали під брезентом по 
цей бік будинку.

— Я собі так уявляю, що ви тут у якихось справах. Справах 
моєї дружини.

— Так і є.
— Ви вже напилися, отже, нам краще перейти прямо до 

цього. У мене ще цілий день роботи попереду, а вже третя піс
ля полудня.

— Від світанку до заходу сонця. Фермерство — тяжкий 
труд, — зітхнув він, ніби розумівся.

— Авжеж, а морочлива дружина робить його ще важчим. 
Вона послала вас, я здогадуюся, але не розумію навіщо — як
би це було пов’язано з якимись паперами, я певен, приїхав би 
котрийсь із заступників шерифа і ми б з ним усе зробили.

Він подивився на мене зі здивуванням.
— Містере Джеймс, мене прислала не ваша дружина. Фак

тично, я приїхав сюди, щоби знайти її.
Все розгорталося, як у п’єсі: отже, тепер я отримав сигнал 

продемонструвати зачудування. А потім захихотіти, бо сміх 
було позначено ремаркою драматурга.

— Це тільки зайвий доказ.
— Доказ чого?
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— Коли я ріс хлопчиком у Фордайсі1, у нас був сусід — на

хабний старий харцизник на ім’я Бредлі. Всі звали його Поп 
Ьредлі.

— Містере Джеймс...
— Мій батько робив з ним разом деякі обрудки час від ча

су й інколи брав мене з собою. Це ще в ті часи було, коли їзди
ли возами. Торгівля кукурудзяним насінням, от цим вони зде
більшого займалися, принаймні навесні, але іноді вони також 
і реманент обмінювали. Тоді ще не було поштового каталогу, 
і добрий інструмент міг блукати по всьому округу, аж поки 
повернеться додому.

— Містере Джеймс, я далебі не вбачаю стосун...
— І кожного разу, коли ми збиралися заїхати по того дядька, 

мама наказувала мені заткнути вуха, бо кожне друге слово, що 
вискакувало з рота в Попа Бредлі, було або лайливим, або якось 
по-іншому брудним. — Я вже почав отримувати якусь гірку на
солоду від того, що відбувається. — Тож, натурально, я дослу
хався до нього ще уважніше. Пам’ятаю, одною з улюблених при
казок Попа була «Не вилазь на незагнуздану кобилу, бо ніколи 
не вгадаєш, куди ту курву понесе».

— Я мушу в цьому вислові вбачати щось мені зрозуміле?
— У якому напрямку понесло мою курву, як ви вбачаєте, міс- 

тсреЛестер?
— Ви хочете мені сказати, що ваша дружина...
— Завіялася, містере Лестер. Знялася й зникла. Взяла собі 

французьку відпустку. Спурхнула в ніч. Як пристрасний читач 
книжок і дослідник американського сленгу, я користуюся тер
мінами, що природно зринають мені в голові. Натомість Ларс — 
і більшість народу в нашому містечку, коли чутка про це поши
риться навкруги, — скажуть просто: «Вона втекла, вона кинула 
його». Природно, я вирішив, що вона побігла до своїх свино- 
/побивих друзів із компанії «Фаррингтон» і знову дасть мені про

1 Рогсіусе — маленьке селище (140 мешканців) в окрузі Сідер, у штаті 
Небраска.



а .
себе знати вже повідомленням, що продає ту землю, яка діста
лася їй від батька.

— Це вона й збиралася зробити.
— Вона вже все підписала, що треба? Тому що, гадаю, мені 

й самому треба звертатися до законників, якщо так.
— Фактично, вона цього поки ще не зробила. Я радив би 

вам утриматися від витрат на юридичні дії у справі, яку ви на
певне програєте.

Я підвівся. Одна з лямок комбінезона спала мені з плеча, і я, 
підчепивши великим пальцем, повернув ту лямку на місце.

— Ну, оскільки її тут немає, наразі перед нами «діло спір
не», як то кажуть правники, як ви гадаєте? На вашому місці 
я пошукав би її в Омасі, — я усміхнувся, — або в Сент-Луїсі. 
Вона завжди багато говорила про Сент-Лу. Чомусь мені так 
здається, що вона втомилася від вас, хлопці, так само як і від 
мене з нашим сином, якого сама ж і народила. Сказано: баба 
з воза — коням легше. Чума на обидва ваші доми. До речі, це 
Шекспір. «Ромео і Джульєтта». Така собі п’єса про кохання.

— Вибачте за те, що я вам скажу, але все це здається мені , 
вельми дивним, містере Джеймс, — з якоїсь із кишень свого 
костюма він видобув шовкову хустину (їй-бо, роз’їзні юристи, 
на кшталт нього, мають багацько кишень) і почав витирати нею 
собі обличчя. Щоки в нього вже не просто рум’янилися, а були 
яскраво-червоними. Не спека того дня призвела його лице до ] 
такого кольору. — Так-так, вельми дивним, зважаючи на ту су- \ 
му грошей, що її згоден заплатити мій клієнт за цей шматок не
рухомості, котрий межує з Гемінгфордським ручаєм і близько 
розташований до гілки Великої Західної залізниці1.

— Мені також потрібен час, щоби до цього звикнути, але 
маю деяку перевагу перед вами.

— А саме?

«Сгеаі Мезіегп Каіімау» — започаткована 1885 року залізниця, прозвана 
«Маршрутом кукурудзяного поясу», оскільки вона пов’язувала великі тор
гові міста з сільськогосподарськими територіями Середнього Заходу.
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— Я її знаю. Я певен, що ви з вашими клієнтами гадали, що 

оборудка цілком домовлена, проте Арлетт Джеймс... ну, ска
жімо так, довіряти її слову — це все одно, що покладатися на 
стійкість холодцю, прибитого цвяхами до підлоги. Варто зга
дати те, що говорив Поп Бредлі, містере Лестер. Аякже, той 
чолов’яга був хоча й селюк, проте геніальний.

— Я можу роздивитися в будинку?
Я знову розсміявся, і цього разу не через силу. Цей чоловік 

мав-таки нахабство, мушу визнати, і його небажання повер
татися з порожніми руками було цілком зрозумілим. Він уже 
проїхав двадцять миль у запилюженій вантажівці без двер
цят, і ще двадцять буде трястися назад, перш ніж дістанеться 
до Гемінгфорд-Сіті (а потім, без усяких сумнівів, ще й заліз
ницею), гузно він собі вже намуляв, а люди, котрі його посла
ли сюди, безрадісно сприймуть його рапорт, коли він нарешті 
дістанеться кінця своєї важкої подорожі. Бідний парубок.

— Я поставлю вам зустрічне запитання: ви можете зняти 
штани, щоб я подивився на ваші койла?

— Вважаю ваші слова образливими.
— Я вас не ганю. Сприймайте це не як... $ітіІе, це непра

вильно, а якрагаЬІе
— Не розумію, про що ви.
— Ну, у вас попереду ще година їзди до міста, є час подума

ти, а може, й дві, якщо у «Червоного Бейбі» зіскочить шина. 
І можу вас запевнити, містере Лестер, що, якби я дозволив вам 
нишпорити в моєму домі — моїй приватній оселі, моєму зам
ку, у моєму інтимному просторі, — ви б не знайшли тіла моєї 
дружини в коморі або... — тут трапився жахливий момент, 
я ледь не вимовив «у колодязі». Потом взялося моє чоло. — 
. ..або під ліжком.

— Я нічого такого не мав на увазі...
— Генрі! — гукнув я. — Ходи-но сюди на хвилинку.

Начитаний Вілф використовує латинські терміни: $ітіІе — порівняння; 
рагаЬІе — алегорія.



Генрі підійшов з похиленою головою, тягнучи ноги по пи
люці. З виглядом занепокоєним, либонь, навіть винуватим, 
але це було добре.

— Що, сер?
— Скажи цьому чоловікові, де твоя мама.
— Я не знаю. Коли ти покликав мене до сніданку в п’ятницю 

вранці, її вже не було. Вона спакувалася і щезла.
Лестер дивився на нього прискіпливо.
— Це правда, синку?
— Так, сер.
— Чиста правда й нічого, окрім правди, і хай допоможе то

бі Господь?
— Татуню, можна я піду в хату? Мені треба робити домаш

ні завдання, щоб надолужити пропущене, поки я хворів.
— Іди, авжеж, — сказав я, — але не барися. Пам’ятай, сьо

годні твоя черга доїти.
— Так, сер.
Він важко поплентався вгору сходами і зайшов до будинку. 

Лестер дивився вслід, поки він не зник, а потім знов обернув
ся до мене.

— У цьому ховається щось більше за те, що бачить око.
— Я бачу, на вас нема обручки, містере Лестер. Якщо надій

де такий час, коли ви проносите її стільки ж часу, скільки но
шу я, ви зрозумієте, що в родинах завжди є щось більше за те, 
що бачить око. І ще дещо ви також зрозумієте: ніколи не вга
даєш, куди курву понесе.

Він підвівся.
— Це ще не кінець.
— Кінець, — промовив я. Розуміючи, що це не так. Але якщо 

все пішло як слід, ми вже трохи наблизилися до кінця. Якщо.
Він вирушив через двір, та раптом розвернувся. Знову діс

тав ту шовкову хустинку і, витираючи собі обличчя, сказав:
— Якщо ви гадаєте, що ті 100 акрів тепер ваші тільки тому, 

що ви залякали дружину і вона втекла... зібрала свої речі і вте
кла до своєї тітки в Де-Мойн або до сестри в М іннесоту...
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— Пошукайте в Омасі, — перебив його я, усміхаючись, — 
,і(н) в Сент-Лу. Вона терпіти не могла своїх родичів, але шале
но мріяла жити в Сент-Лу. Бозна-чому.

— Якщо ви гадаєте, ніби якщо посієте там, то й пожнете, 
подумайте краще наперед. Земля не ваша. Якщо ви там вки
нете хоча б єдину зернину, ми з вами побачимося в суді.

І я йому відповів:
— Я певен, що ви отримаєте від неї звістку, щойно в неї тра- 

ііи гься напад безгрошів’я.
Насправді ж мені хотілося сказати: «Так, земля т а  не моя... 

іі/іс вона й не ваша також. Вона лежатиме на своєму місці.
І я цим усе гаразд, бо вона стане моєю через сім років, коли 
>і звернуся до суду, щоби мою дружину на законних підставах 
оголосили мертвою. Я можу почекати. Сім років без того, що
би нюхати свиняче лайно, коли вітер дме з заходу? Сім років 
без того, щоби чути верещання гинучих свиней (таке схоже 
на вереск помираючої жінки) чи бачити, як їхні тельбухи спли
вають ручаєм, червоним від крові? Для мене таких сім років — 
просто пречудові».

— Гарного вам дня, містере Лестер, зважайте, сонце вже по
вернуло. Воно нещадно палить після полудня і на зворотнім  
шляху світитиме вам просто в очі.

Він заліз до машини, не відповівши. Ларс мені помахав, 
і Лестер на нього прикрикнув, підганяючи. Ларс кинув на ньо
го погляд, що міг означати: «Лайся й гавкай скільки тобі за
вгодно, все одно не стануть коротшими двадцять миль назад 
до Гемінгфорд-Сіті».

Коли вони зникли, потягнувши за собою півнячий хвіст ку
ряви, на ґанок вийшов Генрі і спитав:

— Татуню, я все правильно зробив?
Я взяв його за зап’ясток і потиснув, прикинувшись, що 

не відчув, як його рука вмить напружилася, ніби він ледве 
стримується, щоб її не відсмикнути.

— Все правильно. Просто перфектно.
— То завтра ми почнемо засипати колодязь?
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Я міркував про це напружено, бо наші життя могли залежа 

ти від того, що я вирішу. З роками Шериф Джонс набрався і ні 
ку, й ваги. Лінивим він не був, але, щоб зрушити його з місця, 
потрібна була поважна причина. Лестер врешті-решт умовить 
Джонса приїхати сюди, проте, мабуть, не раніше, ніж Лестер на
мовить когось із тих двох нарваних синів Кола Фаррингтона за
телефонувати й нагадати шерифові, яка компанія є найбільшим 
платником податків в окрузі Гемінгфорд (не кажучи вже про су
сідні округи Клей, Філлмор, Йорк і Сьюард). Отже, я гадав, ми 
маємо два дні.

— Не завтра, — сказав я. — Післязавтра.
— Татуню, чому?
— Бо сюди приїде Шериф округу, і хоча цей наш Шериф 

Джонс вже старий, він аж ніяк не тупий. Засипаний колодязь 
може викликати в нього підозри, чому його засипали, та ще 
й так недавно, і все таке. Але колодязь, який саме засипають... 
і через серйозну причину...

— Яку причину? Скажи мені!
— Скоро, — відповів я. — Скоро.

Весь наступний день ми чекали, що побачимо, як над шля
хом у наш бік суне курява, і не від Ларсового ваговоза, а від 
легковика Окружного Шерифа. Він не з ’явився. А хто з ’яви
вся, так це Шеннон Коттері, така гарненька у бавовняній 
блузці і картатій спідничці, вона прийшла спитати, чи все га
разд із Генрі, і якщо все гаразд, то чи він повечеряє з нею і її 
мамою й татом?

Генрі сказав, що з ним усе в порядку, і я дивився, як вони, ру
ка в руці, пішли по шляху, і дивився я на те з великим побою
ванням. Він ніс у собі жахливу таємницю, а жахливі таємниці 
вельми важкі. Потреба ними поділитися — найприродніша річ 
у світі. І він кохав цю дівчину (чи гадав, що кохає, що одне й те 
саме, колі* тобі лише мусить виповнитися п’ятнадцять років). 
Що іще гірше, він мусить брехати, і вона може відчути, що він
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іцч іпе. Кажуть, ніби закохані очі нічого не бачать, але це аксіо
ма для дурнів. Іноді вони бачать аж занадто багато.

Я посапав у городі (відкидаючи більше гороху, ніж бур’яну), 
потім сів на ґанку, запалив люльку і чекав на його повернення. 
Пін повернувся перед тим, як зійти місяцю. Голова похилена, 
плечі опущені, не йде, а плентається. Мені гірко було бачити йо
го таким, проте разом з тим і втішно. Якби він поділився сво- 
по таємницею — або хоча б частиною її, — йшов би він інакше. 
Якби він поділився своєю таємницею, він міг би взагалі не по
вернутися додому.

— Ти розповів так, як ми вирішили? — запитав я в нього, 
коли він сів.

— Як ти  вирішив. Так.
— І вона пообіцяла не переказувати своїм?
— Так.
— Але розкаже?
Він зітхнув.
— Либонь, що так. Вона їх любить, і вони її люблять. Вони 

помітять щось із виразу її обличчя, я певен, і витягнуть все 
і неї. А якщо й ні, вона, мабуть, сама розповість усе Шерифу. 
Якщо йому взагалі здумається побалакати з Коттері, тобто.

— Лестер докладе зусиль, щоб він так і зробив. Він гавкати
ме на Шерифа Джонса, бо його власний бос в Омасі гавкати
ме на нього. Крутиться все, вертиться, а де воно зупиниться, 
нікому не вгадати.

— Краще б ми цього ніколи не робили, — він ненадовго за
думався, а потім повторив те ж саме зловісним шепотом.

Я на це нічого не сказав. Якийсь час і він теж мовчав. Ми 
дивилися, як із кукурудзи піднімається місяць, червоний, че
реватий.

— Татуню? Можна, я вип’ю склянку пива?
Я подивився на нього, здивований і водночас не здивова

ний. Тоді пішов у хату й націдив нам обом по склянці. Вручив 
пиво йому й сказав:

— Завтра і післязавтра ні краплі, запам’ятай.
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— Авжеж, — він сьорбнув, скривився, потім сьорбнув зно

ву. — Татуню, мені ненависно було брехати Шен. Все, що цьо
го стосується, таке брудне.

— Бруд змивається.
— Не такий, — промовив він і знову ковтнув пива. Цього 

разу не скривившись.
Трохи пізніше, коли місяць уже налився сріблом, я пішов 

за хату до виходка, а також послухати, як кукурудза й нічний 
бриз розповідають одне одному древні таємниці землі. Коли 
я повернувся, Генрі вже не було. Його склянка стояла наполо
вину недопита на перилах ґанку. А тоді я почув, як він прика
зує у корівнику:

— Ой, моя ж ти муню, бідна моя муню.
Я пішов, подивився. Він обіймав за шию Елфіс, він її гладив. 

Мені здалося, ніби він плаче. Якусь хвильку я дивився, але кі- 
нець-кінцем так нічого й не промовив. Пішов у хату, роздягся 
і ліг у те саме ліжко, в якому був перерізав горло своїй дружині. 
Минуло чимало часу, поки я нарешті зміг заснути. А якщо вам 
незрозуміло чому — якщо ви не вбачаєте наявних підстав для 
мого безсоння, — тоді читати все це вам нема ніякого сенсу.

Усіх наших корів я називав іменами дрібних грецьких богинь, 
але з Елфіс це обернулося чи то невдалим вибором, чи недолу
гим жартом. На той випадок, якщо ви не пам’ятаєте історію про 
те, як у наш печальний, ветхий світ потрапило зло, дозвольте 
мені освіжити вашу пам’ять: усе погане вилізло на світ, коли 
своїй цікавості піддалася Пандора, відчинивши віддану їй на 
зберігання посудину. Єдине, що залишилося всередині, коли їй 
вистачило розуму повернути на місце кришку, була Елфіс, бо
гиня надії1. Проте того літа 1922 року для нашої Елфіс надії 
не залишилося. Вона була вже старою й захирілою, молока до-

1 Попри власну начитаність, Вілф у своїй сповіді пише ім’я корови Елфіс 
із помилкою, оскільки правильне ім’я богині — Елпіс, від грецького 
ЕХяїба — надія).
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ггатньо не давала, і ми вже навіть перестали намагатися видо
ювати те, що вона в собі ще мала; сядеш, було, на стілець, а во
на зразу ж намагається тебе хвицнути. Ще минулого року 
ібиралися пустити її на м’ясо, але мене зупиняла ціна різниць- 
ких послуг Гарлена Коттері, а сам я не відзначався майстерніс
тю у цій справі, хіба що біля свиней... От така-то в мене само
оцінка, з якою ти, читачу, мусиш тепер безперечно погодитися.

— Та вона ж буде жорстка, — говорила Арлетт (котра мала 
ледь затаєну прихильність до Елфіс, либонь, тому, що сама її 
ніколи не доїла). — Краще нехай собі живе.

Проте зараз від Елфіс могла бути користь — у колодязі, та
кий от прикрий випадок, — і смерть її стане доцільнішою за 
кілька шматків жилавої яловичини.

Через два дні після візиту Лестера ми з сином накинули на 
неї коров’ячу вузду і повели за корівник. На півдорозі до ко
лодязя Генрі укляк. В його очах спалахнув жах.

— Татуню! Я чую її запахі
— Тоді катай до хати і встав собі в ніс ватяні кульки. Зна

йдеш десь там, у її комоді.
Хоча голова в нього була похилена, я вловив позирк скоса, 

яким він ніби проказав: «Це ти  винен. Винен у всьому, бо 
не зміг поступитися».

Проте я не мав сумнівів, що він допоможе мені зробити ту 
роботу, яка лежала попереду. Хоч там що він зараз про мене 
думає, але в загальній картині також присутня дівчина, і йо
му не хочеться, аби вона дізналася, що він наробив. Звісно, це 
я його змусив, але вона цього ніколи не зрозуміє.

Ми підвели Елфіс до колодязної ляди, де вона цілком слуш
но вперлася. Ми обійшли колодязь, тримаючись за шлейки 
узди, наче за стрічки під час танцю навкруг Травневого стов
па, і силою затягнули її на прогнилу деревину. Ляда затріща
ла під її вагою... прогнулася... але витримала. Стара корова 
стояла на ній, опустивши голову, зі своїм одвічно тупим і впер
тим виглядом, щирячи залишки жовто-зеленкуватих зубів.

— Що тепер? — запитав Генрі.
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Я вже почав казати, що не знаю, та в цю саму мить ляда гуч

но тріснула й переломилася навпіл. Ми міцно трималися за 
вузду, хоча була якась мить, коли я подумав, що мене засмик
не в цей проклятий колодязь, та ще й з обома вивихнутими 
руками. А тоді ремінь зіскочив їй з морди й підлетів вгору. Об
роть лопнула з обох боків. Внизу заревла Елфіс, в агонії вона 
почала бити копитами у кам’яні стіни колодязя.

— Татусеньку! — закричав Генрі. Стиснутими кулаками він 
затуляв собі рота, кісточки пальців вгрузли йому у верхню гу
бу. — Зроби щось, щоб вона перестала!

Елфіс видала довгий, лункий стогін. Копита її не переста
вали гатити в камінь.

Я взяв Генрі за руку і потягнув, як він не спотикався, назад 
до хати. Штовхнув його на придбаний Арлетт за поштовим 
каталогом диван і наказав залишатися на місці, поки я по ньо
го не прийду.

— І пам’ятай: все вже майже скінчилося.
— Це ніколи не скінчиться, — відповів він і сховав лице, 

притиснувшись ним до диванної обшивки. Вуха він затулив 
долонями, хоча сюди лемент Елфіс не долітав. Щоправда, Ген
рі все одно чув його, так само, як і я.

З верхньої полиці в коморі я дістав свою рушницю. Всього 
лиш 22-го калібру, але цій справі вона зарадить. А якщо по
при акри, що пролягли між моїм обійстям і Гарленовим, він 
почує постріли? Це буде також на користь нашій історії. Як
що Генрі стерпить, щоб відразу не розбазікати, тобто.

Ось дещо, що я пізнав у 1922-му: попереду завжди очікує щось 
гірше. Ти гадаєш, що вже побачив найстрашніше, щось таке, 
де в дивовижному й цілком реальному жаху сконцентровано 
всі твої кошмари, і залишається єдина втіха — нічого гіршо
го вже бути не може. Навіть якщо таке трапиться, твій мозок 
перед ним вимкнеться і ти нічого не знатимеш. Але гірше та
ки існує, мозок не вимикається і ти якимсь чином жеврієш да
лі. Ти можеш розуміти, що вся радість із твого світу зникла,
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що зроблене тобою відсунуло все, що ти сподівався отрима
ти, за межі досяжного, ти бажав би опинитися на місці тієї лю
дини, котра померла, але ти жеврієш далі. Ти усвідомлюєш, 
що опинився у тобою ж сотвореному пеклі, але все одно жев- 
рісіп далі. Бо нема чого іншого більше робити.

Клфіс упала поверх тіла моєї дружини, але усміхнене облич
чя Арлетт все одно було видно, вона все ще вишкірялася вгору, 
до залитого сонцем світу, вона все ще, здавалося, дивиться на 
мене. І пацюки повернулися. З падінням корови до їхнього сві
ту вони, безсумнівно, ретирувалися до труби, яку я подумки 
почав називати Пацючим бульваром, але тоді відчули дух сві
жого м’яса і поспішили назад, покуштувати. Вони вже гризли 
бідну Елфіс, а вона ревла і хвицалася (тепер уже слабше), а один 
сидів на голові в моєї мертвої дружини, немов коронувавши її 
якимсь потойбічним вінцем. Він продер джутовий мішок і ви
тяг пучок її волосся своїми спритними лапками. Щоки Арлетт, 
колись круглі й гарненькі, тепер звисали клоччям.

«Нічого не може бути гіршим за цеу — подумав я. — Одно- 
ишчно, я дійшов до кінцевого жаху».

Втім, ні, жахливіші речі завжди чекають попереду. Поки 
я з огидою й острахом дивився вниз, Елфіс знову хвицнула, 
і одне її копито зустрілося з тим, що залишилося від обличчя 
Арлетт. Клац, це тріснула щелепа моєї дружини, і все, що бу
ло нижче її носа, з’їхало вліво, мов на шарнірі. Усмішка від ву
ха до вуха, втім, залишилася. Те, що вона більше не збігалася 
і очима, робило її ще жахливішою. Це виглядало так, ніби, за
їм ість одного, примара тепер отримала аж два обличчя, щоб 
переслідувати мене. Її тіло штовхнуло матрац, і той посунув
ся. Пацюк з її голови стрімко зіскочив долі й сховавсь за ма
трац. Знову заревла Елфіс. Я подумав: якби Генрі зараз повер-
11 у вся сюди і зазирнув до колодязя, він убив би мене за те, у що 
я його втягнув. Можливо, я й заслужив на смерть. Але так би 
він залишився сам-один, а один він став би беззахисним.

Частина ляди впала у колодязь; частина все ще трималася, за
виснувши. Я зарядив рушницю, сперся дулом на цю похилу
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половину і прицілився в Елфіс, котра лежала зі зламаною шиєю, 
з головою, вивернутою проти кам’яної стінки. Я дочекався, по
ки в мене перестали тремтіти руки, а тоді вже натиснув на гачок.

Вистачило одного пострілу.

Повернувшись до хати, я знайшов Генрі там само, на дивані, 
він заснув. Я сам був занадто шокований, щоб вважати це див
ним. Тієї миті син здавався мені єдиним джерелом надії в ці
лому світі: забруднений, проте не до такого ступеня, щоб ні
коли не очиститися. Я нахилився й поцілував його в щоку. Він 
застогнав і відвернув голову. Я полишив його і пішов до повіт
ки по інструменти. Коли за три години син приєднався до ме
не, я вже встиг витягти ту, завислу було, половину розваленої 
ляди і почав засипати колодязь.

— Я допоможу, — промовив він понуро, безбарвно.
— Добре. Бери пікап і їжджай до тієї купи землі, що біля за

хідної огорож і...
— Що, я сам? — недовіра в його голосі ледь вчувалася, але 

я зрадів, що проклюнулася хоч якась емоція.
— Всі передні передачі ти знаєш, а задню знайдеш, хіба ні?
— Так...
— Ну тоді все гаразд. Мені поки що тут вистачить роботи, 

а коли ти повернешся, з найгіршим буде покінчено.
Я очікував, що він знову мені скаже, що найгірше не скін

читься ніколи, але він промовчав. Я знову взявся за лопату. 
Я все ще бачив верхівку голови Арлетт і мішковину з тим мо
торошним настовбурченим пасмом волосся, що стирчало звід
ти. А в колисці між стегон моєї мертвої дружини, либонь, уже 
борсається виводок новонароджених щурят.

Я почув, як кашлянув мотор: раз, другий. Я сподівався, що 
пускова корба не зламає, відскочивши назад, Генрі руку.

З третім поворотом корби наш старий ваговозик загарчав, 
ожив. Він зменшив випередження запалювання, газонув па
ру разів і поїхав. Його не було майже годину, але, коли він по
вернувся, у кузові було повно землі й каміння. Під’їхавши до
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і амого краю колодязя, він заглушив двигун і зняв із себе со
рочку. Сяючий від поту торс виглядав занадто худеньким; на 
ньому можна було порахувати всі ребра. Я намагався прига
дані, коли я востаннє бачив, щоб він з’їв повний обід, але 
не зміг. Потім мені дійшло, що це, мабуть, був сніданок уран
ці після тієї ночі, коли ми покінчили з нею.

«Треба мені попіклуватися, щоб він мав гарну вечерю сьо
годні, — подумав я. — Щоб ми обидва добре поїли. Яловичини 
нема, зате  є свинина в льодовниці...»

— Поглянь-но онде, — промовив він тим своїм новим без
барвним голосом і показав.

Я побачив півнячий хвіст куряви, що наближався до нас. По
дії пився в колодязь. Там поки що не все було гаразд, поки ще
11 і. Половина Елфіс усе ще стирчала догори. Це, звісно, було доб
ре, але з землі стирчав також і кут закаляного кров’ю матраца.

— Допоможи мені, — сказав я.
— А нам вистачить часу, татуню? — він промовив це всьо

го лиш із ледь чутним інтересом.
— Не знаю. Можливо. Не стій стовпом, допомагай.
Інша лопата стояла притулена до стіни корівника поряд із 

рештками розламаної колодязної ляди. Генрі її вхопив, і ми по
чали якомога швидше скидати з кузова пікапа каміння і ґрунт.

Коли автомобіль Окружного Шерифа із золотою зіркою на 
диерцятах і прожектором на даху зупинився біля дровітні 
(Джордж зі своїми курми знов розлетілися), ми з Генрі сиділи 
на сходинках ґанку, без сорочок, насолоджуючись останнім із 
того, що встигла приготувати Арлетт: лимонадом. Шериф 
Джонс виліз, підсмикнув пояс, зняв з голови стетсон \  пригла-

Крислатий капелюх із хутрової повсті (модель «Бос Рівнин»), з високим 
наголовком, створений у середині XIX ст. сином капелюшника з Нью- 
Джерсі Джоном Стетсоном (1830— 1906), котрий, хворіючи на сухоти, ви
рішив побачити перед смертю Дикий Захід, але натомість там вилікував
ся, сконструював найпопулярніший в історії СІІІА капелюх та заснував 
існуючою дотепер компанію «ІоЬп Б. Зіеїзоп».
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див рукою своє сивіюче волосся і знову насадив капелюха точ
но по тій лінії, де в нього на лобі закінчувалася біла шкіра, по- 
ступаючись червоній. Він приїхав сам-один. Я сприйняв це як 
гарний знак.

— Доброго дня, джент’мени, — він зауважив наші голі тор
си, брудні руки й спітнілі обличчя. — Важку роботу сьо’дні 
маєте, чи не так?

Я сплюнув.
— Та, чорт забирай, з моєї власної вини.
— Невже так?
— Одна з наших корів упала у старий колодязь, — відповів 

Генрі.
Джонс знову перепитав:
— Невже так?
— Та так, — підтвердив я. — Шерифе, чи не бажаєте склян

ку лимонаду? Арлетт робила.
— Арлетт, справді? Вона вирішила повернутися, хіба ні?
— Ні, — сказав я. — Вона забрала свій улюблений одяг, але 

лимонад залишила. Випийте.
— Вип’ю. Але спершу мені треба скористатися вашим нуж 

ником. З того часу, як мені стукнуло п’ятдесят п’ять, чи десь 
коло того, здається, я тепер мушу відливати ледь не під кож
ним кущем. Отака-от Богом проклята незручність.

— Це позаду будинку. Ідіть просто по стежині, а там поба
чите півмісяць на дверцятах.

Він зареготав так, ніби щойно почув найсмішніший за весь 
цей рік жарт, і вирушив за хату. Чи зупинятиметься він по до
розі, щоб зазирнути у вікна? Напевне, якщо він розуміється 
на своїй роботі, а я чув, що так воно й є. Принаймні розумів
ся, коли був молодшим.

— Татуню, — озвався Генрі. Говорив він стиха.
Я подивився на нього.
— Якщо він дізнається, ми більше нічого не зможемо зр о

бити. Брехати я можу, але нового вбивства не мусить тра
питися.



І
— Добре, — відповів я. Короткою була та розмова, проте 

такою, що впродовж наступних восьми років я часто повер
гався до неї подумки.

Шериф Джонс повернувся, застібуючи ширінку.
— Катай, принеси склянку для Шерифа, — наказав я Генрі.
Генрі пішов. Джонс упорався зі своєю ширінкою, зняв ка

пелюх, ще трохи пригладив волосся і встановив капелюха на
зад. Його значок сяяв у променях післяполуденного сонця. Ре
вольвер у нього при стегні висів величезний і, хоча Джонс був 
надто старий, щоби брати участь у Великій війні1, кобура ски
далася на ті, що були у вояків Американського експедиційно
го корпусу. Може, вона належала його синові. Його син заги
нув у Європі.

— Гарно пахне у вбиральні, — сказав він. — Це завжди при-
< мно в спекотний день.

— Арлетт зазвичай доволі часто засипала туди вапно, — по
яснив я. — Намагатимуся підтримувати цей порядок, якщо 
вона не повернеться. Ходімо на ґанок, посидимо у холодку.

— Холодок звучить гарно, але я краще постою. Треба хре
бет попотягувати.

Я сів у своє крісло-гойдалку, на подушку з літерами ТА. Він 
став поряд, дивлячись на мене згори. Мені не подобалась та
ка диспозиція, але я намагався поводитися терпляче. Вийшов 
Генрі зі склянкою. Шериф Джонс налив собі лимонаду, поку
штував, а потім лигнув більшу частину склянки одним ковт
ком і прицмокнув губами.

— Смачний, що тут скажеш. Не надто кислий і не надто со
лодкий, саме такий, як годиться. — Він розсміявся. — Я, мов 
та Золотоволоска2, чи не так? — Він допив решту, але похитав 
головою, коли Генрі запропонував знову наповнити йому

1 Великою війною у США і Європі називають Першу світову війну 1914—
1918 рр.

Золотоволоска — героїня англійської народної казки, відомої в нас у пере
кладі-переказі Льва Толстого під назвою «Три ведмеді», про заблукалу в лісі
дівчинку, котра зайшла до ведмежої хати і все там попила-поїла.
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склянку. — Ти хочеш, аби я обмочив усі стовпи в парканах по 
дорозі звідси до Гемінгфорд-Хоум? А потім ще й по дорозі до 
Гемінгфорд-Сіті?

— Ви переїхали? — спитав я. — Я гадав, ваша резиденція 
все ще там само, у Гемінгфорд-Хоум.

— Там я й сиджу, хіба ні? Того ж дня, як вони змусять мене 
перенести Офіс Шерифа до столиці округу, я піду у відставку,
і нехай тоді Геп Бердвелл перебирає на себе всі справи, як він 
про це й мріє. Ні-ні, просто в місті в мене судове слухання. 
Взагалі-то, здебільшого там суто паперова рутина, але мушу 
бути. А ви знаєте, що воно за таке той суддя Криппс... утім, 
ні, гадаю, ви, бувши законослухняним громадянином, не зна
єте. Він дратівливий, а якщо хтось не з’являється вчасно, йо
го роздратування ще більше гіршає. Тож навіть коли там ідеть
ся лише про те, щоб промовити «і хай допоможе мені Господь» 
та поставити свій підпис на кількох процесуальних папірцях, 
мені все’дно треба поспішати, раз уже я закінчив свої справи 
тут, авжеж? І сподіватися, що мій Богом проклятий «Максі» 
не поламається на зворотнім шляху.

Я на це не промовив нічого. Балакав він несхоже на люди
ну, котра кудись поспішає, хоча, можливо, така в нього була 
манера.

Він зняв капелюха і вкотре пригладив волосся, проте цьо
го разу капелюх знову на голову не повернув. Поглянув на ме
не серйозно, потім подивився на Генрі і знову перевів погляд 
на мене.

— Гадаю, ви здогадалися, що я сюди заявився не з власної 
примхи. Я вважаю, що все, що відбувається між чоловіком і йо
го дружиною, то їх ні приватні справи. Так мусить бути, хіба ні? 
Біблія каже, що чоловік — голова жінки, і якщо жінка потре
бує повчання, це мусить робити чоловік у своєму домі. Послан
ня коринтянам. Якби Біблія була моїм єдиним босом, я би про
вадив справи по-біблійному і життя було б простішим.

— Мене дивує, чому містер Лестер зараз не тут, з вами, — 
сказав я.
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— О, він хотів приїхати, але я скасував цю коверзу. І ще він 

хотів, аби я взяв ордер на обшук, але я йому сказав, що того 
не потребую. Сказав, що ви мені або дозволите тут роздиви
тися, або ні, — знизав він плечима. Обличчя при цім мав без
турботне, проте його чіпкі очі перебували в безперервному 
русі, він ними так і штрикав туди-сюди, туди-сюди.

Коли Генрі питався в мене про колодязь, я йому пояснив: 
«Ми подивимося, наскільки метикуватий наш Шериф. Якщо 
кмітливий, покажемо йому самі. Ми не мусимо виглядати т а 
кими, ніби нам є що приховувати. Якщо побачиш, що я отак  
ворухнув великим пальцем, це означатиме, що нам варто ри
зикнути. Але нам слід домовитися, Генку, якщо т и  навзаєм 
не подаси зразу мені знак великим пальцем, значить, я притри
маю язика за зубами».

Я підніс до губ склянку і допив залишки лимонаду. Помі
тивши, що Генрі дивиться на мене, я ворухнув великим паль
цем. Ледь-ледь. Це могло виглядати м’язовим спазмом.

— Що він собі гадає, той Лестер? — спитав Генрі обуреним  
гоном. — Ніби ми тримаємо її зв’язаною в льоху? — руки 
и нього залишалися нерухомими, так і висіли вздовж тіла.

Шериф Джонс щиро розсміявся, під ременем захилитало
ся його велике черево.

— Я не знаю, що він гадає, звідки? Крім того, мене це зовсім 
не обходить. Юристи — це блохи на шкурі людських вад. Я мо
жу так говорити, бо працюю на них — і проти них, це теж — 
усе моє доросле життя. П роте... — він уп’явся тими своїми 
чіпкими очима в мене. — Я був би не проти й роздивитися, 
просто тому, що ви не дозволили подивитися йому. Ви цим 
йому немов гарячого сала за шкіру налляли.

Генрі почухав собі руку. При цьому двічі смикнувши вели
ким пальцем.

— Я не пустив його в хату, бо він збурив мене проти себе, — 
пояснив я. — Хоча, якщо зі всією щирістю, гадаю, я обурив
ся б навіть проти апостола Іоанна, якби він заявився сюди те
ліпати язиком на користь зграї Кола Фаррингтона.
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На ці мої слова Шериф Джонс зареготав ще дужче: «Га-га- 

га!» Але очі його не сміялися.
Я підвівся. Від цього мені полегшало. Стоячи я був дюйми 

на три-чотири вищим за Джонса.
— Ви можете подивитися все, що тільки ваша душа забажає.
— Я вам щиро вдячний. Це значно спростить мені життя, хі

ба ні? Достатньо вже того, що після цього мені ще мати справу 
з суддею Криппсом. Навіщо, щоб іще якийсь з тих гончаків- 
правників зайвий раз гавкав на мене, якщо я можу цьому зара
дити.

Ми зайшли в будинок — я попереду, а Генрі замикав про
цесію. Після кількох компліментарних зауважень щодо того, 
яка гарна в нас вітальня та як акуратно все розташовано в кух
ні, ми пішли коридором. Шериф Джонс суто формально за
зирнув до кімнати Генрі, а тоді вже ми прибули до головної 
принади. Я штовхнув двері нашої спальні з божевільним від
чуттям упевненості: там знову все в крові. Нею залита підло
га, забризкані стіни, нею просяк новий матрац. Шериф Джонс 
зараз побачить. Потім обернеться до мене, зніме кайданки, що 
висять при його м’ясистому стегні на протилежному від ре
вольвера боці, і скаже: «Я заарештовую вас за вбивство Ар
л е т т  Джеймс, чи не так?»

Ніякої крові, ані запаху крові там не було, бо кімната прові
трювалася всі останні дні. Ліжко стояло застелене; я заправляв 
його на армійський манер, хоча через мої ноги сам я не потра
пив на ту війну, котра забрала в Шерифа сина. Не маєш права 
їхати вбивати бошів, якщо у тебе плоскостопість. Плоскостопі 
чоловіки можуть убивати тільки власних дружин.

— Прегарна кімната, — зауважив Шериф Джонс. — Враніш
нє сонце сюди світить, чи не так?

— Так, — підтвердив я. — А після полудня вона залишаєть
ся прохолодною навіть улітку, бо сонце на той час уже по інший 
бік. — Я пішов до шафи і відчинив її. До мене повернулося від
чуття непевності, ще гостріше, ніж до того. «А де покривало? —
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іараз запитає він, — т е , що мусить лежати посередині, на верх
ній полиці?»

Звісно, він цього не спитав, але підступив жваво, щойно я йо
му запропонував подивитися. Його чіпкі очі — яскраво-зелені, 
ледь не котячі — нишпорили і там, і сям, і повсюди.

— Чима’енько ганчір’я, — зауважив він.
— Так, — погодився я. — Арлетт любила одяг і любила по

штові каталоги. Проте, оскільки вона взяла лише одну валіз
ку — у нас їх дві, і друга залишилася на місці, он, бачите, стоїть 
в кутку? — мушу визнати, вона забрала тільки ті речі, які лю
била найбільше. І найпрактичніші, як мені здається. У неї було 
дві пари слаксів і сині джинси, от їх і нема, хоча носити штани 
вона не вельми полюбляла.

— Утім, в штанах добре подорожувати, хіба ні? І чоловікові,
іі жінці, подорожувати добре в штанах. Отож-бо жінка й могла 
їх вибрати. Якщо вона дуже поспішала, тобто.

— Либонь, що так.
— Вона взяла найкращі зі своїх ювелірних прикрас і фото

карточку своїх татуся й мамуні, — промовив позаду нас Генрі.
Я аж трохи здригнувся; майже забув, що він теж тут.
— Справді, невже? Ну, мабуть, цінує.
Він ще раз окинув очима одяг і зачинив дверцята шафи.
— Гарна кімната, — промовив він, посунувши назад у на- 

11 рямку коридору зі своїм стетсоном у руках. — Гарний дім. Жін- 
ка мусила б здуріти, щоби покинути таку гарну кімнату, такий 
гарний дім.

— Мама повсякчас говорила про місто, — сказав Генрі й зі
тхнув. — Носилася з ідеєю відкрити якусь крамницю.

— Справді? — Шериф Джонс уважно подивився на нього 
своїми зеленими котячими очима. — Атож! Але, гадаю, такі ре- 
чі потребують грошенят, хіба ні?

— Вона отримала ті сто акрів від свого батька, — сказав я.
— Так, так, — з сором’язливою усмішкою, ніби він зовсім про 

ту землю забув. — А може, воно й на краще. «Краще жити серед
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пустища, аніж зі злоязикою, сердитою жінкою». Книга Припо- 
вісток. Ти радий, що вона втекла, синку?

— Ні, — відповів Генрі, і з його очей покотилися сльози. 
Я благословляв кожну з тих слізок.

Шериф Джонс теж їх зауважив.
— Ну-ну, — а висловивши це неуважливе співчуття, він на

хилився, упершись долонями в свої пухкі коліна, і зазирнув 
під ліжко. — Здається, там стоїть пара жіночих черевиків. Роз
ношених, до того ж. Таких, що зручні для ходіння. Ви ж не вва
жаєте, що вона втекла боса, чи як?

— Вона пішла у своїх парусинових туфлях, — пояснив я. — 
Саме їх і нема.

Авжеж, нема. Колись зелені, а тепер вилинялі, котрі вона лю
била називати своїми городніми туфлями. Я згадав про них, 
вже коли мало не почав засипати колодязь.

— Ага, — кивнув він. — Чергова загадка розрішилася. — 
З жилетної кишені він дістав посріблений годинник і звірив
ся з ним. — Ну, мені вже варто відчалювати. Бо час збігає не
вблаганно.

Ми пройшли назад через дім, Генрі замикав процесію, ли
бонь, так він міг приватно витерти собі заплакані очі. Разом 
із Шерифом ми промаршували до його седана «Максвелл»1 із 
зіркою на дверцятах. Я вже ледь було не спитав його, чи не ба
жає він побачити колодязь — я навіть знав, як до цього під
веду, — коли він раптом подарував моєму сину навдивовижу 
лагідний погляд.

— Я зупинявся у Коттері, — сказав він.
— О? — промовив Генрі. — Справді?
— Я вже казав, що тепер я мушу відливати ледь не під кож

ним кущем, але використовую для цього туалет кожного разу, 
коли є така можливість, маючи завжди на увазі, щоб хазяї три
мали його в чистоті і щоб оси мене не дратували, коли я чекаю,

1 Легковий автомобіль, який випускала одна з найбільших на той час ком
панія «Мах\уе11», поглинута 1925 року «Крайслером».
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і кжи з мого цюцюрка скрапне дещиця рідини. А Коттері чисто- 
илотні люди. Гарна дочка в них, атож. Десь твого віку, хіба ні?

— Так, сер, — відповів Генрі, лише трішечки інтонаційно 
підкресливши слово сер.

— Маєш ласку до неї, еге ж? А вона до тебе, судячи з того, 
що її мама каже.

— Вона таке каже? — перепитав Генрі здивовано, але разом 
і тим і задоволено.

— Так, місіс Коттері сказала, що ти занепокоєний щодо тво- 
< ї мами, що Шеннон розповідала їй щось, що ти їй казав на 
рахунок цього. Я спитав у неї, що саме, а вона мені відповіла, 
що не в її праві мені переказувати, але я можу спитати в самої 
Шеннон. Так я й зробив.

Генрі дивився на свої ступні.
— Я їй наказував тримати це при собі.
— Ти ж не станеш її за це ганити, авжеж? — спитав Шериф 

Джонс. — Я маю на увазі, коли такий великий дядько, як я, ще 
й із зіркою на грудях питається в такої манюні, як вона, про 
те, що вона знає, це доволі важкувато для манюні тримати 
мовчанку, хіба ні? Вона не може не відповісти, чи не так?

— Я не знаю, — промовив Генрі, так само не піднімаючи 
очей. — Мабуть.

Він не грав нещасного; він був нещасним. Хоча все йшло са
ме так, як ми сподівалися, воно й мусило піти.

— Шеннон сказала, що твої тато з мамою мали велику су
перечку щодо продажу тих сотні акрів землі, а коли ти став на 
бік свого татуся, місус Джеймс дала тобі добрячого ляпаса.

— Так, — промовив Генрі безвиразно. — Либонь, вона за
багато випила тоді.

Шериф Джонс обернувся до мене:
— Вона була напідпитку чи справді п’яна?
— Десь між тим й іншим, — сказав я. — Якби вона добряче 

мапилася, проспала би собі всю ніч, замість того щоби встати, 
смакуватися поспіхом і потай накивати п’ятами, немов якась 
злодійка.
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— Гадали, вона повернеться, коли протверезіє?
— Гадав. Звідси більше чотирьох миль до асфальтівки. Я був 

певен, що вона повернеться. Та хтось, либонь, підібрав її й по
віз далі раніше, ніж у неї в голові розвиднилося. Якийсь водій 
вантажівки на трасі Лінкольн — Омаха, про що я можу тіль
ки здогадуватися.

— Йо-йо, і в мене така ж думка. Ви про неї почуєте, коли во
на сконтактує з містером Лестером, я певен. Якщо вона праг
не жити сама, якщо вона вбила собі це в голову, тоді їй для 
цього потрібні гроші.

Отже, він і про це знав.
Він гостро глянув.
— А чи були в неї взагалі якісь гроші, містере Джеймс? 
- Н у . . .
— Не соромтеся. Сповідь корисна для душі. Католики тут 

мають-таки рацію, хіба ні?
— Я в себе в комоді тримав коробку. Там лежало 200 дола

рів, що я їх приготував, аби заплатити збирачам, коли наступ
ного місяця почнуться жнива.

— І містерові Коттері, — нагадав Генрі, слідом пояснивши 
Шерифу Джонсу: — Містер Коттері має зернозбиральний ком
байн. «Гаррис Гігант»1. Майже новий.

— Йо-йо, бачив його в нього на подвір’ї. Великий сучий син, 
авжеж? Перепрошую за мою польську. Гроші з тієї коробки всі 
пропали, чи не так?

Я кисло усміхнувся — тільки насправді не я скорчив ту гри
масу; всім керував Підступник з того моменту, як Шериф 
Джонс підкотив до нашої дровітні.

— Вона залишила двадцятку. Вельми шляхетно з її боку. Про
те Гарлен Коттері більше двадцятки й не візьме за використан
ня його комбайна, отже, з цим усе гаразд. А щодо збирачів, га-

«Наггіз Сіапі Нагуезіег» — модель комбайна 1920 року, обслуговування 
якого вимагало 5 чоловік; комбайн вироблявся заснованою 1891 року 
канадсько-американською компанією «Маззеу-Наггіз».



дню, Стоппенгаузер з банку надасть мені короткотермінову 
иозику. Якщо не зіграє на користь компанії «Фаррингтон», тоб
то. У будь-якому разі, мій найкращий помічник біля мене.

Я хотів було погладити Генрі по голові. Він ухилився, знія
ковілий.

— Ну, тепер я маю гарний запас новин, буде що доповісти 
містеру Лестеру, чи не так? Жодна з них йому не сподобаєть
ся, але якщо він дійсно такий розумака, яким себе вважає, га
даю, йому вистачить цього, щоби чекати її в своєму офісі, і то 
не пізно, а рано. Люди мають моду звідкілясь вигулькувати, 
коли в них починає бракувати паперової зелені, хіба ні?

— Мій досвід теж підказує мені те саме, — сказав я. — Ше
рифе, якщо ми все з цим з’ясували, то краще ми з сином по
вернемося до своєї роботи. Той марний колодязь треба було 
іасипати ще три роки тому. Моя стара корова...

— Елфіс, — промовив Генрі таким голосом, ніби говорив уві 
сні. — Її ім’я було Елфіс.

— Елфіс, — підтвердив я. — Втекла з корівника і вирішила 
прогулятися по ляді, а та й не витримала. Але ж та корова 
не вчинила нам такої ласки, щоби померти самостійно. Дове
лося мені її пристрелити. Ходімо за корівник, я покажу вам, як 
винагороджуються лінощі, там вона стирчить догори дригом. 
Ми зариємо її прямо там, де вона зараз лежить, і відтепер я на
зиватиму той старий колодязь — Вілфредове Недоумство.

— Ну, я би пішов, чом би й не піти? Либонь, там є на що по
дивитися. Але ж в мене ще зустріч з тим старим дратівливим 
суддею. Іншого разу. — Крекчучи, він втиснувся до маши
ни. — Дякую вам за лимонад і за вашу ґречність. Ви могли б 
виявити її набагато менше, зважаючи на те, хто мене сюди 
спрямував.

— Та все гаразд, — кивнув я. — Кожен робить свою роботу.
— І несе свій власний хрест, — він знову вп’явся в Генрі сво

їми чіпкими очима. — Синку, містер Лестер казав мені, ніби 
ти щось приховуєш. Він був цього певен. Отже, саме те ти 
й приховував, чи не так?
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— Так, сер, — відповів Генрі тим самим безбарвним і зара
зом дещо моторошним голосом. Немов усі його емоції розле
тілися геть, як ті істоти з посудини Пандори, коли вона її від
чинила. Але не залишилося там Елфіс для нас із Генрі; наша 
Елфіс загинула в колодязі.

— Якщо він мене питатиме, я скажу йому, що він непра
вий, — повідомив Шериф. — Ніякому юристові якоїсь там 
компанії нема потреби знати про те, що хлопчика вдарила йо
го власна мати, коли була п’яна. — Він сягнув рукою собі під 
сидіння й видобув добре мені знайому довгу штуку у формі 5 
і вручив її Генрі. — Ти допоможеш старому, вберігши йому 
спину і плече?

— Так, сер, я радо, — Генрі взяв пускову корбу і пішов до 
передка «Максвелла».

— Бережи зап’ясток! — гукнув Джонс. — Вона буцається 
незгірше за бугая!

Після цього він обернувся до мене. Детективний блиск про
пав з його очей. І зеленавість теж. Вони стали тьмяно-сірими 
і непривітними, як поверхня озера в хмарний день. Це було об
личчя людини, котра може ледь не до смерті побити залізнич
ного волоцюгу, не втративши після цього й хвилини з власно
го спокійного сну.

— Містере Джеймс, хочу дещо у вас спитати. Як чоловік 
у чоловіка.

— Гаразд, — кивнув я, намагаючись укріпитися перед тим, 
що, як я був певен, за цим слідуватиме: «У тому колодязі є ще 
одна корова? На ім'я А рлетт?»  Але я помилявся.

— Я можу розіслати телеграми з її ім’ям і описом, якщо ви 
забажаєте. Вона не могла заїхати нікуди далі Омахи, авжеж? 
Усього з сотнею й вісімдесятьма жмаканими, ні. Та й така жін
ка, котра більшу частину свого життя пробула домогосподар
кою, не має поняття, як ховатися. Скоріш за все і не інакше, 
що вона в якомусь із пансіонів у східному передмісті, де де
шевше. Я можу влаштувати, щоб її привезли назад. Притягли 
назад за волосся, якщо хочете.
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— Щедра пропозиція, проте...
Тьмяно-сірі очі вивчали мене.
— Добре подумайте, перш ніж скажете «так» або «ні». Іноді 

мадам потребує ручного напоумлення, якщо ви розумієте, про 
що я, і піс/ія того стає шовкова. Добряча прочуханка має здат
ність робити ніжними деяких дівчат. Подумайте гарненько.

— Я подумаю.
Двигун «Максвелла» з вибухом прокинувся до життя. Я про

стягнув руку — ту, якою перерізав їй горло, — але Шериф Джонс 
її не помітив. Був заклопотаний ручним регулюванням момен
ту впорскування, одночасно підгазовуючи педаллю.

За дві хвилини він уже перетворився на клубочок куряви, 
що меншав у далині польового путівця.

— А він так і не схотів подивитися, — здивовано промовив 
Генрі.

— Так.
Як виявилося, на щастя.

Помітивши, що до нас хтось їде, ми почали закидати колодязь 
якомога швидше, отже, там тепер нічого не стирчало поверх 
фунту, окрім однієї із задніх ніг Елфіс. З копитом фути за чо
тири від верхнього краю колодязя. Навкруг копита кружляла 
хмара мух. Шериф подивувався б, проте він, безперечно, зди
вувався б іще дужче, коли перед тим здибленим копитом за
ворушилася, запульсувала земля.

Кинувши лопату, Генрі вхопив мене за руку. День стояв спе- 
котний, але пальці в нього були крижані.

— Це вона! — прошепотів він. Обличчя в нього перетвори
лося на суцільні очі. — Вона намагається вилізти звідти!

— Перестань бути таким Богом проклятим нюнею! — грим
нув я, сам не відриваючись очима від кола дихаючої землі. Зда
валося, це колодязь ожив і ми бачимо биття його прихованого 
серця.

Потім порснули врізнобіч камінці й земля і вигулькнув па
цюк, кліпаючи на сонці чорними, мов краплини нафти, очима.
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Розміром він майже дорівнював великому коту. У вусах в ньо
го застряг закаляний кров’ю шматочок коричневої мішковини.

— Ах ти  жуйобок! — вискнув Генрі.
Щось свиснуло за дюйм від мого вуха і в той самий момент, 

як засліплений сонячним сяйвом пацюк дивився вгору, жало 
лопати Генрі розрубало йому навпіл голову.

— Це вона його послала, — мовив Генрі, шкірячись. — Па
цюки тепер коряться їй.

— Нічого подібного. У тебе просто шок.
Він пожбурив лопату і побрів до купи каміння, яким ми зби

ралися завершити нашу роботу, коли майже повністю засипле
мо колодязь землею. Сівши там, він затято втупився в мене.

— Ти певен? Ти цілком певний, що її привиддя не переслідує 
нас? Люди кажуть, що вбиті повертаються, щоб являтися тим...

— Люди багато всякого кажуть. Блискавка ніколи не б’є дві
чі в те саме місце, розбите дзеркало спричиняє сім років не
вдач, якщо пугач кричить на будинку вночі, це значить хтось 
в родині помре.

Говорив я переконливо, проте сам продовжував дивитися 
на мертвого пацюка. І той уривок скривавленої мішковини. 
З її чепчика. Він все ще залишався в неї на голові там, у тем
ряві, тільки тепер у ньому була діра, з якої стирчав кучерик її 
волосся. «Це шалено модний стиль серед мертвих жінок цьо
го літа», — майнула мені думка.

— Коли я був малим, я серйозно вірив, що, «як на тріщин
ки наступати — мамі спину зламати», — промовив Генрі за
думливо.

— Ну от ... а тепер же ти розумієш?
Він обтрусив камінну пилюку собі ззаду на штанях і став 

поряд зі мною.
— А я його таки дістав, дістав цього уйобка, хіба ні?
— Атож, дістав! — і оскільки мені зовсім не подобалася та

ка його балачка, абсолютно не подобалася, я поплескав його 
по спині.

Генрі все ще шкірився.
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— Якби Шериф підійшов сюди подивитися, коли ти його 

запросив, і побачив, як цей пацюк проривається нагору, у ньо
го б могло з ’явитися ще кілька запитань, як ти вважаєш?

Щось у цій думці спонукало Генрі до істеричного реготу. 
Йому знадобилося хвилин п’ять, щоб відсміятися, змусивши 
зграю ворон перелякано знятися з устерігаючої кукурудзу від 
корів огорожі, але врешті-решт він себе опанував. Закінчили 
ми нашу роботу вже після того, як сіло сонце, коли вже виле
тіли з горища корівника на полювання перед сходом місяця 
сови і, перегукуючись, почали змагатися між собою. Камені 
поверх зниклого колодязя уґрунтували щільно, один до одно
го, і я не вірив, щоб якимсь пацюкам вдалося знову прорити
ся звідти на поверхню. Ми не переймалися тим, щоб поклас
ти зверху розвалену ляду; в тім не було потреби. Схоже було, 
іцо Генрі знову повернувся майже до свого нормального ста
ну, і я сподівався, що ми обидва міцно спатимемо вночі.

— Як ти щодо ковбаси з бобами й кукурудзяним хлібом? — 
запитав я в нього.

— А можна я заведу генератор і послухаю «Катання на сін
ному возі»1 по радіо?

— Йо, сер, звісно, що можна.
Він відповів мені тією своєю колишньою, доброю усміш

кою.
— Дякую, татуню.
Я наготував стільки, що вистачило б наїстися чотирьом 

наймитам, і ми ум’яли все.

За дві години після вечері, коли я, глибоко вгрузнувши в крісло, 
сидів у вітальні й куняв над романом «Сіпас Марнер»2, зі своєї

«Наугісіе Рагіу» — музично-розважальна радіопередача; 1922 року Не- 
браска вже була одним з найкраще радіофікованих штатів, де в прямому 
ефірі транслювалися також лекції з Оклахомського університету.
«Сілас Марнер, ткач з Равелоу» — третій роман (1861) англійської пись
менниці Джордж Еліот (справжнє ім’я Мері-Енн Івенс, 1819— 1880), од
ної з найвизначніших авторок Вікторіанської епохи.
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кімнати, одягнений тільки у літні кальсони, з’явився Генрі. Він 
подивився на мене серйозно і сором’язливо повідомив:

— Мама завжди наполягала, щоб я промовляв молитву, ти 
про це знав?

— Справді? Досі? Ні, я не знав.
— Так. Навіть після того, як вона вже не дивилася на мене, 

перш ніж я одягну штани, бо казала, що я вже доволі дорос
лий і це було б неправильно. Але я не можу молитися зараз, 
та й коли-небудь знову не зможу. Гадаю, якщо я стану навко
лішки, Бог уразить мене на смерть.

— Якщо Він десь існує, — сказав я.
— Я сподіваюся, що ні. Без Нього самотньо, але я сподіва

юся, що Його нема. Мабуть, усі вбивці сподіваються, що Й о
го не існує. Бо якщо нема Раю, тоді й Пекла нема.

— Синку, це я її вбив.
— Н і... ми зробили це разом.
Неправда — він був усього лише дитиною, а я його підбу

рив, до цього втягнув, — але це було правдою для нього і, я га
дав, так воно і залишиться назавжди.

— Однак ти не мусиш непокоїтися про мене, татуню. Я знаю, 
ти гадаєш, що я можу проговоритися, скажімо, Шеннон. Або 
почуття вини змусить мене піти просто у Гемінгфорд і все роз
повісти Шерифу.

Певна річ, такі думки зринали мені в голові.
Генрі похитав головою, повільно, категорично.
— Цей Шериф, ти помітив, як він тут до всього придивляв

ся? Ти бачив його очі7.
— Так.
— Він постарався б усадовити нас обох на ’лектричний сті

лець, ось що я думаю, і наплювати йому, що п’ятнадцять мені 
виповниться тільки у серпні. Він і сам був би присутній, аби 
тільки бачити отими своїми доскіпливими очима, як нас там 
прив’язуватимуть і . ..

— Перестань, Генку, досить вже.
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Ні, ще не було досить, принаймні йому.
— ...ввімкнуть струм. Я ніколи не дозволю, щоб таке тра- 

11 илося, якщо зможу цьому запобігти. Ті його очі ніколи не му
сять стати останнім, що я побачу в житті. — Він замислився 
над словами, які сам щойно промовив. — Тобто я хотів сказа
ти, що ніколи не стануть. Ніколи.

— Іди спати, Генрі.
— Я Генк.
— Генку, лягай спати. Я тебе люблю.
Він усміхнувся.
— Я знаю, хоча й не заслуговую на це.
Він поплівся до себе і зник раніше, ніж я встиг щось йому 

відповісти.

Отже, до ліжка, як любить казати містер Пепіс *. Ми спали, по
ки полювали сови, а Арлетт сиділа у своїй глибокій темряві 

зсунутою набік ударом копита нижньою половиною облич
чя. Наступного дня знову зійшло сонце, день був гарним для 
кукурудзи, і ми займались своєю звичайною роботою.

Коли я повернувся до хати, запарений і втомлений, щоби 
приготувати нам поїсти, на ґанку стояв накритий горщик. 
З-під нього тріпотів край записки. У ній мовилося:

«Вілфе... Нам т а к  жаль, що у вас неприємності, але ми до
поможемо всім ним ми в змозі допомогти. Гарлен каже> щоб 
цього л іта  т и  не периживав про сплату за комбаїн. Будь лас
ка, якщо озветься твоя дружина, дай нам знати. Саллі К от
тері.

Р. 5. Якщо Генрі завітає побачитися з Шену я потім пришлю 
з ним чорничний пиріг».

1 Семюел Пепіс (1633— 1703) — член англійського парламенту і статс- 
секретар Адміралтейства, чий щоденник є багатим джерелом інформації 
про стиль життя лондонців у 1660-х рр.
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Я ткнув записку собі до нагрудної кишені комбінезона 
й усміхнувся. Почалося наше життя після Арлетт.

Якщо на землі Бог винагороджує нас за добрі справи — Старий 
Заповіт запевняє, що це так, а Пуритани безумовно в це вірять — 
тоді, правдоподібно, що Сатана винагороджує нас за злі справи. 
Цього сказати напевне я не можу, натомість можу сказати, що то 
було гарне літо, для кукурудзи було багато тепла і сонця, та й до
щів вистачало, щоб не пов’яла городина на тому акрі, який вона 
в нас займала. Іноді вдень гримів грім і спалахували блискавки, 
але жодного разу не трапилося того згубного для врожаю вітру, 
якого так бояться фермери на Середньому Заході. Прибув Гар- 
лен Коттері зі своїм «Гаррисом Гігантом», і той ані разу не зла
мався. Побоювання щодо можливого втручання в мої справи 
компанії «Фаррингтон» виявилися марними. Я без проблем 
отримав позику в банку і виплатив її цілком у жовтні, бо того ро
ку ціни на кукурудзу злетіли до небес, а тарифи вантажних пе
ревезень на Великій Західній залізниці впали нижче нікуди. Як
що ви добре знаєте історію, то мусите також знати, що ці дві 
речі — ціна продукції й ціна за доставку — помінялися місцями 
вже в 1923 році, і ця зміна залишилася відтоді назавжди. Для фер
мерів, у першу чергу, Велика Депресія розпочалася тоді, коли на
ступного літа обвалилася Чиказька сільськогосподарська біржа. 
Проте літо 1922 року було ідеальним, таким, на яке тільки й міг 
сподіватися будь-який фермер. Затьмареним воно виявилося ли
ше єдиним інцидентом, що трапився з іншою нашою корівкою- 
богинею, про який я вам незабаром розповім.

Містер Лестер зринав двічі. Намагався нас шантажувати, але 
шантажувати не мав чим, і сам це мусив розуміти, бо вигляд 
мав доволі змарнілий того липня. Я так собі уявляю, що його 
власні боси нацьковували його на нас із шантажем, а він це про
сто ретранслював. Чи намагався. Першого разу він поставив 
купу запитань, котрі насправді були не запитаннями, а інсину- 
аціями. Чи не думаю я, що з моєю дружиною трапилося щось 
зле? Могло ж трапитися, я мушу це визнати, бо інакше вона б
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або зв’язалася з ним, щоб скласти договір продажу за готівку 
тих 100 акрів, або просто приповзла назад на ферму з підібга
ним (у метафоричному сенсі) хвостом. Та чи не думаю я, що во
на десь по дорозі сплуталася з яким-небудь пройдисвітом? І для 
мене це безсумнівно було б вельми зручно, адже так?

Коли він з ’явився другого разу, вигляд мав не тільки зму
чений, а ще й безнадійний, і відразу розпочав: чи не трапило
ся якогось інциденту з моєю дружиною просто тут, на фермі? 
Дійсно, що ж тут таке трапилося? Саме тому її ніде не знахо
дять ні мертвої, ні живої?

— Містере Лестер, якщо ви питаєте в мене, чи не заморду
вав я мою дружину, відповідь однозначна: ні.

— Авжеж, звісно, саме так ви й мусили б відповісти, хіба ні?
— Це останнє ваше питання до мене, сер. Залізайте назад до 

машини і катайте звідси, щоби ніколи не повертатися назад. 
Якщо ви приїдете знову, я візьмуся за сокирище і піду на вас.

— Ви потрапите до в’язниці за напад!
Того дня на ньому був целулоїдний комірець. Мені його бу

ло майже жаль, коли він стояв отак з тим комірцем, що уп’явся 
йому в горло під підборіддям, і піт прорізав рисками пилюку 
на його пухкенькому обличчі, губи його тремтіли, очі мав ви
балушені.

— Нічого подібного. Я вас попередив, щоб не ступали на 
мою приватну землю, маю на це право, крім того, я надішлю 
рекомендованого листа до вашої фірми з таким же попере
дженням. Приїдьте лишень ще хоч раз, це буде незаконним 
вторгненням і я вас відлупцюю. Візьміть це до уваги, сер.

Ларс Ольсен, котрий знову привіз Лестера у своєму «Черво
ному Бейбі», аж долоні приклав до вух, аби краще все чути.

Вже торкнувшись рукою борта вантажівки з боку пасажир
ського сидіння без дверцят, Лестер різко крутнувся і викинув 
у мій бік руку з націленим пальцем, немов той судейський ад
вокат зі схильністю до театральних ефектів.

— Я думаю, ви її замордували! І рано чи пізно це вбивство 
спливе на поверхню!
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Генрі — чи тобто Генк, як він волів щоб його тепер назива

ли, — вийшов з повітки, де він кидав сіно, притискаючи по
перек себе вила, немов гвинтівку по команді «на груди».

— А я думаю, вам краще вшиватися звідси, поки вас тут 
не об’юшили, — пригрозив він. Тихий і радше сором’язливий 
хлопчик, котрого я знав до літа 1922 року, ніколи такого б 
не промовив, а от цей сказав, і Лестер побачив, що погроза 
не безпредметна. Він сів до машини. Не маючи дверей, щоби 
ними хряснути, він вдовольнився тим, що склав на грудях руки.

— Ларсе, ти приїзди будь-коли, — промовив я приязно, — 
але цього не привозь, скільки б він тобі не платив за катання 
його дурної сраки.

— Авжеж, сер, містере Джеймс, — кивнув Ларс, і вони 
від’їхали.

Я обернувся до Генрі.
— Ти дійсно встромив би в нього вила?
— Так, сер. Щоб аж заверещав.
І він, неусміхнений, пішов назад до корівника.

Проте він не завжди залишався неусміхненим того літа, і причи
ною цьому була Шеннон Коттері. Він бачився з нею часто (часті
ше, ніж їм обом було на добро; це мені відкрилося восени). Над
вечір щовівторка та щочетверга вона — у довгій спідниці 
й акуратному капелюшку — почала приходити в наш дім, при
носити у наплічній торбі щось смачненьке. Казала: «Знаю я, як 
готують чоловіки», — немовби їй було не п’ятнадцять, а всі три
дцять, і ще казала, що хоче, аби ми принаймні двічі на тиждень 
мали пристойну вечерю. І хоча я міг порівнювати лише з тим од
ним горщиком, що був отримав від її матері, мушу визнати, що 
навіть у свої п’ятнадцять вона була пречудовою куховаркою. Ми 
з Генрі просто кидали шматки на пательню і ставили на плиту; 
вона ж обробляла звичайне старе жорстке м’ясиво якимись спе
ціями так, що воно перетворювалося на делікатес. У своїй на
плічній торбі вона приносила свіжу зелень — не тільки моркву 
та горошок, але також екзотичні (для нас) речі, на кшталт аспа-
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рагуса і зелених соєвих бобів, котрі вона тушкувала з цілими 
дрібними цибулинками й беконом. Був навіть десерт. Я просто 
зараз можу заплющити очі в цій убогій готельній кімнаті й від
чути аромат її печені. Можу побачити, як вона стоїть у нашій 
кухні біля столу, похитує задком, сколочуючи яйця або крем.

Розкішна, ось те слово, що підходить Шеннон: станом, бюс
том, душею. Вона була ніжною з Генрі й опікувалася ним. Саме 
це й спонукувало мене до опікування нею ... хоча це кволе сло
во, читачу. Я любив її, і ми обоє любили Генрі. Після тих вівтор
кових і четвергових обідів я наполягав, що сам усе помию, а їх 
відсилав на ґанок. Інколи чув звідти їхнє перешіптування й до
зволяв собі визирнути крадькома, щоби побачити, як вони си
дять поряд у плетених кріслах, дивляться на наше західне поле, 
тримаючись за руки, мов стара подружня пара. Іншим разом 
я підстерігав, як вони цілуються, і тоді в них зовсім не було ні
чого схожого на стару подружню пару. Ніжна нетерплячість бу
ла в тих поцілунках — та, що притаманна тільки юності, і я зни
кав з болем у серці.

Одного спекотного надвечір’я у вівторок вона прийшла рану
вато. Її батько працював на нашому північному полі своїм ком
байном, Генрі їздив з ним, а індіанці з резервації шошонів1 у Лайм 
Іяска ходили невеличким гуртом позаду них... а вже за ними їхав 
збиральним пікапом Старий Сорока. Шеннон попросила кухлик 
холодної води, котрою я радо її пригостив. Вона стояла там, на 
тінявому боці будинку, надзвичайно приваблива у своїй ряс
ній сукні, котра закривала її від шиї до литок і від плечей до 
зап’ястків — суто квакерське вбрання, ну, хіба майже квакерське. 
У її поводженні проглядала похмурість, либонь, навіть переляк, 
і на мить я й сам був перелякався. «Він їй усе розповів», — поду
мав я. Виявилося, що це не так. Хоча в якомусь сенсі — так.

— Містере Джеймс, скажіть, Генрі часом не хворий?
— Хворий? З якого дива? Ні. Я сказав би, він здоровий, як 

кінь. І їсть, як кінь, також. Ти ж сама бачиш. Хоча навіть будь-

Група індіанських племен юто-ацтецької мовної сім’ї.
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який справді хворий чоловік не зміг би відмовитися від того, 
що готуєш ти, Шеннон.

Цим я заробив у неї посмішку, проте була вона якогось бен
тежного ґатунку.

— Цього літа він інший. Зазвичай я завжди знала, про що 
він думає, а тепер не розумію. Він зажурений.

— Хіба? — перепитав я (надто завзято).
— Ви цього не помічали?
— Ні, мем, — збрехав я. — Мені він здається таким, як за

вжди. Але він багато думає про тебе, Шен. Можливо, те, що то
бі видається зажуреністю, сам він відчуває, як любовну тугу.

Я гадав, що цими словами здобуду собі справжню посміш
ку, але марно. Вона торкнулася мого зап’ястка. Після вушка 
кухля пальці в неї були холодні.

— Я думала про це, але... — решту вона буквально вистре
лила. — Містере Джеймс, якби він закохався в когось іншо
го — якусь дівчину в школі — ви б мені сказали, правда ж? 
Ви б не намагалися... пощадити мої почуття?

На це я розсміявся, побачивши, як полегшено розквітло її 
гарненьке личко.

— Шен, послухай-но мене. Бо я тобі справжній друг. Літо — 
завжди такий час, багато важкої роботи, а після того як піш
ла Арлетт, у нас з Генком клопоту більше, ніж в одноруких 
шпалерників. Коли ми пізно ввечері заходимо в хату, ми їмо — 
чудову вечерю, якщо того дня у нас побувала ти, — а потім 
з годинку читаємо. Іноді він говорить про те, як сумує за ма
мою. А потім ми лягаємо спати, щоби наступного дня проки
нутися й знову займатися тим самим. У нього ледь вистачає 
часу, щоб біля тебе упадати, куди там йому ще думати про 
якусь іншу дівчину.

— Він упадав біля мене, авжеж, — кивнула вона і подиви
лася в той бік, де гуркотів на тлі обрію комбайн її батька.

— Н у... це ж добре, хіба ні?
— Я просто подумала... він став тепер таким тихим... таким 

задумливим... іноді він дивиться кудись удалечінь, поза мене,
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і в такі моменти мені доводиться двічі гукати його на ім’я, перш 
11 іж він мене почує і відповість. — Лице її спалахнуло. — Навіть 
його поцілунки здаються іншими. Я не знаю, як це пояснити, 
але це так. А якщо ви хоч коли-небудь переповісте йому, що 
>і вам тут наговорила, я помру. Я просто помру.

— Ніколи, — пообіцяв я. — Друзі не пліткують про друзів.
— Либонь, я просто дурепа дурненька. Та й звісно ж, він 

скучає за своєю мамою, я це точно знаю. Але в школі багато 
дівчат гарніших за мене... гарніших за мене...

Я взяв дівчину за підборіддя й підвів її голову, щоб вона мо
гла дивитися мені в очі.

— Шеннон Коттері, коли мій син дивиться на тебе, він ба
чить найгарнішу дівчину в світі. І він правий. Та що там каза
ти, якби я мав його вік, я сам би упадав біля тебе.

— Дякую вам, — знітилася вона. Сльози крихітними діа
мантами застигли в кутиках її очей.

— Єдине, про що тобі варто непокоїтися, це повертати йо
го на місце, якщо він занадто далеко заходитиме. Знаєш, хлоп
ці можуть дуже розпалятися. І я, якщо я раптом робитиму 
щось не те, ти просто бери і кажи мені все, як є. Це цілком нор
мально, коли йдеться про порозуміння між друзями.

Тоді вона мене обняла, і я її обняв навзаєм. Міцно, по- 
доброму, проте Шеннон, мабуть, було від цього краще, ніж ме
ні. Бо між нами була Арлетт. Вона була присутня між мною 
і будь-ким іншим того літа 1922 року, і те ж саме було з Генрі. 
Саме на це мені щойно й жалілась Шеннон.

Однієї ночі у серпні, коли врожай було вже зібрано, а Старий 
Сорока зі своїм гуртом отримав платню й повернувся до резер
вації, я прокинувся від коров’ячого ревіння. «Проспав нас доїн
ня», — подумалось мені, та, коли взяв зі столика поряд з ліж
ком кишеньковий годинник мого батька і втупився в циферблат, 
я побачив, що зараз усього лише чверть по третій ранку. Я при
клав годинник до вуха послухати, чи він цокотить, хоча погляд 
крізь вікно у безмісячну темряву теж доводив його правоту.



Крім того, то не було мукання корови, яка бажала б позбавити
ся легкого дискомфорту від надміру молока. Тварина явно рев
ла від болю. Іноді корови так само ревуть під час отелення, але 
наші богині давно проминули той період свого життя.

Я встав, вирушив до дверей, але потім повернувся до шафи по 
свою дрібнокаліберку. Поспішаючи з рушницею в одній руці й чо
ботями в другій повз зачинені двері кімнати Генрі, я почув, як він 
там затинає хропака. Я сподівався, що він не прокинеться, не 
приєднається до мене у справі, яка може виявитися небезпеч
ною. На той час на рівнинах уже залишилася всього жменька вов
ків, але Старий Сорока розповідав мені, що деякі лисиці по бе
регах річок Платт та Медисин-Крік1 уражені літньою пошестю. 
Так шошони називають сказ, тож якась уражена сказом твари
на радше за все й спричинилася до цього гамору в корівнику.

Щойно я вийшов з будинку, як болісне ревіння поголосні
шало, та ще й ніби якимсь лунким стало. Немов линуло звід
кись із глибини. «Ніби корова в колодязі», — подумалося ме
ні. Від цієї думки в мене на руках морозом взялася шкіра 
і я міцніше стиснув рушницю.

Коли я дістався воріт корівника і плечем прочинив їх праву 
половину, вже всі корови почали солідарно мукати, але їхні го
лоси звучали спокійно, порівняно з тим мученицьким ридан
ням, що мене розбудило... і розбудить Генрі, якщо я не покла
ду край тому, що його спричинило. Праворуч від дверей із гака 
звисала дугова вугільна лампа — без крайньої потреби ми не ко
ристувалися відкритим вогнем у корівнику, особливо влітку, 
коли горище було вщент напаковане сіном, а кожна комора до 
верху зерном.

Я намацав і натиснув пускову кнопку. Вихопилося яскраве ко
ло синьо-білого сяйва. Засліплений, спершу я нічого не міг роз
дивитися; лише чув ті страдницькі зойки і биття копит якоїсь із 
моїх богинь, котра намагалася позбавитися того, що завдавало

1 РІаКе Кіуєг — повновода річка (довжина 500 км) центральної частини Вели
ких Рівнин, притока Міссурі; Месіісіпе Сгеек — притока річки Репаблікен.
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їй болю. То була Ахелоїс1. Коли очі в мене трохи призвичаїлися, 
я побачив, як вона метляє з боку в бік головою, задкуючи й б’ючи 
іадніми кінцівками у дверцята свого стійла — третього по пра
ву руку, якщо йти проходом, — а тоді знову наспотич кидається 
шіеред. Решта корів уже дійшли межі справжньої паніки.

Я підсмикнув на собі піми й підтюпцем кинувся до стійла 
і дрібнокаліберкою під лівою пахвою. Різко прочинив ворітця 
і відступив на крок назад. Ахелоїс означає «та, що проганяє 
біль», проте ця Ахелоїс сама перебувала в стражданні. Коли во
на вихопилася у прохід, я побачив, що задні ноги її заляпані 
кров’ю. Вона збрикнула, точно як коняка (чого я ніколи раніше 
в корів не спостерігав), і в ту ж мить я побачив величезного нор
везького пацюка2, що завис на одній з її дійок. Від його ваги її 
рожева пипка перетворилася на туго натягнутий довгий від
росток. Остовпілий від здивування (й жаху), я згадав, як у ди
тинстві Генрі іноді витягував у себе з рота рожеву стрічку 
жувальної гуми. «Не роби цього, — бувало, докоряла йому Ар
летт, — нікому не цікаво бачити, що ти  там  жуєш».

Я наставив рушницю, потім її опустив. Як мені стріляти, 
коли цей пацюк гойдається туди-сюди, наче живий обважню- 
вач на кінці вагадла?

Опинившись у проході, Ахелоїс не переставала мукати й мо
тати головою з боку в бік, наче це могло їй якось зарадити. Тіль- 
ки-но вона одночасно всіма чотирма ногами торкалася долівки 
корівника, пацюк теж ставав на притрушені сіном дошки. Він був 
схожий на якесь дивовижне несосвітенне цуценя з крапельками 
молока навпіл з кров’ю в його вусах. Я озирнувся навкруги в по
шуках, чим би його вдарити, але перш ніж встиг вхопити мітлу,

1 Ахелоїс — одна з дрібних місячних богинь, до функцій якої зокрема на
лежало приймати пожертви старшим богам у найстародавнішому грець
кому святилищі в Додоні.

2 КаПііз погуе§іси$ — сірий пацюк, батьківщиною котрого є Південний Ки
тай; офіційну наукову назву дістав у XVIII ст. від англійського натураліс
та Джона Беркенгаута (1726— 1791), котрий помилково вважав, що ця 
тварина походить із Норвегії.
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котру Генрі залишив приставленою до стійла Фемоної1, як Ахе- 
лоїс знову брикнула задом і пацюк відвалився на долівку. Я спер
шу подумав, що вона його просто скинула, але тоді помітив, що 
з пащі в пацюка стирчить рожевий зморшкуватий відросток, не
мов якась плотська сигара. Клята тварюка буквально відірвала 
дійку в Ахелоїс. Корова поклала голову на брус і втомлено заму- 
кала до мене, немов кажучи: «Я всі ці роки давала тобі молоко, 
не створюючи ніяких проблем, не те у що деякі т у т , котрих не бу
ду зараз згадувати, тож  чому ти  дозволив, аби таке трапилося 
зі мною?» Калюжка крові збиралася в неї під вим’ям. Навіть у то
му своєму стані шоку й відрази я не припускав думки, що вона 
помре від такого поранення, але її вигляд — і вигляд пацюка з її 
безгрішною дійкою в пащі — наповнив мене люттю.

Я так в нього й не стрельнув, почасти через те, що побоював
ся пожежі, але головним чином тому, що, так і тримаючи у руці 
дугову лампу, боявся промазати. Натомість я вдарив прикладом 
рушниці, сподіваючись убити цього пролазу так само, як Генрі 
був убив лопатою того, що вигулькнув з колодязя. Та юний Ген
рі мав швидкі рефлекси, а я був чоловіком середнього віку, та ще 
й щойно пробуджений з міцного сну. Пацюк легко ухилився і по
дріботів геть центральним проходом. Відірвана дійка в його па
щі метлялася вгору-вниз, і я зрозумів, що пацюк її жере — теплу 
й, безсумнівно, все ще повну молока — навіть на бігу. Я кинувся 
навздогін, гепнув прикладом ще пару разів, знову промазавши. 
А відтак побачив, куди він тікає: до труби, що пролягала від не
діючого колодязя для худоби. Та звісно ж! Пацючий бульвар! Піс
ля того як ми колодязь засипали, труба слугувала для них єди
ним виходом. Без неї вони залишилися б поховані живцем. 
Поховані разом з нею.

«Але ж стривай, — подумав я, — ця твар  завелика для цієї 
труби. Цей пацюк мусив залізти сюди знадвору, віну либонь, із 
якогось гнізда в купі гною».

1 Фемоноя — дочка Аполлона, перша жриця в Дельфах, авторка вислову 
«пізнай себе» і винахідниця гекзаметра.
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Він стрибнув у отвір, причому вмент видовжився, його тіло 

дивовижним чином стоншилося. Я ще раз змахнув своєю дріб
нокаліберкою, розтрощивши об край труби її приклад. По па
цюку не поцілив зовсім. Нахиливши до отвору труби вугільну 
лампу, я встиг побачити, як тягнеться у темряву його безволо
сий хвіст, і почути, як маленькі пазурі дряпають оцинкований 
метал. А потім він зник. Серце в мене гупало так потужно, що 
аж білі плямки танцювали перед очима. Я глибоко втягнув у се
бе повітря, але разом з ним прийшов також такий міцний смо
рід сирого гниття, що я, затискуючи собі носа, зразу ж відскочив 
назад. Бажання закричати було придушене потребою блювати. 
З тим смородом у себе в носі я ледь не наяву побачив Арлетт на 
протилежному кінці труби: її плоть, уже обсаджену червами 
й хробаками, як вона обтікає; побачив її обличчя, що починає 
відставати від черепа, як усмішка її губ поступається місцем тій, 
що залягає глибше, її більш тривкій, кістяній усмішці.

Плюючись блювотинням спершу ліворуч, а потім праворуч, 
я рачки поповз геть від тієї жахливої труби, а коли вся вечеря 
з мене вийшла, я ще продовжував ригати довгим прядивом 
жовчі. Крізь сльози в очах я побачив, що Ахелоїс зайшла на
зад до свого стійла. Хоч це вже добре. Мені принаймні не тре
ба ганятися за нею по кукурудзі, не доведеться одягати вузду 
на морду, щоб привести її назад у корівник.

Першим чином я хотів забити трубу — я волів зробити це 
щонайперше, — але коли врешті напади блювання стишили
ся, до мене повернулася ясність думки. Ахелоїс — ось мій пріо
ритет. Вона була вельми удійною. Що ще важливіше, я відпо
відав за неї. Шафка з медикаментами стояла у маленькому 
кабінеті при корівнику, де я вів свою бухгалтерію. У шафці 
я знайшов велику банку антисептичної мазі Ролі У кутку ле
жав стос чистих ганчірок. Я забрав половину і повернувся до

1 Мазь на травах для загоювання зовнішніх уражень на тілі людей і тварин, 
що випускається заснованою 18-річним Віллом Ролі 1889 року компанією 
«МТ. Ка\Иеі§Ь».
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стійла Ахелоїс. Дверцята стійла я знову закрив, щоби мінімі
зувати ризик від її хвицання, і сів на доїльну лавку. Гадаю, 
в глибині душі я відчував, що заслужив на те, аби вона мене 
хвицнула. Але варто мені було лиш погладити їй бік і проше
потіти: «Заспокойся, муню, тихо, мила, тихо», як Ахелоїс, на
ша стара добра корівка, застигла і, хоча й здригалася, коли 
я мастив їй болюче місце, стояла спокійно.

Після виконання заходів, що мусили запобігти інфекції, я ви
тер ганчір’ям своє блювотиння. Дуже важливо було добре зро
бити цю роботу, бо кожний фермер вам скаже, що людське блю
вотиння приманює тварин-розбіяк ще краще, аніж як слід 
не прикрита діра ями з покиддю. Єнотів та байбаків, звісно, але 
найбільше пацюків. Пацюки полюбляють людські рештки.

У мене залишилося кілька ганчірок, проте то були кухонні 
обрізки з запасів Арлетт, а отже, занадто тонкі для наступного 
діла. Я зняв з гачка серп, присвітив собі на шляху до повітки 
і з важкого брезенту, яким було накрито дрова, вирубав ква
драт із рваними краями. Повернувшись до корівника, я нахи
лився і посвітив у отвір труби, щоб упевнитися, що там не ни
кається якийсь пацюк (або пара — де бачили одного, там їх 
завжди є більше), готовий захищати свою територію, але труба 
було порожньою на всю відстань, яку я міг бачити, а це десь фу
ти чотири. Лайна там теж не було, і це мене не здивувало. Це 
була жвава магістраль — зараз їхня єдина дорога — і вони її 
не загиджували, оскільки всі свої справи могли робити ззовні.

Я запхав брезент у трубу. Той був жорсткий, непіддатливий 
і наприкінці мені довелося скористатися держаком мітли, щоб 
засунути його весь, але це таки вдалося.

— Ось вам, — промовив я. — Побачимо, чи вам це сподо
бається. Щоб ви вдавилися.

Я пішов знову поглянути на Ахелоїс. Вона стояла спокійно, 
даруючи мені лагідний погляд через плече, поки я її гладив. 
Я розумів тоді й зараз розумію, що вона була усього лиш ко
ровою — у фермерів зберігається небагато романтичних уяв
лень стосовно світу природи — але згадка про той погляд усе
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ще зволожує мені очі, я мушу стримувати плач. «Я знаю, т и  
зробив усе, що міг, — говорив мені той погляд. — Я розумію, 
твоєї вини т у т  нема».

Проте вина була.
Я чув, як хропе Генрі, і гадав, що довго ще лежатиму без сну, 

а коли засну, мені снитиметься пацюк, що біжить по притруше
них сіном дошках долівки корівника до люку своєї рятувальної 
камери з відгризеною дійкою в зубах, але я заснув моментально 
і сон мій був без сновидінь, глибокий, оздоровлюючий. Проки
нувся я, коли ранкове світло вже затопило кімнату, а мої руки, 
простирадла і наволочка густо тхнули смородом гниючого тіла 
моєї дружини. Я різко сів прямо, хапаючи ротом повітря, і тоді 
вже зрозумів, що цей запах — усього лиш ілюзія. Цей запах був 
моїм кошмаром. Я вперше пережив його не серед ночі, а вранці, 
при цілком тверезому світлі і з широко розплющеними очима.

Незважаючи на мазь, я боявся, що від укусу пацюка розви
неться інфекція, але нічого такого не трапилося. Ахелоїс по
мерла наприкінці того року, але не від цього. Утім, вона біль
ше ніколи не давала молока, ні краплі. Мені варто було б її 
зарізати, але на це мені не вистачило духу. Вона так багато пе
режила з моєї вини.

Наступного дня я вручив Генрі список потрібного і наказав 
йому поїхати пікапом до Хоума та все там придбати. Його о б 
личчя розпливлося в широку сяйливу посмішку.

— Мені? Пікапом? Самому?
— Ти ж іще пам’ятаєш передні передачі? І все ще зможеш  

намацати задню?
— їй-бо, звісно!
— Тоді, я вважаю, ти готовий. Либонь, до Омахи поки ще 

зарано — чи навіть до Лінкольна, — але, якщо не гнатимеш, 
го до Гемінгфорд-Хоум доїдеш залюбки.

— Дякую, — він обхопив мене руками і поцілував у щоку. 
Цілу мить здавалося, що ми з ним знову стали друзями. Я на
віть дозволив собі в це повірити, хоча глибоко в своєму серці
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знав правду. Нехай доказ був похований під землею, але та 
правда перебувала і завжди залишатиметься між нами.

Я подав йому шкіряний гаманець із грошима.
— Він належав твоєму діду. Тепер його отримав ти; я й так 

збирався подарувати його тобі на день народження цієї осені. 
У гаманці гроші. Можеш решту залишити собі, якщо щось зо
станеться після покупок, — я мало не додав: «І не привозь додо
му ніяких бродячих собак», — та вчасно прикусив язик. То була 
традиційна настанова його матері.

Він намагався знову мені подякувати, проте не зміг. І без то
го вже було занадто.

— Зупинися біля кузні Ларса Ольсена по дорозі назад і за
прався. Дивись, не забудь, бо інакше додому тобі доведеться по
вертатися не за кермом, а пішки.

— Я не забуду. Можна спитати, татуню?
— Так.
Він човгнув підошвою, потім сором’язливо глянув на мене.
— Можна, я зупинюся біля Коттері і запрошу Шеннон по

кататися?
— Ні, — відповів я, але не встигло його обличчя затьмари

тися, як я додав: — Ти спитаєш у Саллі або Гарлена, чи дозво
лять вони Шеннон з тобою проїхатися. І обов’язково не забу
деш сказати їм, що ніколи раніше ще не їздив сам машиною 
до міста. Я покладаюся на твою честь, синку.

Ніби в нас із ним її бодай трохи залишалося.

Я стояв біля воріт і дивився, поки старий пікап не зник за хма
рою ним же здійнятої куряви. Клубок став мені в горлі, котро
го я не міг проковтнути. Мене охопило дурне, але дуже потуж
не передчуття, що я більше ніколи не побачу сина знову. Гадаю, 
це відчуття переживають більшість батьків, коли вперше ба
чать, як їхня дитина кудись від’їжджає сама, розуміючи, що як
що дитя вже достатньо доросле для виконання без нагляду яки
хось доручень, воно тепер уже не зовсім і дитя. А втім, я не міг 
витрачати забагато часу на занурення у власні почуття; мав-бо



.1
важливу роботу, та й Генрі я відіслав геть саме тому, щоби 
зробити її наодинці. Він, звісно, побачить, що трапилося з ко
ровою і, можливо, здогадається, хто їй такого наробив, але 
я сподівався, що зможу трохи полегшити йому це знаття.

Першим чином я пішов подивитися на Ахелоїс, котра мала 
вигляд апатичний, проте загалом нормальний. Потім я переві
рив трубу. Вона поки ще залишалася запечатаною, хоча я не пле
кав ілюзій; нехай на це піде якийсь час, але пацюки врешті-решт 
прогризуть брезент. Я мусив зробити краще. Я відніс мішок 
і юртланд-цементу за дім, до колодязя з питною водою, і там у ста
рій діжці зробив заміс. Повернувшись до корівника, чекаючи, по
ки цемент затужавіє, я спромігся ще глибше заштовхати брезент 
у трубу. Принаймні на пару футів, і ті останні два фути я забив 
цементом. На той час, як повернувся Генрі (між іншим, у чудо
вому гуморі; він дійсно взяв із собою Шеннон, і вони поласува
ли морозивом із содовою, купленими на решту з виданих йому 
грошей), все вже затвердло. Я припускав, що кілька пацюків мо
жуть рискати десь зовні в пошуках здобичі, але не сумнівався, 
що більшість їх я замурував — включно з тим, що погриз бідо
лашну Ахелоїс, — там, у темряві. І там, у темряві, вони й подох
нуть. Якщо не задихнуться, то вже напевне від голоду, коли той 
їхній невимовний харчовий припас закінчиться.

Так я думав тоді.

У період між 1916 і 1922 роками навіть найтупіші фермери в Не- 
брасці процвітали. Гарлен Коттері, далебі не дурний чоловік, про
цвітав краще за інших. Це було видно з його ферми. У 1919-му 
він додав до свого обійстя стодолу й зерносховище, а у 1920 ро
ці вирив глибокий колодязь, що постачав неймовірні шість 
галонів води за хвилину. Через рік він встановив водогінну 
систему в будинку (хоча розумно залишив і вбиральню на зад
ньому дворі). Відтоді тричі на тиждень він і його родина могли 
насолоджуватися тим, що у глибоко сільській місцевості було 
неймовірною розкішшю: гарячою ванною й душем, які забез
печувалися не нагрітою у каструлях на кухонній плиті водою,
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а прямо з труб: свіжа вода постачалася прямо з колодязя, а бруд
на зливалася до вигрібної ями. Тож саме у ванній кімнаті з ду
шем і відкрився той секрет, котрий приховувала Шеннон Котте
рі, хоча, мені здається, сам я про нього вже знав, знав з того дня, 
коли вона сказала мені: «Він упадав біля мене, авжеж» — тим 
тьмяним, безживним голосом, котрий був таким несхожим на 
її звичайний, і дивилася вона тоді не на мене, а на силуети бать
кового комбайна й збирачів, що брели позаду нього.

Сталося це наприкінці вересня, коли вже було зібрано всю 
кукурудзу, до наступного року, але ще чимало чого залиша
лося збирати в саду й городі. Одного суботнього дня, якраз 
коли Шеннон насолоджувалася душем, з заднього подвір’я до 
коридору з паком, зважаючи на можливий дощ, запобігливо 
знятої з линви білизни увійшла її мати.

Шеннон, мабуть, вважала, що як слід замкнула двері ванної 
кімнати — більшість леді ревно дбають про власну приватність 
під час миття, а на той час, коли літо 1922 року поступалося 
місцем осені, Шеннон Коттері мала для цього особливу при
чину, — проте клямка, можливо, зіскочила, тож двері частко
во прочинилися. Туди випадково позирнула її мати, і хоча ста
ре простирадло, що висіло на 17-подібній рейці, слугуючи 
шторою ванни, було щільно затулене, від бризок води воно 
зробилося напівпрозорим. Саллі не конче потрібно було ба
чити саму дівчину; вона побачила силует дівчини, наразі 
не прихований під однією з тих її рясних, квакерського фасо
ну суконь. І цього вистачило. Дівчина була на п’ятому місяці, 
чи близько того; мабуть, вона все одно не змогла б ще довго 
приховувати цю таємницю.

Через два дні Генрі повернувся додому зі школи (він тепер 
їздив туди пікапом) з наляканим, винуватим обличчям.

— Шен не з’являлася у школі вже два дні, — повідомив він, — 
тому я заїхав до Коттері спитати, чи все з нею гаразд. Думав, чи 
не злягла вона з іспанкою. А мене до неї не пустили. Місіс Котте
рі сказала, щоб я собі їхав геть і що сьогодні ввечері до тебе при
йде побалакати її чоловік після того, як переробить усю роботу.
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Я запитав, чи не можу їм чимось допомогти, щось зробити, а во
на мені відповіла: «Ти вже й так достатньо наробив, Генрі».

От тоді-то й згадалися мені слова, сказані Шен. Генрі захо
вав обличчя в долонях і промовив:

— Вона вагітна, татуню, і вони тепер взнали про це. Я знаю, 
ось в чім причина. Ми хочемо побратися, але я боюся, вони 
нам не дозволять.

— Не зважай на них, — промовив я. — Я й сам тобі не до
зволю.

Він кинув спідлоба на мене мученицький погляд своїх за
плаканих очей.

— Чому так?
Я подумав: «Ти ж бачив, до чого дійшло між мною і твоєю  

матір'ю , і після всього т и  ще запитуєш». Проте промовив 
я інше:

— їй усього лиш п’ятнадцять років, а тобі й стільки випо
вниться тільки за два тижні.

— Але ж ми кохаємо одне одного!
О, цей юнацький плач. Це безхарактерне скиглення. Мої 

опущені вздовж комбінезона руки були стиснуті в кулаки, ме
ні довелося зробити зусилля, щоби їх розтиснути. Сердитися 
тут без усякої користі. Хлопцеві потрібна мати, щоб обговорю
вати такі речі, та його мати сиділа на дні засипаного колодя
зя, безсумнівно, в оточенні почту з мертвих пацюків.

— Я тебе розумію, Генрі...
— Зви мене Генком! А інші ж одружувалися такими ж мо

лодими!
Авжеж, колись; проте не так вже й часто від кінця минулого 

століття і ліквідації фронтиру‘. Проте цих слів я не промовив.

1 Про ліквідацію фронтиру (порубіжжя — англ.) — динамічної контактної 
зони складних стосунків між білими поселенцями та індіанськими пле
менами з гнучкими місцевими правилами поведінки, яка поступово пе
ресувалася на Захід, було оголошено за результатами 11-го перепису на
селення 1890 року; таким чином усталився континентальний державний 
кордон і скрізь почали діяти федеральні закони США.
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Натомість я сказав, що не маю грошей, аби допомогти їм роз
почати родинне життя. Можливо, десь у 1925-му, якщо вро
жаї і ціни залишаться сприятливими, але зараз нема нічого. 
А ще й коли дитина на п ідході...

— їх могло з’явитися цілком достатньої — скрикнув він. — 
Якби ти не був такою падлюкою щодо тієї сотні акрів, грошей 
було би повної От вона б мені дала! І вона б не розказувала ме
ні такого!

Спершу я був настільки шокований, що не міг вимовити 
й слова. Минуло тижнів шість чи й більше відтоді, як ім’я Ар
летт — ба навіть обтічне займенникове прізвисько вона — 
востаннє прозвучало між нами.

Він дивився на мене зухвало. А тоді вдалині, на нашому від
тинку шляху, я побачив, що сюди їде Гарлен Коттері. Я завжди 
вважав його своїм другом, але дочка, що виявляється раптом 
вагітною, має здатність перемінювати звичний хід речей.

— Авжеж, вона б тобі такого не розказувала, — погодився 
я, змусивши себе подивитися йому прямо в очі. — Вона б на
говорила тобі дечого набагато гіршого. Та ще й насміхалася б, 
радше за все. Якщо ти спитаєш у свого серця, синку, ти сам це 
зрозумієш.

— Ні!
— Твоя мати називала Шеннон маленькою хвойдочкою і на

казувала тобі тримати твого пуцька в штанях. То була її остан
ня порада, і хоча вона була такою ж хамською і образливою, 
як більшість з того, що вона говорила, тобі варто було б до неї 
дослухатися.

Гнів Генрі розтанув.
— То тільки після того... після того вечора... м и... Шен 

не хотіла, це я її вмовив. А щойно ми мочали, їй це сподоба
лося не менше, як мені. Після першого разу вона вже сама про 
це прохала, — проговорив він з дивною, якоюсь хворобливою  
гордістю, а відтак втомлено похитав головою. — Тепер ті сто 
акрів заростають бур’янами, а я в халепі. Якби мама була з на
ми, вона б допомогла мені все це залагодити. Гроші ладнають
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все. Так він каже, — кивнув Генрі на клуб куряви, що набли
жався.

— Якщо ти не пам’ятаєш, як твоя мама чіплялася за кожний 
долар, значить, швидке забуття тобі ж на благо, промовив я. — 
Але якщо ти забув, як вона ляснула тебе по губах того разу...

— Я не забув, — відповів він похмуро. А тоді ще більш по
хмуро додав: — Я сподівався, що ти мені допоможеш.

— Я й збираюся спробувати. А саме зараз я хочу, щоб ти 
геть кудись зник. Твоя присутність тут, коли з ’явиться бать
ко Шеннон, буде не кориснішою за розмахування червоною 
ганчіркою перед биком. Дозволь мені розібратися, на якому 
ми зараз світі і як він ставиться до всього цього, — можливо, 
потім я покличу тебе на ґанок. — Я стиснув його зап’ясток. — 
Я постараюся зробити все, що тільки зможу, для тебе, синку.

Він висмикнув руку.
— Та вже ж постарайся.
Він пішов у дім, і в ту саму мить, як Гарлен підкотив на сво

єму новенькому легковику («Непі»1 зелений і блискучий під 
шаром пилу, як спинка трупної мухи), я почув у себе за спи
ною грюк хатніх дверей.

«Неш» стрельнув глушником, чхнув і затих. Гарлен виліз, 
зняв з себе пильник, склав його і поклав на сидіння. Він при
їхав у пильнику, бо одягнений був відповідно до оказії: біла 
сорочка, краватка-тасьма і добрі недільні штани, які підтри
мував пояс зі срібною пряжкою. Він обсмикався, поправив на 
собі штани, щоб вони сиділи саме так, як йому хотілося, від
разу нижче його невеличкого акуратного черевця. Він завжди 
гарно ставився до мене, і я завжди вважав нас з ним не просто 
друзями, а добрими друзями, проте в ту мить я його ненавидів. 
Не через те, що він приїхав мені дорікати моїм сином — бачить 
Бог, я зробив би те саме, якби ми опинилися у протилежних

«Неш» — бренд автомобілів, що випускалися заснованою 1916 року ком
панією «№зЬ Моїогз», котра після багатьох пертурбацій з 1987 року на
лежить корпорації «Крайслер».
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ролях. Ні, то той новесенький, сяючий «Неш». Та срібна пряж
ка на ремені, у формі дельфіна. Та пофарбована яскраво- 
червоним кольором новенька силосна вежа і водопровід у ха
ті. А більш за все та його простакувата, покірна дружина, 
котру він залишив на своїй фермі й котра, поза всякими сум
нівами, незважаючи на всі їхні печалі, готує зараз вечерю. 
Дружина, чиєю ніжно промовленою відповіддю перед лицем 
будь-яких проблем завжди буде: «Як т и  вважаєш за краще, 
дорогий». Жінки, зважайте: такій дружині нема ніякої потре
би боятися, що життя з неї випузириться крізь перерізане 
горло.

Він рушив до ґанку. Я стояв, простягнувши йому назустріч 
руку, чекаючи, чи потисне він її, чи проігнорує. Він завагався, 
вираховуючи всі за і проти, але кінець-кінцем узяв мою доло
ню, коротко потиснув і зразу ж відпустив.

— Маємо значну проблему, Вілфе, — сказав він.
— Я знаю. Генрі мені щойно розповів. Краще пізно, ніж ні

коли.
— Краще б взагалі ніколи, — відгукнувся він похмуро.
— Може, сядеш?
Він зважив і цю пропозицію, перш ніж сісти у те крісло, що 

завжди було місцем Арлетт. Я розумів, йому не хотілося сіда
ти — людина в розбурханому, збентеженому стані недобре по
чувається сидячи, — але він все одно сів.

— Може, хочеш холодного чаю? Лимонаду в нас нема, фа
хівцем з лимонаду була Арлетт, але...

Він заспокоїв мене змахом своєї пухкенької руки. Пухкень
кої, проте твердої. Гарлен був одним з найбагатших фермерів 
в окрузі Гемінгфорд, але не солом’яним босом — коли дохо
дило до сінокосу чи жнив, він і сам працював у полі, поряд зі 
своїми наймитами.

— Я хочу повернутися до заходу сонця. На мій погляд, ті 
фари лайна варті. Моя дівчина має пиріг у себе в духовці
і, я гадаю, ти знаєш, хто за чорт їй його спік.

— Тобі полегшає, якщо я скажу, що мені жаль?
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— Ні, — губи в нього були міцно стиснуті, я бачив, як га
ряча кров б’ється в жилах по обох боках його шиї. — Я роз
лючений, як той шершень, і що робить ситуацію ще гіршою, 
я не маю нікого, на кого міг би лютитися. На дітей я не можу 
лютитися, бо вони всього лише діти, хоча, якби Шеннон 
не була з малям у животі, я кинув би її собі поперек коліна 
й відгамселив би ломакою за те, що вона якнайкраще не сте
реглася, попри те що чудово розуміла, що слід стерегтися, 
її виховували якнайкраще, і до церкви водили якнайкраще 
також.

Я було хотів його запитати, чи не вважає він, що Генрі ви
ховували погано. Натомість утримав рот на замку, дозволив
ши йому виговорити все, чим він пінився, поки їхав до нас. 
Він продумав промову, отже, коли він її виголосить, можли
во, з ним легше буде вести справу.

— Мені хотілося б звинуватити Саллі за те, що вона раніше 
не помітила, в якому стані наша дівчина, але первістків завжди 
виношують легко, усім це відомо... і, Боже мій, ти ж знаєш, 
якого фасону сукні носить Шеннон. І тут теж не було нічого 
нового. Вона з дванадцяти років вбирається у ці плаття типу 
«бабуся йде на прощу», а.оце в неї почало рости...

Він приклав пухкі долоні собі до грудей. Я кивнув.
— Я також хотів би звинуватити тебе, бо, здається, ти по

лінувався на ту розмову, що її батьки зазвичай проводять зі 
своїми синами. — «Так, ніби т и  щось знаєш про виховування 
синів», — подумав я. — Про те, як важливо тримати свій піс
толет у штанях з увімкнутим запобіжником, — горло йому пе
рехопило схлипами, він заплакав. — М оя... маленька... дів
чинка... занадто юна, щоб ставати матір’ю!

Звісно, була тут моя вина, про яку не знав Гарлен. Якби 
я не призвів Генрі до такого стану, коли він відчайдушно по
требував жіночої ласки, либонь, і Шеннон не увійшла б у тяж. 
Також я міг би запитати, чи не забезпечив часом Гарлен, палко 
дорікаючи мені, хоч крихти вини й на свій власний рахунок. 
Але я стримувався. Стриманість мені ніколи не була природно
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притаманною, проте життя з Арлетт подарувало мені чимало 
практичних занять.

— От лишень тебе я теж не можу звинувачувати, бо від тебе 
пішла, втекла навесні дружина, тож природно, що в той час твоя 
пильність притупилася. Отже, я пішов на задній двір і переру
бав, либонь, з півтори сотні кубофутів дров, перш ніж поїхати 
сюди, намагався вигнати з себе геть те оскаженіння, і це, схоже, 
допомогло. Я потис тобі руку, чи не так?

Від самовдоволеності, котру я дочув у його голосі, мені за
свербів язик сказати: «Якщо не йдеться про з/валтування, т о  
для такого танго потрібні двоє». Натомість я промовив:

— Так, ти потиснув, — і по тому замовк.
— Ну от, ми й підходимо до того, що ти думаєш робити з цим 

ділом. Ти і той хлопець, що сидів за моїм столом і їв їжу, яку го
тувала йому моя дружина.

Якийсь чорт — істота, котра вселяється в чоловіка, коли 
з нього виходить Підступник, — змусив мене промовити:

— Генрі хоче на ній одружитися і дати дитині своє прізвище.
— Це збіса така нісенітниця, що я про це й чути не бажаю. 

Я не кажу, ніби в Генрі немає навіть горщика, куди посцяти, й ві
кна, куди своє насцяне вихлюпнути, — я розумію, Вілфе, ти все 
робив добре, принаймні наскільки міг, проте це найкраще, що 
я можу сказати. Останні роки були жирними, а ти всього лиш на 
один крок випереджаєш банк. Де ти опинишся, коли знову при
йдуть пісні роки? А вони завжди надходять. Якби ти отримав 
гроші за ту сотню акрів, усе могло б виглядати інакше — віль
ні гроші, як подушка, пом’якшують жорсткі часи, це кожному 
відомо, •— але після того, як пішла Арлетт, усе застопорилося, 
як на нічній вазі у старої леді, що страждає на запори.

На якусь крихітну мить у глибині душі я замислився, як усе 
могло б обернутися, якби я піддався Арлетт щодо тієї сучої зем
лі, як піддавався до того в багатьох інших випадках. «Я жив би 
серед смороду, ось як воно могло обернутися. Я був би змушений 
поглибити старий колодязь для тварин, бо корови не пили б во
ду з ручаю, в котрому пливуть скривавлені свинячі тельбухи».
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Це правда. Але натомість я жив би, а не існував. Арлетт ж и
ла б зі мною, і Генрі не став би таким похмурим, стражденним, 
іамкнутим хлопцем, на якого він тепер перетворився. Хлопцем,
11 і,о призвів свою ще з дитинства найкращу подружку до тако
го клопоту.

— Гаразд, ну, а що ти збираєшся робити? — запитав я. — 
Сумніваюся, щоб ти вирушив у подорож сюди без чогось на 
думці.

Він мене наче й не чув. Задивився в поля, туди, де на обрії ви
сочіла його новенька силосна вежа. Обличчя мав обважніле 
й сумне, проте я зайшов надто далеко і написав уже забагато, 
щоби брехати; той його вираз мене не дуже хвилював. Рік 1922- 
й був найгіршим роком у моєму житті, тим, що перетворив ме
не на людину, котрої я більше не впізнавав, а Гарлен Коттері був 
усього лиш черговою вибоїною на одному з відтинків мого 
кам’янистого, страдницького шляху.

— Вона тямуща, — озвався Гарлен. — Місіс Мак-Реді каже, 
що Шен найрозумніша учениця за всю її кар’єру в школі, а це 
вже майже сорок років. Вона добре розуміється на мові й літе
ратурі, а ще краще на математиці, що, як каже місіс Мак-Реді, 
рідко трапляється серед дівчат. Вілфе, вона знається на тригге- 
рономії. Ти це знав? Місіс Мак-Реді сама не вміє розв’язувати 
задачі з триггерономії.

Ні, я цього не знав, але я знав, як правильно промовляється 
це слово. А втім, я відчував, що зараз, либонь, не той час, щоб 
виправляти вимову мого сусіди.

— Саллі хотіла послати її до вчительського училища в Омасі. 
Вони з 1918 року приймають разом із хлопцями й дівчат, хоча по
ки що жодна з жінок його не закінчила. — Він подарував мені 
погляд, що був дуже важким для сприйняття: суміш відрази й во
рожості. — Жінки завжди воліють вийти заміж, розумієш. 
І народжувати дітей. Вступити до ордену Східної Зірки1 і замі-

1 Орден Східної Зірки — заснована 1850 року масонська ложа, у якій вели
ку роль відіграють жінки-благодійниці.



тати ту Богом прокляту підлогу. — Він зітхнув. — А Шен могла (> 
стати першою випускницею. Бо має розум і має здібності. Ти ж 
цього не знав, чи не так?

Ні, по правді, не знав. Я просто припускав — один з тих 6а 
гатьох моїх помислів, які, як я тепер розумію, виявилися по 
милковими, — що вона була заготовкою під дружину фермо 
ра, і не більше.

— Вона могла б навіть викладати у коледжі. Ми планували 
послати її до того училища, щойно їй виповниться сімнадцяті».

«Саллі планувала, це ти  мав на увазі, — подумалось мені. — 
Заклопотаному власними справами, тобі таке ніколи б не за
йшло в твою фермерську голову».

— Шен сама мріяла, і гроші на це відкладалися. Все було го
тове, — він обернувся поглянути на мене, і я почув, як рипну
ли жили його шиї. — Все й зараз залишається готовим. Але 
спершу — і то невідкладно — вона поїде до школи Святої Ев- 
себії, католицького пансіону для дівчат в Омасі. Сама вона про 
це поки ще не знає, але станеться саме так. Саллі гомоніла про 
те, щоби відправити її у Деланд — там у Саллі сестра живе —■ 
або до моєї тітки з дядьком у Лайм Біска, але я не вірю, щоби 
хтось із тих людей довів до кінця те, про що ми вирішили. Та
кож і дівчина, котра створює проблему такого штибу, не за
слуговує на те, щоб поїхати до людей, котрих вона знає і лю
бить.

— А що це таке, про що ви вирішили, Гарле? Окрім того, 
щоби відіслати вашу дочку до якогось... ну, я не знаю ... сиро- 
тинця?

Він наїжачився.
— То не сиротинець. Це чистий, здоровий і популярний за

клад. Так мені розповідали. Я комутувався з деким, і всі відгу
ки, що я отримав, були одностайно гарними. Вона там викону
ватиме якусь роботу, навчатиметься за шкільною програмою, 
а за чотири місяці народить. Коли це відбудеться, дитину від
дадуть комусь на всиновлення. Цим заопікуються сестри Свя
тої Евсебії. Тоді вона вже зможе повернутися додому, а ще
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•нрсз півтора року зможе вступити до вчительського коледжу, 
мк і хотіла Саллі. Та й я, звісно. Саллі і я.

А яка моя роль у цьому? Я так міркую, у мене вона є?
Чи ти знущаєшся з мене, Вілфе? Я розумію, для тебе цей 

І*ік був важким, але я не потерплю, щоби ти мене ображав.
- Я тебе не ображаю, але ти мусиш знати, що не один ти 

почуваєшся очманілим і знеславленим. Просто скажи мені, 
чого ти хочеш, і, можливо, ми залишимося друзями.

І Іадзвичайно холодна усмішка, котрою він відреагував на 
ці мої слова — всього лиш короткий смик губ, поява миттє- 
ішх складок у кутиках його рота, — ясно повідомила мені, як 
мало надії він покладав на це.

— Я знаю, що ти не багатій, проте все одно ти мусиш зроби- 
і и крок і прийняти на себе частку відповідальності. Її перебу
вання в пансіоні — сестри називають це пренатальним догля
дом — буде коштувати приблизно 300 доларів. Сестра Камілла 
називала це пожертвою, коли я балакав з нею по телефону, та 
м завжди можу зрозуміти, коли йдеться про платню.

— Якщо ти хочеш, щоби я вніс половину...
— Я розумію, що ти не потягнеш 150 доларів, але 75 цілком 

можеш, саме стільки коштуватиме вчителька. Та, що допома
гатиме їй не відставати від школи.

— Я не можу цього зробити. Арлетт вичистила геть усе, ко- 
ли тікала, — і тут мені вперше спало на думку: а чи не було 
и неї десь чогось захованого? Авжеж, оповідка про ті двісті до
ларів, котрі вона нібито прихопила, тікаючи, була чистою 
брехнею, проте навіть її можлива заничка на стрічки-шпильки 
могла б допомогти в такій ситуації. Я собі відзначив в умі, що 
треба пошукати по полицях у шафках і в коробках на кухні.

— Візьми ще одну короткотермінову позику в банку, — ска
зав він. — Останню ти вже виплатив, як я чув.

Звичайно, що чув. Припускається, що такі речі мусять зали
шатися приватними, проте такі люди, як Гарлен Коттері, мають 
довгі вуха. Мене накрила нова хвиля відрази до нього. Він пози- 
чив мені свій зернозбиральний комбайн і призначив за його



100

використання плату тільки двадцять доларів? То й що? Тепер 
він приїхав по них, а хоче більше того, так, ніби його дорого
цінна донечка ніколи сама не розчепірювала ноги, приказую
чи: «Давай, заходь до хати, побілиш мені стіни».

— Я мав гроші за врожай на сплату боргу, — сказав я. — 
А тепер їх нема. Маю землю, маю дім, оце і все.

— Ти знайдеш спосіб, — сказав він. — Застав дім, якщо по
трібно. Сімдесят п’ять доларів — твоя частка, і якщо порівня
ти це з тим, що твоєму хлопцеві у п’ятнадцять років довело
ся б міняти пелюшки, гадаю, ти ще дешево спекався.

Він підвівся, я встав теж.
— А якщо я не знайду способу? Що тоді, Гарле? Викличеш 

Шерифа?
Губи його скривилися, демонструючи презирство, що пе

ретворило мою відразу до нього на ненависть. Це трапилося 
миттєво, а я все відчуваю ту ненависть ще й сьогодні, коли так 
багато інших почуттів перегоріли в моєму серці.

— Я ніколи не звернуся по допомогу до закону в такій спра
ві. Але якщо ти не внесеш свою відповідальну частку, між на
ми все закінчено, — він примружив очі на згасаюче світло 
дня. — Я їду. Хочу повернутися додому до темряви. Пару тиж
нів мені ще не потрібні будуть 75 доларів, тож час у тебе є.
І я не буду тобі про них нагадувати. Не даси, то й не даси. Тіль
ки не кажи, ніби ти не маєш змоги, бо мене не надуриш. Ти б 
краще дозволив їй продати ту ділянку Фаррингтонам, Вілфе. 
Якби зробив так, то й вона була б тут зараз, і ти мав би в ру
ках живі гроші. І моя дочка могла б не увійти в тяж.

У своїй уяві я зіштовхнув його з ґанку, а коли він спробу
вав підвестися, стрибнув обома ногами прямо на його кругле 
черевце. А тоді приніс з корівника серп і видовбав йому одне 
око. У дійсності ж я стояв, поклавши одну руку на перила, і ди
вився, як він дріботить униз сходами.

— А з  Генрі ти не хочеш побалакати? — спитав я. — Я можу 
його покликати. Він переживає все це так само важко, як і я.

Гарлен не стишив своєї ходи.
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— Вона була чистою, а твій хлопець її забруднив. Якщо ти 
викличеш його сюди, я можу його покалічити. Можу не стри
мати себе.

Щодо цього я мав сумніви. Генрі останнім часом підріс, він 
входив у силу, і що, либонь, було найважливішим, він мав до
свід убивства. А Гарл Коттері ні.

Йому не треба було крутити пускову корбу, в його «Неші» 
достатньо було натиснути кнопку. Багатство забезпечувало 
йому різноманітні приємності.

— Сімдесят п’ять я потребую, аби закрити цю справу, — 
прокричав він крізь стукіт і грюкіт двигуна.

А потім об’їхав дровітню, розполохавши Джорджа з його 
почтом, і попрямував до своєї ферми з великим генератором 
і внутрішнім водогоном.

Розвертаючись, я побачив, що Генрі стоїть поряд зі мною 
із землистим, лютим обличчям.

— Вони не мають права відсилати її таким чином.
Отже, він підслуховував. Не скажу, ніби мене це здивувало.
— Мають і відішлють, — запевнив я. — А якщо ти нава

жишся на щось дурне й зухвале, перетвориш паскудну ситу
ацію на ще гіршу.

— Ми могли б утекти. Нас не зловили б. Якщо ми зуміли 
потай робити те... те, що ми робили... гадаю, я впорався б 
і з тим, щоби нишком чкурнути в Колорадо з моєю дівчиною.

— Не впорався б, — сказав я, — бо ти не маєш грошей. Гро
ші ладнають усе, так він каже. Ну, а я скажу інакше: безгрошів'я 
псує все. Я це добре розумію, і Шеннон швидко зрозуміє та
кож. Наразі їй треба виносити дитину...

— Навіщо, якщо вони збираються її комусь віддати!
— Це не впливає на почуття жінок, котрі виношують у себе 

в череві дитя. Дитя робить їх мудрими в таких сенсах, яких чо
ловікам ніколи не зрозуміти. Я аніскільки не втратив поваги ні 
до тебе, ні до неї тільки через те, що вона завагітніла — ви тут 
не перші й не останні, навіть якщо б сам містер Всевишній і Все
могутній мав на увазі, ніби вона мусить користатися тим, що
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в неї між ногами, лише у ватерклозеті. Але якби ти покликав 
дівчину на п’ятому місяці вагітності тікати разом з тобою ... 
і вона погодилась... я перестав би поважати вас обох.

— Що ти розумієш? — промовив він з безмірним презир
ством. — Ти навіть горло не зумів перерізати без того, щоб 
не утворити з цього гармидеру.

Мені мову заціпило. Він це побачив і полишив мене в тако
му стані.

Наступного дня він без жодних дискусій вирушив до школи, хо
ча й не було вже там його милої. Либонь, тому що я дозволив йо
му взяти пікап. Будь-який хлопець не відмовиться від поїздки за 
кермом, якщо почав водити машину тільки недавно. Проте, звіс
но ж, новизна швидко зношується. Всяка новизна швидко вити
рається, і зазвичай це не забирає багато часу. Те, що ховається 
під нею, найчастіше сіре та обшарпане. Як пацюча шкурка.

Щойно він від’їхав, я пішов до кухні. Там я зсипав з жерстя
них коробок цукор, борошно і сіль та погрібся в них. Не зна
йшлося нічого. Я пішов у спальню, де обшукав її одяг. Не знай
шов нічого. Я зазирав досередини її взуття, і там не було 
нічого. Але кожного разу, як я нічого не знаходив, в мені зрос
тала впевненість, що десь щось мусить-таки бути.

Я мав роботу на городі, але замість того, щоб займатися 
нею, я пішов за корівник, туди, де раніше зяяв старий коло
дязь. Поверх нього тепер уже ріс бур’ян: відьмина трава1 та 
змарнілий осінній золотарник. Там, унизу, була похована Ел
фіс, і Арлетт також. Арлетт із зсунутим набік обличчям. Ар
летт з її клоунською усмішкою. Арлетт у своєму чепчику.

— Ну, де вони, ти, вперта курво? — спитав я в неї. — Де ти 
їх заховала?

Я намагався спустошити собі розум, так радив мені роби
ти батько, коли я забував, де поклав якийсь інструмент або од
ну з моїх дорогоцінних книжок. Невдовзі я повернувся в ха

1 Дике просо.
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ту, знову пішов у спальню, знову підійшов до шафи. Там на 
верхній полиці стояло дві шабатурки на капелюхи. У першій 
я не знайшов нічого, окрім капелюшка — того білого, що во
на вдягала його до церкви (коли завдавала собі клопоту туди 
піти, що траплялося приблизно раз на місяць). Капелюх у дру
гій шабатурці був червоний, і я ніколи не бачив її в ньому. На 
мій погляд він годився б якійсь хвойді. За його внутрішньою 
атласною стрічкою знайшлися складені в крихітні, не більші 
за пігулки, квадратики дві 20-доларові банкноти. Тепер, сидя
чи у цьому дешевому готельному номері, слухаючи, як у сті
нах шарудять і шмигають пацюки (так, мої старі друзі тут), 
я кажу вам, що ті дві 20-доларові банкноти стали печаткою на 
підтвердження мого прокляття.

Бо їх було замало. Ви ж це розумієте, хіба ні? Звісно, що розу
мієте. Не потрібно бути спеціалістом з триггерономії, аби зро
зуміти, що треба до сорока додати тридцять п’ять, щоб отри
мати 75. Зовсім на вигляд небагато, чи не так? Але в ті часи за 
тридцять п’ять доларів ви могли накупити собі їжі на два мі
сяці, або не нового, але доброго реманенту в кузні Ларса Оль- 
сена. Ви могли купити квиток на потяг аж до самого Сакра
менто 1... як я іноді шкодую, що цього не зробив.

35.
Атож, іноді, коли я лежу вночі в ліжку, я буквально бачу цю 

цифру. Вона спалахує червоним світлом, як попередження, що 
застерігає на дорозі від потяга, який наближається. Я все од
но намагався перейти колії, і той потяг мене переїхав. Як ко
жен з нас має всередині себе Підступника, так само кожен має 
і свого Безумця. Отож, у ті ночі, коли я не можу заснути через 
блимання червоної цифри, бо вона не дозволяє мені спати, мій 
Безумець каже мені, що все це було змовою: Коттері, Стоппенга- 
узер і той крючкодер Фаррингтонів — усі вони діяли узгоджено.

1 Засгатепїо — засноване 1840 року швейцарськими колоністами місто 
в Каліфорнії, з 1854-го — столиця штату.
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Я-то розумію, звісно (принаймні при світлі дня), що відбува
лося насправді. Коттері й містер юрист Лестер могли мати роз
мову зі Стоппенгаузером пізніше — вже після того, що я наро
бив, — але, будьмо тверезі, все починалося насправді невинно; 
насправді Стоппенгаузер намагався мені всіляко допомогти... 
не забуваючи, ясна річ, робити маленький бізнес на користь 
свого «Хоум Банк & Траст». Проте, коли Гарл або Лестер — або 
обидва разом — уздріли можливість, вони нею скористалися. 
Підступник і пальцем не кивнув: як вам це подобається? На 
той час я мало на що зважав, бо на той час я вже втратив си
на, і знаєте, кого я в цім насправді звинувачую?

Арлетт.
Так.
Бо це вона сховала ті дві банкноти у червоному капелюш

ку, щоб я їх знайшов. А чи ви второпали, наскільки не по- 
людськи розумною була ця її хитрість? Бо ж не ті 40 доларів 
мене уколошкали; це зробили ті гроші, що лежали між цими 
й тими, які вимагав від мене Коттері на вчительку для його ва
гітної дочки; тими, які він бажав сплатити за її навчання ла
тині і поглиблення знань з триггерономії.

35, 35, 35.

Про гроші, які він вимагав для тієї вчительки, я думав упро
довж усього робочого тижня, а також усю неділю. Подеколи 
я діставав ті дві банкноти — я їх розігнув, але пружки все одно 
залишалися — і роздивлявся на них. Надвечір у неділю я при
йняв рішення. Генрі я сказав, що в понеділок він мусить їхати 
до школи на «Моделі Т»; мені треба з’їздити у Гемінгфорд-Хоум, 
щоб побалакати в банку з містером Стоппенгаузером щодо ко
роткотермінової позики. Невеличкої. Всього 35 доларів.

— Для чого? — Генрі сидів біля вікна, сумно дивлячись на 
присмеркове західне поле.

Я йому пояснив. Гадав, що зараз же розпочнеться чергова 
дискусія про Шеннон, і певною мірою я її навіть бажав. Він 
упродовж усього тижня не згадував про неї жодним словом,
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ноча я знав, що Шен уже поїхала. Мені розповів про це Мерт 
Донован, коли приїздив по партію кукурудзяного насіння.

— Відправили до якоїсь шикарної школи аж в Омаху, — ка- 
іав він. — Тим краще для неї, так я собі думаю. Якщо вони ба
жають голосувати1, то хай вже краще навчаються. Хоча, — до
дай він, хвильку поміркувавши, — моя все робить, як я їй кажу. 
() го й нехай слухається, якщо не бажає неприємностей.

Якщо мені було відомо, що Шеннон поїхала, то й Генрі про 
це, звісно, знав, либонь, навіть раніше за мене — школярі не
втомні пліткарі. Але не казав він з цього приводу нічого. Га
даю, я намагався надати йому можливість вилити свій біль 
у докорах. Це неприємна процедура, але в довготерміновому 
вимірі цілюща. Не можна дозволяти гноїтися рані ні на лобі,
11 і в мозку під поверхнею лоба. Бо якщо все залишити неторк- 
иутим, інфекція радше за все поширюватиметься2.

Проте на моє повідомлення він тільки коротко буркнув, 
тож я вирішив колупнути сильніше.

— Ми з тобою поділимо виплату навпіл, — сказав я. — Борг 
становитиме не більш ніж 38 доларів, якщо ми повернемо йо
го до Різдва. Отже, з нас по дев’ятнадцять доларів. Твою част
ку я візьму з твоєї поденної платні.

Звісно, я очікував на зливу гніву.... але знову отримав ли
ше невиразне бурчання. Він навіть не заперечував проти то
го, щоб їхати до школи на «Моделі Т», хоча був якось мені роз
казував, що інші хлопці сміються з цієї автівки, обзиваючи її 
«Генковою сракокалатайкою».

— Синку?
— Що?
— З тобою все гаразд?

1 Американські жінки отримали право голосу після прийняття 1920 року 
19-ї поправки до Конституції, проте якраз 1922 року набула розголосу спра
ва, коли у Верховному суді США розглядався позов кількох виборців- 
чоловіків, котрі вимагали скасування цієї поправки, оскільки вона не від
повідала внутрішнім конституціям кількох штатів.

2 Алюзія на Біблію (Левит 13:42).
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Він обернувся до мене й посміхнувся — принаймні ворух 
нув губами.

— Я в нормі, татуню. Піду спати.
Він уже підвівся, коли я попрохав:
— Ти мене поцілуєш на прощання?
Він поцілував мене в щоку. То був мені останній його цілу

нок.

Він поїхав на «Т» до школи, а я пікапом у Гемінгфорд-Хоум, де 
містер Стоппенгаузер усього після якихось п’яти хвилин чекан
ня запросив мене до свого кабінету. Я пояснив, що мені потріб
но, проте відмовився пояснювати, навіщо це мені, лише послав
ся на приватні причини. Я гадав, що заради такої мізерної суми 
нема сенсу щось уточнювати, і виявився правим. Але коли я за
кінчив, він, склавши руки домком на столі, подарував мені по
гляд ледь не батьківської суворості. У кутку нарізав маятником 
чіткі проміжки часу великий годинник. На вулиці — набагато 
голосніше — заторохтів якийсь двигун. Замовк, настала тиша, 
а потім завівся інший двигун. Чи то не мій син спершу під’їхав 
на «Моделі Т», а потім вкрав мій пікап? Я ніяк не міг знати цьо
го напевне, але гадав, що так воно й є.

— Вілфе, — промовив містер Стоппенгаузер, — минуло ще 
замало часу, щоби ти цілком оговтався після того, що вчини
ла твоя дружина, покинувши тебе таким чином — вибач ме
ні, що піднімаю цю болючу тему, проте вона здається дореч
ною, і крім того, кабінет банкіра деякою мірою має схожість 
зі сповідальнею священика — тож я хочу побалакати з тобою  
«як голландський дядечко»1. Що цілком слушно, бо мої мати 
з батьком походять саме звідти.

Про це я вже колись чув — гадаю, більшість відвідувачів 
його кабінету також чули — і відповів на його слова пошти
вою посмішкою, якої він і мусив очікувати.

«Балакати, як голландський дядечко» — англо-американська ідіома, що 
означає щиру, проте докірливу розмову старшого з молодшим.
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- Чи надасть тобі позику 35 доларів «Хоум Банк & Траст»?
І >< ісумнівно. Мене спокушає бажання перевести справу на пер- 
і опальний рівень і викласти тобі гроші з власного гаманця, от 
лишень я не ношу їх більше, ніж мені потрібно для того, щоб 
іаплатити за ланч у ресторані «Сплендид» та за чистку череви
ків у перукарні. Багато грошей — це постійна спокуса, навіть 
для такого мудрого старого зуха, як я, а крім того, бізнес є біз
несом. Проте! — він підняв палець. — Ти не потребуєш три
дцяти п’яти доларів!

— Як не печально це казати, але вони мені потрібні, — я за- 
і адувався^чи знає він навіщо. Міг знати; він дійсно був лука
ми м старим зухом. Але таким же був і Гарл Коттері, хоча Гарл 
гісї осені став також і зганьбленим зухом.

— Ні, не потрібні. Ти потребуєш 750 доларів, ось скільки то
бі потрібно, і ти можеш їх отримати сьогодні ж. Хочеш — по
клади їх у банк, хочеш — іди звідси з ними у своїй кишені, ме
ні це без різниці. Ти цілком виплатив заставний кредит під твою 
нерухомість три роки тому. Обійстя вільне й чисте. Отже, нема 
абсолютно жодної причини, чому б тобі не звернутися по но
вий кредит. Так постійно робиться, хлопчику мій, і то найкра
щими людьми. Ти був би здивований, побачивши деякі з тих 
і іаперів, що ми тримаємо. Усі від найкращих людей. Так-то, сер.

— Я вам щиро вдячний, містере Стоппенгаузер, проте я так 
не думаю. Та застава весь час, поки вона діяла, висіла наді 
мною, мов якась сіра хмара, і . ..

— У тому-то й весь сенсУ Вілфе! — палець банкіра знову 
стирчав угору. Цього разу похитуючись туди-сюди, мов маят
ник у його годиннику. — У тому-то й весь сенс і головна про
блема всяких крутіїв-дурисвітів-гультяїв-ковбоїв! Такі хлоп
ці беруть позику під заставу, а потім почуваються так, ніби їм 
безперемінно світить гуляти під ясним сонечком, що закінчу
ється невиконанням боргових зобов’язань і втратою ними їх
нього цінного майна! Хлопці ж, такі, як ти, котрі тягнуть век
селя, як у похмурий день навантажені камінням тачки, такі 
хлопці завжди все сплачують! Чи ти не хочеш мене запевнити,
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ніби не маєш чогось, що бажав би покращити? Полагодити 
дах? Прикупити трохи тварин? — він кинув на мене лукавий, 
змовницький погляд. — Можливо, навіть завести водогін у бу
динок, як той твій сусіда? Такі речі скуповуються, сам знаєш. 
Ти можеш запровадити поліпшення, які перевищать ціну за
стави. Цінність за гроші, Вілфе? Вигідна оборудка!

Я ще раз усе обміркував. І нарешті промовив:
— Це для мене вельми спокусливо, сер. Не буду брехати...
— І не треба. Кабінет банкіра, сповідальня священика — 

вельми мало різниці. Кращі люди нашої країни сиділи в цьо
му кріслі, Вілфе. Найкращі.

— Але я прийшов усього лише за короткотерміновою пози
кою — яку ви мені люб’язно пообіцяли надати, а цю нову про
позицію треба трохи обміркувати. — У голові мені зринула 
нова ідея, на диво приємна. — До того ж я мушу обговорити 
справу з моїм сином, з Генрі — з Генком, йому подобається, 
щоб так тепер до нього зверталися. Він входить у той вік, ко
ли має право на те, щоб із ним радилися, бо все, що я зараз 
маю, одного дня належатиме йому.

— Зрозуміло, це цілком зрозуміло. І це справедливо, повір 
мені, — він підвівся і простягнув мені руку. Я тут же її потис
нув. — Вілфе, ти прийшов сюди по рибу. Я ж пропоную тобі 
купити довгу вудку. Набагато вигідніша оборудка.

— Дякую. — А покидаючи банк, я подумав: «Я обговорю це 
з сином». Це була гарна думка. Тепла думка, що зігріла серце, 
котре вже кілька місяців залишалося крижаним.

Розум — дивна штука, чи не правда? Заклопотаний думками 
про непрохану позику, запропоновану мені містером Стоп- 
пенгаузером, я зовсім не звернув уваги на те, що автомобіль, 
у якому я приїхав, було замінено тим, у якому був поїхав до 
школи Генрі. Не певен, що я це відразу помітив би, навіть як
би мав у голові менш важливі питання. Врешті-решт, обидві 
машини були добре мені знайомими; обидві були моїми. 
Я усвідомив різницю, лише потягнувшись по пускову корбу,
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коли побачив на сидінні придавлений камінцем складений ар
кушик паперу.

Я застиг на хвилину, стоячи наполовину занурений у «Т», 
одною рукою тримаючись за борт кабіни, а другою тягнучись 
під сидіння, куди ми завжди клали корбу. Мені здається, я зро
зумів, навіщо Генрі кинув школу і зробив цю підміну, навіть 
раніше, ніж витяг його записку з-під принагідного прес-пап’є 
і розгорнув її. Пікап був надійнішим у довгій подорожі. На
приклад, якщо їхати в Омаху.

Татуню.
Я взяв пікап. Я гадаю у ти  знаєш, куди я їду. Облиш мене 

в спокої. Я знаю, що ти  можеш послати Шерифа Джонсау щоб 
він мене зловив і повернув назад, але якщо ти  це зробиш, я роз
повім усе. Можливо, ти  гадаєш, що згодом я можу передумати, 
бо зараз я «всього лиш дитина». АЛЕ Я НЕ ПЕРЕДУМАЮ. Без 
ІІІеннон мені ніщо не цікаве. Я люблю тебе, татун ю , навіть 
сам не розумію чому} оскільки всеу що ми наробили, принесло 
мені тільки гриззоту.

Твій люблячий син,
Генрі (Генк) Джеймс

Назад до ферми я їхав, немов у тумані. Здається, якісь люди 
мені махали — гадаю, навіть Саллі Коттері, котра поралася бі
ля їхньої придорожньої ятки з овочами — і я, ймовірно, теж 
комусь махав у відповідь, але в пам’яті нічого з цього не зали
шилося. Вперше з того дня, коли на ферму приїздив Шериф 
Джонс і ставив свої хвацькі запитання, що не потребували від
повідей, пронизуючи геть усе своїми холодними, допитливи
ми очима, електричний стілець здався мені цілком реальною 
перспективою, настільки реальною, що я практично шкірою 
відчував, як на зап’ястках і вище ліктів у мене пряжками за
тягують шкіряні ремені.

Його можуть спіймати, хоч триматиму я язика за зубами, 
хоч ні. Мені це здавалося неминучим. Він не мав грошей, на
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віть сімдесяти п’яти центів, щоб заправити бак машини, от 
же, він навіть до Елкгорна1 не встигне доїхати, як далі вже йому 
доведеться йти пішки. Якщо він спроможеться десь украсти 
пального, його схоплять, коли він наблизиться до того місця, 
де зараз живе вона (Генрі вважав, що Шен там ув’язнена, йо
му ніколи не спадало в його недозрілу голову, що вона там мо
же бути бажаною гостею). Гарлен напевне дав опис Генрі там
тешній наставниці — сестрі Каміллі. Та навіть якщо він 
і не припускав можливості того, що палкий кавалер опинить
ся біля того місця, де тримають у неволі його кохану леді, се
стра Камілла сама попіклувалася. У своєму бізнесі вона безу
мовно вже не раз мала справу з палкими кавалерами.

Єдиною моєю надією залишалось те, що зловлений і впер
ше допитуваний правоохоронцями Генрі мовчатиме достат
ньо довго для усвідомлення того, що в пастку його завели йо
го власні дурні романтичні прагнення, а не моє втручання. 
Надія на здоровий глузд підлітка — це як ставка на малозна- 
ного коника на перегонах, та що інше я міг тут зробити?

Коли я вже заїхав у двір, голову мені прохромила дика дум
ка: не вимикати мотор «Т», спакувати торбу і мчати в Колора
до. Ця ідея прожила не довше кількох секунд. Я мав гроші — 
фактично 75 доларів, — проте моя «Т» завмре задовго до того, 
як я перетну кордон штату біля Джулзберга2. Та не це було 
важливим; якби тільки це, я завжди зміг би доїхати до Лін
кольна, щоб там обміняти мою «Т» і 60 доларів на якесь надій
ніше авто. Ні, справа була в місці. У домі. У моєму рідному 
обійсті. Я замордував власну дружину, щоби його утримати, 
і не збирався зараз усе кидати тільки тому, що мій дурний, не
зрілий поплічник забрав собі в голову вирядитися у роман-

1 ЕІкЬогп (Оленячий Ріг) — засноване 1865 року місто (менш ніж 10 тис. 
мешканців), яке попри незгоду його мешканців і юридичний спротив ме
рії 2007-го було офіційно поглинуте сусідньою Омахою і перестало існу
вати як незалежна муніципальна одиниця.

2 Іи1е$Ьиг§ — засноване в середині XIX ст. місто (1,5 тис. мешканців) на пів
ночі штату Колорадо, за милю від кордону з Небраскою.
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тич ну лицарську подорож. Якщо я полишу ферму, то авжеж 
ми рушу не в Колорадо; а радше за все у штатну в’язницю. І по
несуть мене туди в кайданах.

То був понеділок. Ні у вівторок, ані в середу до мене не при
їхав Шериф Джонс із повідомленням, що Генрі підібрали, ко
ли він голосував на шосе Лінкольн — Омаха, і Гарл Коттері 
мс приїздив до мене, щоби розповісти (з Пуританською вті
хою, безсумнівно), що поліція в Омасі на вимогу сестри Ка
мі лли заарештувала Генрі й зараз він сидить у тюрязі, розпо
відаючи дикі вигадки про ножі й колодязі та джутові мішки.
11 а фермі панував спокій. Я працював у городі, збираючи ово- 
чі для закладання на зиму, я лагодив огорожу, я доїв корів, 
я годував курей — і все це я робив, мов у тумані. Почасти в ме
ні жевріла віра, проте чималенька віра, що все це довгий і жах
ливо заплутаний сон, від якого я прокинуся, а поряд зі мною 
хропітиме Арлетт, і я почую, як Генрі рубає дрова для враніш
ньої печі.

Тоді, у четвер, місіс Мак-Реді — поважна й дорідна удова, 
котра викладала академічні дисципліни у Гемінгфордській 
школі, — приїхала на своїй «Моделі Т» спитати, чи все гаразд 
із Генрі.

— Зараз деяке... деякі внутрішні розпади поширилися на
вкруги, — сказала вона. — Я стурбувалася, чи не підчепив він 
чого, бува? Він так раптово зник.

— Так і є, в нього розлад, — підтвердив я. — Тільки не че
ревний, а сердечний, він захворів на кохання. Він утік, місіс 
Мак-Реді.

Несподівано сльози, пекучі, гарячі навернулись мені на очі.
З передньої кишені комбінезона я дістав хусточку, але перш ніж 
встиг утертися, кілька сліз уже скотилися мені по щоках.

Коли зір у мене трохи прояснішав, я побачив, що місіс Мак- 
Реді, до котрої добре ставилися всі діти, навіть найважчі учні, 
теж ледь не плаче. Вона й сама певне добре знала, від якої хво
роби страждає Генрі.
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— Він повернеться, містере Джеймс. Ви не бійтеся. Я такс 

бачила й раніше та очікую, що побачу ще раз чи два, перш ніж 
вийду на пенсію, хоча цей мій час уже зовсім поруч, — вона 
понизила голос так, ніби побоювалася, що півень Джордж чи 
хтось із його пернатого гарему можуть виявитися шпигуна 
ми. — Кого вам насправді варто стерегтися, так це її батька. 
Він жорсткий, непохитний чоловік. Не поганий, просто жор 
сткий.

— Знаю, — відповів я. — І, гадаю, ви також знаєте, де зараз 
перебуває його дочка.

Вона опустила очі. Цієї відповіді було достатньо.
— Дякую вам, що завітали, місіс Мак-Реді. Я можу попро

хати, щоб усе залишилося між нами?
— Звичайно... хоча діти вже шепочуться.
Так. Цього слід було очікувати.
— А ви на комутації, містере Джеймс? — вона пошукала 

очима телефонні дроти. — Бачу, що ні. Та нічого. Якщо щось 
почую, я приїду і розповім вам.

— Ви маєте на увазі, якщо почуєте раніше від Гарлена Кот
тері або Шерифа Джонса?

— Господь попіклується про вашого сина. І Шеннон також. 
Знаєте, вони дійсно були гарною парою, так усі казали. Поде
коли квітка розпукується зарано і її вбиває морозом. Як шко
да. Як шкода. Як же це сумно, як шкода.

Вона потисла мені руку — міцно, по-чоловічому, — а від
так сіла за кермо й від’їхала своєю тарадайкою. Не думаю, щоб 
вона усвідомлювала, що наприкінці говорила про Шеннон 
і мого сина в минулому часі.

У п’ятницю з’явився й Шериф Джонс за кермом машини з зо 
лотою зіркою на дверцятах. Та й не сам. Слідом за ним їхав мій 
пікап. У мене серце підстрибнуло, коли я його побачив; а потім 
обірвалося, коли я роздивився, хто ним кермує: Ларс Ольсен.

Я намагався спокійно чекати, поки Джонс справить риту
ал свого прибуття: підсмикування ременя, витирання лоба
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(чоча день тоді був хмарний, прохолодний)., пригладжування 
волосся. Я не зміг утерпіти.

— З ним усе гаразд? Ви його знайшли?
— Ба ні, поки що нам не вдалося, — він піднявся по сходах 

Ганку. — О б’їждчик знайшов машину східніше від Лайм Біс- 
ка, проте ані сліду хлопця. Ми б знали, у якому стані зараз йо
го здоров’я, аби ви повідомили про все відразу, щойно це тра
пилось. Хіба ні?

— Я сподівався, що він повернеться сам, — мовив я глу
хо. — Він поїхав до Омахи. Я не знаю, чи маю все вам розпо
відати детально, Шерифе...

На слухову відстань наблизився Ларс Ольсен, з вухами ледь 
не сторчма.

— Ольсене, піди посидь у моїй машині, — наказав Джонс. — 
Тут приватна розмова.

Ларс, покірлива душа, не сперечаючись, поспішив геть. 
Джонс знову обернувся до мене. Він був далебі менш жвавим, 
ніж під час свого першого візиту, а також скинув із себе мас
ку незграби.

— Я вже достатньо знаю, хіба ні? Про те, що ваш хлопець 
жив із дівчиною Коттері, як дорослий, і про те, що він, пев
не, чкурнув до Омахи. Він з’їхав із шосе, загнавши пікап у по
ле з високою травою, коли зрозумів, що його бак уже майже 
порожній. Це розумно. Він від вас набрався розуму? Чи від 
Арлетт?

Я на це не відповів нічого, але він подав мені одну ідею. Кри
хітну, але вона могла прислужитися.

— Я розкажу вам одну річ, за яку ми йому можемо бути 
вдячні, — продовжив Джонс. — Це його також може вберег
ти від в’язниці. Перед тим, як продовжити свою веселу подо
рож, він повиривав геть усю траву з-під машини. Отже, нічо
му було зайнятись від вихлопу, ну, ви розумієте. Пожежа 
в прерії, коли могли б вигоріти кілька тисяч акрів, після тако
го присяжні потрапили б у делікатну ситуацію, як ви гадаєте? 
Навіть якщо порушникові близько п’ятнадцяти років.
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— Ну, Шерифе, цього не трапилося, тут він повівся як слід, 
тож чому ви про це розводитеся?

Звичайно, я знав відповідь. Нехай Шерифові Джонсу плю
вати було з високої гори на таких, як Ендрю Лестер, правник- 
юрист, але з Гарлом вони були добрими приятелями. Обидва 
стали членами новоутвореної Оленячої лож і1, а Гарл мав про
ти мого сина зуб.

— Делікатна ситуація, як ви гадаєте? — він знову втер собі 
лоба і надів стетсон. — Авжеж, я теж потрапив би в делікатну 
ситуацію, аби це був мій син. Та знаєте, що? Аби це був мій 
син, а Гарл Коттері був моїм сусідом — моїм добрим сусідом, — 
я би, мабуть, бігма побіг до нього і сказав: «Гарле! А знаєш що? 
Здається, мій син збирається поїхати побачитися з твоєю до
чкою. Чи не хочеш ти попередити там когось, щоб назирали?» 
Та авжеж, ви цього не зробили, хіба ні?

Ідея, на яку він мене наштовхнув, здавалася мені дедалі кра
щою, і вже майже настав час її застосувати.

— Він не з’являвся там, де вона зараз, так?
— Поки ще ні, він, може, поки що шукає те місце.
— Я не думаю, що він утік, аби розшукати Шеннон, — ска

зав я.
— А навіщо ж тоді? Чи там, в Омасі, кращий сорт морози

ва? Бо саме туди він прямував, це ясно, як світло.
— Я гадаю, він вирушив на пошуки своєї матері. Гадаю, во

на могла якось дати йому про себе знати.
Це ошелешило його секунд на десять, достатньо, щоби вкотре 

витерти лоба і пригладити волосся. Нарешті він промовив:
— Яким таким чином вона могла б це зробити?
— Листом, отака моя перша здогадка.
Бакалія в Гемінгфорд-Хоум слугувала також і поштовою кон

торою, куди надсилалася вся кореспонденція «до запитання».

«Огсіег оГЕІкз» — заснована 1868 року громадська організація, чоловіче 
братство, яке зараз налічує близька мільйона членів; зокрема, «оленями» 
були п’ять президентів США, включно з Рузвельтом і Кеннеді.
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— Йому могли вручити листа, коли він зайшов по цукерку 
або пакетик арахісу, як він це часто робив по дорозі зі школи. 
Шерифе, напевне я нічого не знаю, я знаю не більше, ніж того 
разу, коли ви приїхали сюди й поводилися так, ніби я скоїв 
бозна-який злочин. Я не той, хто упушив їй живіт.

— Вам краще б припинити таке казати про добру дівчину!
— Може, так, може, й ні, але для мене це виявилося таким са

мим сюрпризом, як і для Коттері. А тепер ще й мій син зник. 
Вони принаймні знають, де їхня дочка.

І знову він застиг. Відтак дістав із задньої кишені маленький 
записничок і щось у ньому швидко надряпав. Поклав його на
зад і запитав мене:

— Ви не знаєте напевне, що ваша дружина зв’язувалася з ва
шим сином — саме це ви мені сказали? Це просто припущення?

— Я знаю, що після того, як його мати втекла, він багато ба
лакав про неї, а потім перестав. І тепер ще знаю, що він 
не об’являвся біля того дому, куди Гарлен із його дружиною за
проторили Шеннон, — щодо цього я був здивований не менше 
за Шерифа Джонса... і вельми вдячний. — Складіть ці два фак
ти разом, і що ви отримаєте?

— Ну, не знаю, — насуплено відповів Джонс. — Справді 
не знаю. Я гадав, що все вирахував, але виходить, що помиляв
ся, чи не так? Так, і знову помилятимусь. «Усі ми ходимо манів
цями», — так каже Біблія. Але, святий Боже, діти утруднюють 
мені життя. Якщо отримаєте звістку від вашого сина, Вілфре- 
де, я б на вашому місці порадив вертати йому його худу сраку 
додому і триматися подалі від Шеннон Коттері, якщо він знає, 
де вона зараз перебуває. Вона не захоче з ним побачитись, це 
я вам гарантую. Добре вже те, що не трапилося пожежі в пре
рії і ми не можемо заарештувати його за викрадення батьків
ського пікапа.

— Угу, — кивнув я понуро. — Вам би ніколи не вдалось зму
сити мене підтримати таке звинувачення.

— Проте, — він задер палець, нагадавши мені містера Стоп- 
пенгаузера в банку, — три дні тому в Дайм Біска, неподалік від
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того місця, де об ’їждчик знайшов ваш пікап, хтось пограну 
вав бакалійну крамничку при автозаправці на краю міста .Чи 
не ту, що з «Дівчиною в блакитному чепчику»1 на даху? Заб|чи 
23 долари. Рапорт лежить у мене на столі. Той хтось був мо/ім 
дим хлопцем у старому ковбойському вбранні, із затуленим 
банданою ротом і в насунутому на очі крислатому фермер 
ському капелюсі. За стійкою стояла мати хазяїна, і той пару 
бок пригрозив їй якимсь знаряддям. Вона гадає, то міг бути 
ломик або корба, а втім — хтозна. їй близько вісімдесяти, і ио 
на майже сліпа.

Настала моя черга заніміти. Наче громом враженому. На 
решті я промовив.

— Генрі поїхав прямо зі школи, Шерифе, і, наскільки я пам’я 
таю, на ньому була фланелева сорочка і вельветові штани того 
дня. Він не забрав з собою нічого зі свого одягу, і в будь-якому 
випадку він ніколи не мав ніякого ковбойського вбрання, як 
що ви маєте на увазі чоботи і все таке. І фермерського капелю 
ха в нього не було.

— Ці речі він теж міг десь украсти, хіба ні?
— Якщо вам не відомо більше за те, що ви мені зараз роз

повіли, вам краще припинити ці балачки. Я знаю, що ви з Гар- 
леном друзі...

— Стоп-стоп-стоп, це до справи не має ніякого стосунку.
Мався стосунок, і ми обидва це знали, але не було сенсу за

ходити далі по цьому шляху. Може, мої 80 акрів і не дуже ви
соко стояли порівняно з тими 400, що мав Коттері, але я все- 
таки був землевласником і платником податків, і я не бажав, 
щоби мене залякували. Саме на це я й натякнув, і Шериф 
Джонс мене зрозумів.

— Мій син не грабіжник, і він не погрожує жінкам. Це 
не його спосіб дій, не так його виховували.

«Воппеї Сігі» — рекламний образ сорту маргарину, який випускала не
величка фірма в Небрасці; 1943 року був придбаний компанією «Зіапсіагсі 
Вгапсіз» і відтак став національно відомим брендом.
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«До недавнього часу принаймні», — прошепотів голос все
редині мене.

Можливо, просто якийсь волоцюга шукав швидкої здоби-
ч і. - промовив Джонс. — Але мені здавалося, я мушу про це зга
дати, тож я вам і розповів. І ми не знаємо, що люди казатимуть, 
к іба ні? Чутки ширяться. Усі пліткують, чи не так? Балачка — де
шева річ. Справу, наскільки я розумію, закрито — нехай Шериф 
ііайм Біска клопочеться тим, що відбувається в Лайм Біска, та
їм* моє гасло, — а проте ви мусите знати, що поліція в Омасі має 
на оці те місце, де перебуває Шеннон Коттері. Про всяк випа
док  — просто, а раптом ваш син там з’явиться.

Він пригладив собі волосся, потім востаннє утвердив на го
лові капелюха.

— Можливо, він самостійно повернеться додому, не завдав- 
иі и нікому зла, тоді ми зможемо списати всю цю справу, як, 
ну, я не знаю, як безнадійний борг.

— Добре. Просто не називайте його поганим сином, поки 
нам не заманеться називати Шеннон Коттері поганою дочкою.

Те, як роздулися його ніздрі, дало мені зрозуміти, наскіль
ки йому це не сподобалося, але відповіді на це від нього 
я не почув. Натомість він сказав:

— Якщо він повернеться і розповість, що бачився з матір’ю, 
дасте мені знати, гаразд? Вона офіційно значиться у нас в па
перах безвісти зниклою особою. Дурня це, я розумію, проте 
закон є закон.

— Я так і зроблю, звичайно.
Він кивнув і вирушив до своєї машини. Ларс сидів за кермом. 

Джонс його шугонув — цей Шериф був того складу людиною, 
що возить себе сама. Я згадав про юнака, котрий пограбував 
крамничку, намагаючись запевнити себе, що мій Генрі ніколи б 
на таке не пішов, а навіть якби був змушений це зробити, йо
му б не вистачило хитрості перевдягтися у щось, вкрадене з чу
жої повітки чи куреня. Але Генрі став тепер іншим, а вбивці на
вчаються хитрощів, хіба ні? Це їх спосіб виживання. Я подумав, 
а що як...
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Та ні. Не маневруватиму. То була б суща слабкість. Це моє: 
останнє слово, моя повна сповідь, і якщо я не зможу говори
ти правду, цілковиту правду, і нічого окрім правди, який тоді 
в цьому сенс? Який сенс у всьому?

То був він. То Генрі там був. Я бачив по очах Шерифа Джон- 
са, що він витяг те придорожнє пограбування тільки тому, що 
я не стелився перед ним так, як він на те очікував, але сам я по
вірив у ту історію. Бо знав більше за Шерифа Джонса. Після 
того як ти допоміг власному батькові замордувати власну ма
тір, що може значити помахати ломом перед обличчям якоїсь 
старенької бабусі? Дріб’язок. І якщо він спробував один раз, 
він спробує ще, лишень тільки закінчаться ті 23 долари. Мож
ливо, в Омасі. Де його і схоплять. А тоді й решта всього може 
відкритися. Майже напевне відкриється.

Я важко виліз на ґанок, сів і сховав обличчя в долонях.

Минали дні. Не знаю, скільки їх пройшло, пам’ятаю тільки, 
що були вони дощові. Коли надходять осінні дощі, робота на
дворі мусить чекати, а я не мав аж стільки худоби чи надвір
них будівель, щоб заповнити свій час роботою під дахом. Я на
магався читати, але слова якось не складалися докупи, хоча 
вряди-годи окремі з них вихоплювалися зі сторінок і волали. 
Вбивство. Вина. Зрада. Такого ґатунку слова.

Дні я просиджував на ґанку з книжкою на колінах, загор
нувшись проти сирості й холоду в овечий кожух, дивлячись, 
як скрапує дощова вода з піддашка. Ночами я пролежував без 
сну до світанку, дослухаючись до стукоту дощу по даху в ме
не над головою. Це нагадувало, ніби хтось боязко стукає паль
чиками, щоб його впустили. Я забагато проводив часу, думаю
чи про Арлетт у колодязі разом з Елфіс. Я почав собі уявляти, 
ніби вона щ е... ні, не жива (я почувався приголомшеним, але 
не збожеволів), але якимсь чином притомна. Якимсь чином 
вона спостерігає за розвитком подій зі своєї імпровізованої 
могили, і то з задоволенням.
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«Тобі подобається, яким чином усе обернулося, Вілфе? — за

питала б вона, якби могла (і в моїй уяві вона дійсно запитува
ла). — Було воно того варте? Що скажеш?»

Одної ночі, десь через тиждень після візиту Шерифа Джонса, 
коли я сидів, намагаючись читати «Дім на сім фронтонів»1, 
Арлетт підкралася ззаду до мене, простягнула руку повз мою 
скроню і легенько ляснула мені по переніссю своїм холодним, 
вогким пальцем.

Я впустив книжку на плетений килим вітальні і скрикнув, 
скочивши на рівні. У цей же час холодний палець збіг мені 
в куточок рота. А відтак він знову мене торкнувся, мого тіме
ні, де волосся вже було ріденьким. Тут я вже розсміявся — сер
дитим, непевним сміхом — і нахилився підняти книгу. Цієї 
миті палець ляснув мене втретє, цього разу по зашийку, так, 
ніби моя мертва жінка проказувала: «Я дочекалася твоєї ува
ги, Вілфе?» Я відступив убік — щоб четвертий ляп не потра
пив мені в око — і подивився вгору. Стеля над головою посі
рішала, з неї скрапувало. Тиньк поки ще не почав братися 
пузирями, але якщо дощ не перестане, то почне. Тоді вже він 
може потріскатися і спадати пластами. Протекло якраз над 
моїм звичайним місцем для читання. Аякже. Решта стелі бу
ла на вигляд цілком нормальна, поки що принаймні.

Я згадав слова Стоппенгаузера: «Чи ти  не хочеш мене за
певнити, ніби не маєш чогось, що бажав би покращити? По
лагодити дах?» І той його хитрий погляд. Так, ніби він знав 
наперед. Так, ніби вони з Арлетт діяли у цій справі спільно.

«Не бери таких речей собі в голову, — переконував я себе. — 
Досить погано вже те, що ти  постійно думаєш про неї, там , 
під землею. Чи виїли вже хробаки її очі, мені це цікаво? Чи

«Дім на сім фронтонів» — роман (1851) класика американської літерату
ри Натаніеля Готорна (1804— 1864), містична атмосфера якого і деякі сю
жетні лінії віддалено перегукуються з історією героя Кінга.
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зжерли черви вже її гострий язик чи принаймні бодай затупи
ли його?»

Я пішов до столу в дальнім кінці кімнати, взявся за пляш
ку, що там стояла, і налив собі добрячу порцію коричневого 
віскі1. Рука в мене тремтіла, щоправда, лиш трішки. Я випив 
усе двома ковтками. Я розумів, що то погане діло, якщо таке 
пиття перетвориться на звичку, але ж не кожної ночі чоловік 
відчуває, як його мертва дружина ляскає його по носі. А від 
самогону мені покращало. Я почувався більш певним себе. 
Мені не було потреби брати позику 750 доларів, щоби пола
годити дах. Я міг зашити його обрізками дощок, коли припи
ниться дощ. Але ремонт виглядатиме негарно; все обійстя на
буде вигляду, як ото казала моя мати, «біднота-голота». Та 
й не це було головним. Залатати дірку — це забере хіба що па
ру днів. Мені потрібна робота, котра зайняла б мене на всю 
зиму. Важка робота прожене геть думки про Арлетт на її під
земному троні, Арлетт у чепчику з мішковини. Мені потрібні 
такі ремонтні роботи, які б заганяли мене в ліжко таким утом
леним, щоб я вмент засинав, а не лежав, слухаючи лопотіння 
дощу і загадуючись, чи Генрі зараз не мокне десь під цим до
щем, чи не грипує він там, не кашляє. Іноді робота є єдиним 
засобом, єдиним рішенням.

Наступного дня я поїхав у містечко пікапом і зробив те, чо
го ніколи б не умислив зробити, якби мені не потрібен був кре
дит 35 доларів. Я взяв у борг 750. Урешті-решт ми завжди ло
вимося у пастки, які самі ж були наставили. Я цього певен. 
Урешті-решт усі ми в них ловимося.

Того ж тижня в Омасі до ломбарду на Додж-стрит зайшов 
якийсь юнак у крислатому фермерському капелюсі і купив ні
кельований пістолет 32-го калібру2. Поза всякими сумнівами,

1 Варто пам’ятати, що в ті часи в США діяв «Сухий закон».
2 Мається на увазі напівавтоматичний восьмизарядний кишеньковий піс

толет «Кольт М-1903», який випускався у 1903— 1945 рр.
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нін заплатив за нього п’ять доларів з тих, що під загрозою йо
му віддала та напівсліпа старенька жінка, котра торгувала 
и крамниці під рекламною вивіскою «Дівчини у блакитному 
чепчику». Наступного дня юнак у пласкому міському кашке
ті на голові, з прикритим червоною банданою обличчям уві
йшов до філії «Першого сільськогосподарського банку» в Ома
сі, наставив пістолет на гарненьку молоду касирку на ім’я 
Рода Пенмарк і зажадав усіх грошей з її каси. Вона віддала йо
му близько 200 доларів, здебільшого одно- та п’ятидоларовими 
купюрами — пожмаканими й засмальцьованими від перебу
вання у кишенях комбінезонів добропорядних фермерів.

Коли він відходив, запихаючи гроші собі в штани однією  
рукою (вочевидь, нервово, кілька банкнот він упустив на під
логу), дебелий охоронець — полісмен на пенсії — промовив:

— Синку, не варто тобі цього робити.
Юнак вистрелив у повітря. Кілька людей закричали.
— Мені й стріляти у вас не варто також, — промовив юнак 

з-під бандани, — проте буду змушений, якщо доведеться. 
Стійте смирно собі там, під колоною, сер, якщо не бажаєте не
приємностей. У мене друг стереже двері знадвору.

Юнак вибіг геть, на ходу зірвавши з лиця бандану. Охоро
нець зачекав якусь хвилину, а потім вийшов надвір з підняти
ми вгору руками (зброї він не мав), просто на той випадок, як
що надворі дійсно чекає той друг. Нікого там, звісно, не було. 
Генк Джеймс не мав друзів у Омасі, окрім однієї особи, котра 
виношувала у своєму череві його дитину.

Зі своїх позикових грошей я взяв двісті доларів готівкою, ре
шту залишивши в банку містера Стоппенгаузера. Сходив до 
залізної крамниці, на деревний склад і в бакалію, де Генрі міг 
би отримати листа від своєї матері... якби вона ще була ж и
ва, щоб його написати. Я виїхав з міста, коли замрячило, а діс
тався додому вже під страшною зливою. Я вивантажив при
дбані дошки і ґонт, нагодував та подоїв худобу, потім витяг 
куплені харчі — здебільшого сухі продукти та концентрати,
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котрі витрачалися повільно після того, як Арлетт перестала 
верховодити біля печі. Зробивши цю роботу, я поставив на 
плиту грітися воду, щоби скупатись, і здер із себе мокрий одяг. 
З правої передньої кишені зіжмаканого комбінезона я витяг 
гаманець із грішми, перерахував і побачив, що в мене зали 
шилося цілих ледь не 160 доларів. Навіщо я взяв стільки го 
тівкою? Бо думками блукав деінде. Де це деінде, заради Бога? 
Біля Арлетт і Генрі, звісно. Не кажучи вже про Генрі й Арлетт. 
Тільки про них я здебільшого й думав у ті дощові дні.

Я розумів, що тримати на руках так багато грошей — дур
на справа. їм треба повернутися до банку, де вони могли б на
рощувати невеличкий відсоток (хоча, звісно, не до порівнян
ня з відсотками за позикою), поки я не придумаю, яким чином 
їх краще пустити в діло. А тим часом треба їх покласти в якесь 
місце, де їм буде безпечніше.

Спливла на ум шабатурка, у котрій лежав червоний хвойдів- 
ський капелюшок. Там вона ховала свої гроші, і вони там про
лежали в безпеці бозна-скільки часу. У гаманці в мене їх було 
забагато, щоб просто заткнути за стрічку, тож я подумав, що 
покладу їх у сам капелюшок. Там вони полежать лише до мо
менту, коли в мене з’явиться привід з ’їздити знову до міста.

Я зайшов у спальню, голий-голісінький, і відчинив дверця
та шафи. Відсунув убік шабатурку з її церковним білим капе
люшком і потягнувся по другу. Тоді я був заштовхав її аж до 
задньої стінки полиці і тепер мусив зіп’ястися навшпиньки, 
щоб її дістати. Вона була обв’язана еластичною стрічкою. 
Я підчепив стрічку пальцем, щоб підтягнути шабатурку, й від
разу ж усвідомив, що вона здається надто важкуватою — ні
би замість капелюшка тепер у ній лежить цеглина — а слідом 
якесь дивне відчуття студеностіу немов рука моя потрапила 
у крижану воду. За мить мороз обернувся вогнем. Біль був та
кий сильний, що в руці зсудомило всі м’язи. Рикнувши від 
здивування й болю, я оступився назад, розсипаючи навсібіч 
гроші. Пальцем я не переставав чіплятися за еластичну стріч



ку і шабатурка вилетіла з полиці. Припавши до кришки, на ній 
і идів норвезький пацюк, що здався мені вельми знайомим на 
иигляд.

Ви можете мені сказати: «Вілфе, всі пацюки схожі один на 
іншого». І в звичнім порядку рація на вашому боці, але саме 
цього я впізнав; хіба не він тікав від мене з коров’ячою дійкою 
и пащі, немов із сигарою?

Шабатурка звільнилася від моєї скривавленої руки, і пацюк 
гепнувся на підлогу. Якби я мав час на роздуми, він би знову 
т  ік, але свідоме мислення в мене було заблоковано болем, 
здивуванням і жахом, що їх, як мені здається, відчуває будь- 
яка людина, коли бачить, як дзюрить кров із частини її тіла, 
котра ще кілька секунд тому була цілою. Я навіть не пам’ятав, 
що стою голий, як у час свого народження, я просто наступив 
правою ногою на пацюка. Почув, як тріснули його кості, від
чув, як чвакнули його нутрощі. Кров разом з розчавленими 
к ишками порснула в нього з-під хвоста, забризкавши мені лі- 
иу щиколотку теплим. Він намагався вивернутись і вкусити 
мене знову; я побачив, як клацають його великі передні зуби, 
ллє дістати мене йому не вдавалося. Тобто поки я тримав ступ-
11 ю на ньому. Тож я її і тримав. Я придавив його ще дужче, при
тискаючи поранену руку собі до грудей, відчуваючи, як тепла 
кров зволожує мені там густі зарості волосся. Пацюк вигинав
ся й бився. Хвіст його спершу хльоснув мене по литці, потім 
обвив щиколотку, ніби вуж. Кров ринула в нього з рота. Чор
ні очиці вибалушилися, мов скляні кульки.

Я довго так стояв, з помираючим пацюком у себе під ступ
нею. Усередині він був розчавлений ущент, його нутрощі пе
ретворилися на кашку, та все одно він борсався, намагаючись 
укусити. Нарешті він перестав рухатись. Я постояв на ньому 
ще десь хвилину, воліючи переконатися, що він не прикида- 
сться мертвим опосумом (пацюк у ролі опосума — ха!), і тіль
ки коли врешті впевнився, що він здох, я зашкутильгав до 
кухні, залишаючи криваві сліди й збентежено думаючи про
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пророцтво, котре колись отримав Пелій1: остерігатися чоло 
віка в одній сандалії. Але ж я не був Ясоном — я був одурілим 
від болю й збентеження фермером, фермером, котрому, схо 
же, було пороблено забруднювати своє ложе кров’ю.

Тримаючи руку під помпою, з котрої лилася крижана вода, 
я почув, як хтось промовляє: «Досить, досить, досить». То про 
мовляв я, я про це здогадався, бо голос був старечий. Голос 
зубожілого старця.

Я пам’ятаю решту тієї ночі, але це, немов розглядання старих фо
тографічних карток у запліснявілому альбомі. Пацюк цілком 
прогриз мені перетинку між великим і вказівним пальцями на 
лівій руці — гидотний укус, але в якомусь сенсі й щасливий. Як
би він вкусив мене за той палець, яким я був підчепив еластич
ну стрічку, він би його геть відгриз. Я збагнув це, коли повернув
ся до спальні і вхопив мого супротивника за хвіст (правою рукою, 
ліва в мене боліла й задубла так, що не поворухнути). Звір ви
явився два фути завдовжки і важив щонайменше шість фунтів.

«Значить, це не той був пацюк, що втік  тоді у трубу, — 
чую я ваше зауваження. — Це не міг бути він». Але ж він, то 
був він, я вам кажу. На ньому не було якоїсь явної позначки — 
ані білого пасма хутра, ні впізнавано погризеного вушка, — 
а проте я знав, що то він, той самий, що познущався з Ахело
їс. Так само, як знав, що не випадково він там був чаївся.

Я за хвіст відніс його на кухню і викинув у відро з жужели
цею. А відро випорожнив у вигрібну яму. Голий під сильним

1 Пелій (Пеліус) — давньогрецький цар; убив свою матір за те, що вона, на
родивши двійню від хтивого злягання з богом Посейдоном, покинула Пе- 
лія з братом напризволяще помирати в горах, де їх знайшов і виховав пас
тух. Пелій отримав пророцтво, що його скине з трону чоловік в одній 
сандалії, босим на одну ноіу до нього з ’явився Ясон (небіж Пелія по ма
тері), котрого Пелій відправив на пошуки Золотого Руна («на смерть»), 
проте Ясон повернувся з Руном і дружиною Медеєю, котра хитрощами 
змусила дочок Пелія порізати й зварити свого батька.
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доїдем, майже його не зауважуючи. Що я дійсно відчував, так 
цс свою ліву руку, в якій смикався біль такий потужний, що 
нін здатен був підмінити собою геть усі думки.

З гачка в сінях я зняв плащ (це все, на що я спромігся), на
цупив його на плечі і знову вийшов надвір, цього разу пря
муючи до корівника. Там я намазав собі поранену руку маз
зю Ролі. Мазь вберегла вим’я Ахелоїс від інфекції, отже, 
ибереже й мою руку. Я вже хотів було йти звідти, але згадав, 
як пацюк утік від мене попереднього разу. Труба! Я підійшов 
до неї і нахилився, очікуючи побачити цемент погризеним  
на шматки або й зовсім зжованим нанівець, але він був ці
лим. Ну аякже. Навіть шестифунтові пацюки з величезними 
зубами не здатні прогризтися крізь цемент. Те, що така думка 
взагалі спливла мені до голови, показує, в якому я перебував 
стані. На якусь мить я немов побачив самого себе збоку: го
лий чоловік, хіба що в незастебнутому плащі, шерсть у нього 
на грудях просякла кров’ю аж до паху, порвана ліва рука бли
щить під товстим, схожим на шмарклі, шаром коров’ячої ма
зі, очі вибалушені від збентеження. Схоже, як у того пацю
ка, коли я його розчавив.

«Це був не той самий пацюк, — запевнив я себе. — Той, що 
вкусив Ахелоїс, або лежить здохлий в трубі, або на колінах 
у Арлетт».

Проте я знав, що це був він. І тоді знав, і зараз це знаю.
То був він.
Повернувшись до спальні, я опустився навколішки і позби

рав заляпані кров’ю гроші. Однією рукою це робилося повіль
но. Раз я стукнувся пораненою рукою об край ліжка і завив 
від болю. Побачив, як крізь мазь, зробивши її рожевою, про
ступила свіжа кров. Гроші я поклав на комод, не переймаю
чись навіть тим, щоб прикрити їх книжкою чи якоюсь із тих 
клятих декоративних тарілочок Арлетт. Я навіть не пам’ятав, 
чому це здавалося таким важливим: передусім заховати банк
ноти. Шабатурку з червоним капелюшком я швиргонув у ша-
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фу й затріснув двері. Хай залишається там до кінця світу, як 
на мене.

Кожен, хто мав ферму або працював на фермі, скаже вам, що 
травми там звичайна річ і до них треба бути готовим. У скринь 
ці біля кухонної помпи я тримав великий рулон бинта -  
у скриньці, котру Арлетт завжди називала «біль-яткою». Я по 
тягнувся рукою по бинт, та тут мені в око впав великий казан, 
що парував на плиті. Вода, яку я поставив грітися, щоб скупа 
тись, коли був іще цілим-неушкодженим, коли цей монстру- 
озний біль, котрий, здавалося, зараз мене живцем пожирає, 
ще перебував у теорії. Мені майнуло, що гаряча вода з милом 
може стати саме тим, що зараз потрібно моїй пораненій руці. 
Гірше боліти рана просто не може, міркував я, а занурювання 
в окріп може її очистити. Судження було помилковим в обох 
сенсах, але звідки ж мені було це знати? Скільки років мину
ло, а та думка все ще здається мені слушною. Гадаю, все мо
гло б спрацювати, якби мене вкусив ординарний пацюк.

За допомогою здорової руки я черпав ківшиком гарячу во
ду і виливав у миску (намір перехилити казан, щоби просто 
налити з нього, навіть не розглядався), потім я вкинув туди 
брикет жорсткого коричневого прального мила Арлетт. Остан
ній брикет, як з’ясувалося; є так багато речей, про поновлю
вання кількості яких у хаті не замислюється непризвичаєний 
до цього чоловік. Я взяв ганчірку, потім пішов у спальню, зно
ву опустився там навколішки і почав збирати кров і тельбухи. 
Весь час пам’ятаючи (аякже) про той попередній раз, коли 
я змивав кров з підлоги цієї проклятої спальні. Того разу зі 
мною хоча б Генрі ділив цей жах. Займатися цим самому, та 
ще й перемагаючи біль, то була жахлива робота. Моя тінь ска
кала і пурхала по стіні, змушуючи мене згадувати Квазімодо 
з роману Гюго «Собор Паризької Богоматері».

Коли робота вже добігала кінця, я зупинився, задерши голо
ву, затримавши віддих, із широко розплющеними очима, моє 
серце, здавалося, б’ється в покусаній лівій руці. Я почув звук,
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ніби щось шмигає, і, здавалося, цей звук надходить звідусіль. 
Іиук, ніби бігають пацюки. Тієї миті я був цілком цього певен.
I Іацюки з колодязя. Її вірний почет. Вони знайшли інший шлях 
на волю. Той, що був чаївся на кришці шабатурки з червоним 
капелюшком, просто виявився першим і найнахабнішим. Во
ни вдерлися в хату, вони в стінах, ось уже скоро вони повиска
кують і гуртом накинуться на мене. Вона помститься. Я чути
му її сміх, коли вони мене шматуватимуть.

Сильний порив вітру струсонув дім, коротко вискнувши, 
майнув уздовж карнизів. Шмигання погучнішало, а потім тро
хи стишилося, слідом за тим, як вітер ущух. Мене затопило 
таким полегшенням, що навіть перекрило відчуття болю (на 
кілька секунд принаймні). То не пацюки: то сльота. З настан
ням темряви температура впала і дощ став майже градом. 
Я знову повернувся до витирання пацючих решток.

Покінчивши з усім, я виплеснув криваву воду через перила 
ганку, а тоді знову пішов до корівника накласти новий шар ма
зі собі на руку. З повністю очищеною раною я зміг побачити, 
що перетинку між моїми вказівним і великим пальцями розі
рвано трьома прогризами, і тепер вона нагадує нарукавний сер
жантський шеврон. Великий палець на лівиці в мене стирчав 
криво, так, ніби пацюк пошкодив якийсь важливий тросик між
I I им і рештою долоні. Я намазав рану коров’ячим вазеліном і по
брів назад у хату, думаючи: «Болить, але хоча буже чиста ра
на, Ахелоїс допомогло, зі мною теж  усе буде гаразд». Я намагав- 
с я собі уявити, як мобілізуються і прибувають на покусане 
місце захисні сили мого організму, схожі на крихітних пожеж
ників у червоних касках і довгих брезентових балахонах.

На денці «біль-ятки», загорнутий у рваний шматочок шов
ку, котрий колись, либонь, був дамськими трусиками, я знай
шов слоїк пігулок, куплених в аптеці в Гемінгфорд-Хоум. На 
с игнатурі пером автоматичної ручки було написано жирни
ми літерами: АРЛЕТТ ДЖЕЙМС. Приймати по 1—2 пігулки 
перед сном проти болю під час місячних. Я проковтнув три 
і запив їх добрячою порцією віскі. Не знаю, що було в тих
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пігулках — морфій, гадаю, — але вони подіяли чудово. Білі» 
нікуди не дівся, але тепер він, здавалося, належить Вілфредо 
ві Джеймсу, котрий наразі перебуває на якомусь іншому рів 
ні реальності. Попливла голова; наді мною ліниво почала 
обертатися стеля, почіткішали образи крихітних пожежни
ків, що прибувають заливати вогнище інфекції, поки та ще 
не встигла поширитися. Вітер дужчав, а в моєму притумане
ному розумі глухий безперервний стукіт крижаної крупи об 
будинок звучав ще більше схожим на бігання пацюків, але 
я все розумів. Здається, я навіть промовив уголос: «Я все ро
зумію, А рлетт , ти  мене не обдуриш».

Свідомість стоншувалася, я почав потроху відпливати, 
я зрозумів, що можу таким чином відплисти назавжди: ком
бінація з шоку, самогону і морфіну може покласти край мо
єму життю. Мене знайдуть на захололій фермі, зі шкірою 
синьо-сірого кольору, зі спочилою на череві погризеною ру
кою. Уявлена картина мене не налякала; навпаки, вона мене 
заспокоїла.

Поки я спав, сльота перетворилася на снігопад.

Коли я прокинувся на світанку наступного дня, в будинку бу
ло зимно, як у могилі, а рука в мене розпухла вдвічі проти сво
го нормального розміру. Плоть навкруг рани набула попелясто- 
сірого відтінку, хоча три перші пальці були темно-рожевими, 
але вже під кінець того ж дня вони почервоніли. Доторк до будь- 
якого місця на цій руці, окрім мізинця, спричиняв мені пекель
ний біль. Проте я забинтував руку якомога тугіше, таким чи
ном пригасивши в ній стугоніння. Розпалив у кухонній печі 
вогонь — для однорукого це нелегка праця, але я впорався — 
і притулився ближче, щоб зігрітися. Тобто цілком, бо в моїй по
кусаній руці й без того тепла вистачало. Тепла й сіпання, ніби 
то була рукавиця з пацюком усередині неї.

Уже під полудень мене трусило в гарячці, а рука розпухла 
так сильно, що довелося послаблювати пов’язку. Робилося це 
з плачем. Мені потрібен був лікар, але на той час засніжило
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ще дужче і я не зміг би дістатися навіть до Коттері, не кажучи 
пже про Гемінгфорд-Хоум. Та навіть аби день був сухий і яс
ний, як би я зумів завести пікап чи «Т» лише однією рукою? 
Я сидів у кухні, все підкидаючи дрова у піч, котра й так уже рев
ла, мов той дракон, стікав потом і трусився в пропасниці, при
тискаючи собі до грудей понівечену, забинтовану руку і згаду
ючи, як роззиралася по моєму далебі не заможному двору місіс 
Мак-Реді: «Ви на комутації, містере Джеймс? Бачу, що ні».

Ні. Я не мав телефону1. Я був сам-один на фермі, заради ко
трої вбив людину, без будь-яких засобів звернутися по допо
могу. Я помітив, що плоть у мене почала червоніти вже вище 
того місця, де закінчувалася пов’язка: на зап’ясті, повному 
жил, по котрих отрута розноситься по всьому тілу. Пожежни
ки не впоралися. Я подумав, чи не перев’язати туго зап’ясток 
гумовим джгутом — вбити собі ліву руку, щоб урятувати все 
тіло, — чи навіть ампутувати її за допомогою сікача, котрим 
ми зазвичай кололи тріски для печі та втинали вряди-годи го
лови курям. Обидві перспективи здавалися цілком прийнят
ними, проте водночас реалізація їх вимагала важкої праці. 
Врешті-решт, я нічого такого не зробив, а лише поліз до «біль- 
итки» по пігулки Арлетт. Знову заковтнув три штуки, цього 
разу запивши їх холодною водою — в горлі мені палав во
гонь — і повернувся на своє місце біля печі. Я помру від па
цючого укусу. Я був певен цього і змирився з цим. Смерть від 
укусів та інфекцій була такою ж звичайною, як грязюка на на
ших рівнинах. Якщо біль стане зовсім для мене нестерпним, 
я проковтну всю решту болетамувальних пігулок за раз. Що 
поки ще утримувало мене від цього кроку — окрім боязні 
смерті, котрою, як я гадаю, тією чи іншою мірою вражені ми 
исі, — так це ймовірність того, що хтось все ж таки може 
з’явитися: Гарлен, або Шериф Джонс, або добросерда місіс 
Мак-Реді. Існувала навіть така можливість, що правник Лестер

1 1922 року в СНІ А обслуговувалося понад 14 млн телефонних номерів, зо 
крема, у сільськогосподарському штаті Небраска — понад 206 тис.
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приїде, щоби продовжити шантажувати мене тією Богом про 
клятою сотнею акрів.

Проте найбільшу надію я покладав на те, що може повер 
нутися Генрі. Втім, він цього не зробив.

Це зробила Арлетт.

Можливо, ви здивувалися, звідки я міг дізнатися про той ніс 
толет, котрий Генрі купив у ломбарді на Додж-стрит, і про по 
грабування банку на площі Джеферсона. Якщо так, то, мабуть, 
ви собі сказали: «Ну, чимало часу минуло між 1922 і 1930роки 
ми; достатньо, щоби з'ясувати всілякі подробиці в бібліотс 
ці, напханій старими числами «Омаха Ворлд-Гералд»].

Я дійсно перечитував газети, ще б пак. І писав тим людям, 
котрі зустрічали мого сина і його вагітну кохану на їхньому 
короткому погибельному шляху з Небраски до Невади. Біль 
шість із тих людей написали мені відповіді, радо намагаючись 
поділитися подробицями. Такий спосіб розвідок має сенс, 
і моє пояснення вас, безперечно, задовольняє. Але ті розвід
ки почалися кількома роками пізніше, після того, як я поки
нув ферму, і вони підтвердили лише те, що я вже знав.

«Вже?» — перепитаєте ви. А я відповім просто: «Так. Вже.
І знав я це не тільки тоді, коли воно траплялося, але принай
мні одну частину раніше, ніж вона трапилася. Останню час
тину».

Яким чином? Відповідь проста. Моя мертва дружина мені 
розповіла.

Ваш скепсис цілком природний. Мені це зрозуміло. Ж од
на при здоровому глузді людина такому не повірить. От тіль
ки я нагадаю вам, що це моя сповідь, останні мої слова на цій 
землі, тож я не виклав тут нічого з того, що не вважав би 
правдивим.

«О таЬа \УогМ-Нега1сі» — заснована 1885 року щоденна газета, найбіль
ша на Середньому Заході і єдина в США, котра дотепер видає ранковий
і денний випуски.
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Я прийшов до тями перед піччю того вечора (чи наступного, 
під годі, як почалася гарячка, я втратив лік часу) і знову почув 
шарудіння, ніби щось шастає. Спершу я вирішив, що знову 
почалася сльота, але, підвівшись відломити собі скибку хліба 
під зачерствілого буханця на кухонному столі, я побачив на 
обрії тоненьку помаранчеву смужку вечірньої зорі й яскраво 
і иючу Венеру в небі. Хуртовина вляглася, але шаруділо голо- 
і 11 іше, ніж до того. Проте ці звуки доносилися тепер не зі стін, 
л із заднього ґанку.

Поворухнулася клямка. Спершу вона тільки здригнулася 
так, ніби рука, що намагалася з нею впоратися, була заслабка, 
щоб за раз відчинити двері. Рух припинився, але тільки-но 
н вирішив, що насправді нічого такого я не бачив — що то бу
ло марення, породжене гарячкою, — як клямка підстрибнула 
вгору з неголосним «клац» і двері прочинилися навстіж, пус
тивши всередину подих холодного повітря. На ґанку стояла 
моя дружина. На голові в неї все ще сидів джутовий чепчик, 
тепер притрушений снігом; мабуть, то була повільна й болю
ча подорож від того місця, що стало для неї останнім прихист
ком. Зогниле обличчя в неї розпливлося, його нижня полови
на з'їхала набік, усмішка була ще ширшою, ніж колись. То бу
ла розуміюча усмішка, а чом би й ні? Мертві розуміють усе.

Її оточував вірний почет. Це вони якимсь чином видобули її 
і колодязя. Це вони підтримували її прямо. Без них вона була б 
усього лише привидом, злодумним, проте безпорадним. Але во- 
11 и її надихнули життям. Вона була їхньою королевою; вона та
кож була їхньою маріонеткою. Вона ступила до кухні, рухаючись 
із моторошною безкостою грацією, яка не мала нічого спільного 
з ходінням. Пацюки метушилися навкруг неї, деякі, позираючи 
вгору на неї з любов’ю, деякі на мене — з ненавистю. Вона, похи
туючись, урочисто почимчикувала по периметру кухні, обходя- 
чи свої колишні володіння, тимчасом як зогнилі шматки відпа
дали з її спідниці (простирадла чи покривала не було й сліду),



а голова кивала й хилиталася на її перерізаній шиї. Раз вона м.і 
віть відпала назад, аж їй на спину, перш ніж хильнутися на іш 
переднє місце, при цьому глухо, м’ясисто чвакнувши.

Коли нарешті вона обернула свої очі на мене, я позадкуиаи 
у куток, туди, де стояв дров’яний ящик, тепер уже майже іІП 
рожній.

— Залиш мене в спокої, — прошепотів я. — Тебе тут нам 111, 
нема. Ти в колодязі, і ти не могла б звідти вибратися, навім. 
якби не була мертвою.

Вона видала щось схоже на булькотіння — це гірозвуча/т 
так, ніби хтось вдавився густою підливою, — і не припинили 
наближення, достатньо реальна, щоб відкидати тінь. А іцг 
я чув сморід її гниючої плоті, сморід жінки, котра іноді засо 
вувала мені глибоко до рота свій язик у пристрасні моменти 
Вона була тут. Цілком реальна. Як і її королівський почеі 
Я відчував, як вони шмигають туди-сюди мені по ступнях, 
лоскочуть щиколотки своїми вусами, принюхуючись до до 
лішніх кінцівок моїх кальсонів.

П’ятками я вже вперся у дров’яний ящик, і, намагаючись ухи 
литися від трупа, що надходив, втратив рівновагу й сів. Ударим 
ся об ящик розпухлою, запаленою рукою, та ледь зауважив біль. 
Вона почала нахилятися наді мною, і її обличчя... теліпалося. 
Плоть відстала від кісток, і лице звисало вниз, мов намальопа 
не на дитячій повітряній кульці. Якийсь пацюк виліз збоку по 
ящику і плюхнувся мені на живіт, забіг мені на груди й поню 
хав шию під підборіддям. Я відчував, як навкруг та попід мої 
ми зігнутими коліньми шмигають інші. Проте вони мене не ку 
сали. Це конкретне завдання вже було виконано.

Вона нахилилася ближче. Запах став всепереможним, а та її 
усмішка від вуха до вуха... я бачу її зараз, коли це пишу. Я на 
казував собі померти, але серце в мені не переставало бухкати. 
Її звисле лице сковзнуло збоку по моєму, я відчував, як об мою 
щетину чіпляються, обриваючись, крихітні частки її шкіри; чув, 
як рипить її зламана щелепа, немов якась обледеніла гілка. А то
ді її холодні губи притиснулись до розпашілої від гарячки, па-
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ллючої вогнем чашечки мого вуха, і вона почала нашіптувати 
мені секрети, котрі могла знати лише мертва жінка. Я завере- 
іцлк. Я обіцяв убити себе і зайняти її місце в Пеклі, аби тільки 
мшіл перестала. Але вона не перестала. Мертві не перестають. 

І іе те, що я знаю тепер.

11 ісля того як він випурхнув з «Першого сільськогосподарсько- 
і о банку» із запханими до кишені 200 доларами (чи, можливо, 
і л м було ближче до 150 доларів, деякі банкноти розлетілися по 
підлозі, згадайте), Генрі на деякий час зник. «Заліг на дно», як 
і о кажуть кримінальники. Я це кажу з деяким почуттям гор
дості. Мені здавалося, що його схоплять ледь не моментально, 
щойно він дістанеться міста, але він довів мою неправоту. Він 
оун закоханий, він перебував у відчаї, в ньому все ще палала ви- 
мл і жах після скоєного нами з ним злочину... проте, незважа
ючи на всі ці відволікаючі чинники (ці запалення), мій син про
демонстрував хоробрість і розум, навіть своєрідну сумну 
шляхетність. Думка про цю, останню, мені найважча. Вона все 
і цс наповнює мене журбою за його загубленим життям (трьо
ма загубленими життями, — я не маю права забувати про бідо- 
ллпіну вагітну Шеннон Коттері) і соромом за ту руйнацію, до 
якої я його підвів, немов бичка на пов’язаній за шию мотузці.

Арлетт показала мені хижку, де він заліг на дно, і велосипед,
11 риткнутий під її задньою стіною — той велосипед був першою 
річчю, яку він купив за вкрадені гроші. Тоді я не зміг би розпо
вісти вам, де була його схованка, але з роками я з’ясував її міс
цезнаходження і навіть побував там: проста халабуда при 
дорозі з вицвілою, намальованою фарбами рекламою коли «Ко
ролівська Корона»1. Вона містилася за кілька миль від західної 
межі Омахи, і звідти було видно Бойз-Таун2, котрий почав

1 «Коуаі Сгсжгп Соїа» — напій, що випускається з 1905 року; бренд зараз 
належить кільком транснаціональним компаніям.
«ВоузТетп» («Хлопчаче містечко») — побудований 1921 року католиць
ким священиком отцем Фланагеном притулок для бездомних дітей, який 
діє й тепер у передмісті Омахи, маючи філії в інших штатах.
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працювати за рік до того. Одна кімнатка, єдине віконце без скла, 
і нема пічки. Він замаскував велосипед бадиллям та сіном і по 
чав розробляти план. Тоді, приблизно через тиждень після то 
го як пограбував «Перший сільськогосподарський банк», — на 
той час цікавість поліції до вельми дрібного пограбування муси 
ла вщухнути, — він почав наїжджати велосипедом до Омахи.

Тупий хлопець відразу ж попрямував би до католицького 
пансіону Святої Евсебії, де й потрапив би в розставлену омась- 
кими копами пастку (Шериф Джонс, безсумнівно, сподівався, 
що він так і зробить), але Генрі Фрімен Джеймс був занадто ро
зумним для їхньої схеми. Він розвідав, де знаходиться пансіон, 
але до нього не наближався. Натомість він пошукав найближ
чу до нього цукерню, де подавали содову. Він правильно при
пустив, що дівчата вчащають туди завжди, коли мають нагоду 
(це траплялося, коли котрась своєю поведінкою заслуговувала 
на вільну прогулянку після уроків і мала хоч скількись грошей 
у сумочці), і хоча від дівчат Святої Евсебії не вимагалося 
обов’язкове носіння уніформи, їх доволі легко було відрізнити 
завдяки старомодним сукням, опущеним додолу очам та їхній 
поведінці — кокетливій і разом з тим боязкій. Ті, що не мали 
обручок на пальцях, але з великими черевами, найбільше впа
дали в очі.

Тупий хлопець спробував би зав’язати розмову з якоюсь із 
цих нещасних дочок Єви просто там, біля стійки з содовою, та
ким чином привернувши до себе увагу. Генрі натомість вибрав 
собі позицію надворі, в гирлі провулка між цукернею та сусід
ньою з нею галантерейною крамничкою, де він сидів собі на 
ящику, читав газету, а його велосипед стояв поряд, приставле
ний до цегляної стіни. Він чекав на дівчину, авантюрнішу за ін
ших дівчат, чиї задоволення обмежувалися лише тим, щоб з’їсти 
морозива, посьорбати содової і поспіхом повернутись назад до 
сестер. Це значило — дівчину, котра палить. На третій день йо
го висиджування в провулку така дівчина з’явилася.

Після того я її розшукав і побалакав з нею. Це не потребува
ло надто складної детективної роботи. Я певен, для Генрі і Шен-
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і іон Омаха виглядала метрополісом, але 1922 року вона насправ
ді була лише трохи більшою за середнє містечко на Середньому 
Заході, хоча й із претензіями на великий центр. Вікторія Галлет 
тепер поважна заміжня жінка з трьома дітьми, проте восени 
1922 року вона була ще Вікторією Стівенсон: юною, незалежною 
духом дівчиною на шостому місяці вагітності, котра вельми по
любляла «Духмяні махорочні»1. Вона радо відгукнулася на про
позицію пригоститися із запропонованої їй Генрі пачки.

— Візьми собі ще пару на потім, — запропонував він.
Вона засміялася.
— Дурна дурепа була б я, аби взяла! Сестри нишпорять у на

ших сумочках і вивертають нам кишені, коли ми повертаємось. 
Мені, щоби прибрати з віддиху запах однієї цієї труїлки, треба 
буде зжувати три пластинки «Блек Джек»2. — Вона з веселою за- 
дирикуватістю поплескала себе по випнутому череву. — Я в тя
жі, якщо ти цього ще не помітив. Погана дівчинка! А мій любчик 
від мене втік. Поганий хлопчик, але світу на це начхати! Тож то
ді дяпан запроторив мене у темницю з пінгвінами на сторожі...

— Я щось тебе не розумію.
— Та хай йому чорт! Дяпан — це мій татусь! А пінгвінами ми 

називаємо сестер! — вона засміялася. — Ти, видко, звідкись із 
села чувачок! Авжеж! До речі, темниця, де я мотаю строк, нази
вається...

— Святої Евсебії.
— О, ось тепер ти газуєш наввипередки, Джексоне, — вона 

пихнула сигаретою і примружилась. — Слухай-но, їй-бо, я вже 
знаю, хто ти, ти — дружок Шен Коттері.

— Тобі приз за надзвичайну здогадливість.
— Ага, я б не радила тобі підходити ближче, ніж на два квар

тали до нашого пансіону. Копи мають опис тебе, — вона щиро

1 «З^ееї Сарогаї» — популярні сигарети, що випускалися в США з 1878 ро
ку, а тепер лише в Канаді.

2 «Віаск }аск» — перша в історії ароматизована жувальна гумка, яка випус
кається з 1884 року.
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розреготалася. — Тебе, та плюс іще з півдюжини Осамотілих 
Ідальго, проте жоден з них не зеленоокий селюк, як ти, і жоден 
не мав і зблизька такої гарної дівчини, як Шеннон! Вона спран 
жня суперзірка! Йо!

— А чому, ти думаєш, я сиджу тут, а не ошиваюся там?
— Ну, от питаюся — чому т и  тут?
— Я бажаю з нею побачитися, але, щоб мене схопили під 

час побачення, не бажаю. Я дам тобі два бакси за те, що пере 
даси їй записку.

Очі Вікторії широко розчахнулися.
— Друже, за двійку доларів я з сурмою під пахвою достав

лю послання Гарсіа1. В отакому я безгрошів’ї. Давай записку!
— І ще два долари, якщо про це діло ти триматимеш рота 

на замку. Зараз і потім.
— За це тобі не треба переплачувати, — сказала вона. — Ме

ні приємно буде наставити носа нашим святішим за Всевиш
нього сучкам. Ага, вони тебе ляскають по руці, коли захочеш 
взяти за обідом другу булочку! Неначе в часи Гуппівера Твістаї

Він віддав їй записку, а Вікторія передала її Шеннон. Запис
ка так і лежала в її маленькій сумочці, коли поліція врешті за
попала її з Генрі в Елко2 у штаті Невада, і я бачив фотографію 
тієї записки, зроблену поліцейським фотографом. Але Арлетт 
розказала мені, що там було написано задовго до того, і її розпо
відь зійшлася слово в слово з тим, що було в знайденій записці.

«Я чекатиму від півночі до світанку позаду твого пансіону 
кожної ночі впродовж 2 тижнів, — ішлося в записці. — Якщо 
ти  не з явишся, я зрозумію, що між нами все скінчено & повер
нуся назад у Гемінгфорд & і ніколи більше тебе не турбувати-

1 «Доставити послання Гарсіа» — одна з найпопулярніших розмовних фраз 
у США першої половини XX ст., котра означає палке бажання проявити 
ініціативу; походить від назви есе 1899 року американського художника 
й філософа Елберта Габбарда (1856— 1915), де йдеться про героя трьох війн 
за незалежність Куби від Іспанії генерала Каліксто Гарсіа (1839— 1898).

2 Еіко — засноване 1868 року місто (17 тис. мешканців), столиця одноймен
ного округу.



м\\ хоч і кохатиму тебе довічно. Ми молоді, але ми могли б 
прибрехати собі віку & розпочати хороше ж и т т я  в іншому 
мїї ці (Каліфорнії). Я маю трохи грошей &знаю, як добути ще. 
Ііікпюрія знає, як мене знайти, якщо ти  захочеш послати ме
ні мтиску, але тільки одну. Більше небезпечно».

/І гадаю, саму записку могли віддати Гарлену й Саллі Котте- 
|*і. Якщо так, вони бачили, що мій син обвів свій підпис сердеч
ним. Я гадаю, можливо, саме це переконало Шеннон. Я загаду- 
юоі, чи потребувала вона взагалі якихось умовлянь. Цілком 
можливо, що все, чого вона бажала на землі, було зберегти 
(і узаконити) ту її дитину, яку вона вже встигла душевно полю- 
ішти. Цього питання моторошний шепіт Арлетт так і не тор
кайся. Можливо, їй самій це було нецікавим так чи інакше.

Після того знайомства Генрі повертався до провулку щодня. 
Я певен, він розумів, що замість Вікторії там можуть з’явитися 
копи, але вважав, що немає іншого вибору. На третій день йо- 
ю чергування вона прийшла.

- Шен написала тобі відповідь одразу ж, але я раніше не мо- 
і /і.і ніяк вибратися, — пояснила вона. — Якийсь косяк із тра
вою знайшовся в тому хліві, що вони його називають музич- 
мою кімнатою, і пінгвіни відтоді на стежині війни.

Генрі простягнув руку по записку, котру Вікторія віддала 
йому в обмін на «Духмяну махорочну». У записці було тільки 
чотири слова: «Завтра вранці. 2 година».

Генрі вхопив в обійми Вікторію і розцілував. Вона розсмі
ялася від задоволення, очі засяяли.

— От чорт. Є ж дівчата, котрим дістається суцільне щастя.
Звісно, є такі дівчата. Але якщо ви візьмете до уваги, що Вік- 

і < >рії дістався чоловік, троє дітей і гарний будинок на Кленовій 
мул иці в найкращому районі Омахи, а Шеннон Коттері не пере- 
/к мла того року... кому, як ви вважаєте, дісталося щастя?

••>/ маю трохи грошей & знаю, як добути ще», — писав Генрі, 
і гак воно й було. Всього лише через кілька годин після того,



1 .
як він розцілував життєрадісну Вікторію (котра повернулася 
до Шеннон із відповіддю: «Він сказав, що чекатиме при по 
внім параді»), юнак у натягнутому низько на очі кашкеті та і і 
зав’язаними банданою ротом і носом пограбував «Перший на 
ціональний банк» Омахи. Цього разу грабіжник здобув 800 до 
ларів, що було гарним уловом. Але тутешній охоронець буй 
молодшим і більш завзятим щодо власних обов’язків, що гар 
ним аж ніяк не було. Злодію довелося вистрелити йому в стег 
но, аби розчистити собі дорогу до втечі і, хоч Чарлз Ґрайнер 
вижив, причепилася якась інфекція (тут я йому співчуваю) 
і ногу він втратив. Коли я познайомився з ним у будинку йо
го батьків навесні 1925 року, Ґрайнер міркував філософськи.

«Я щасливий, що взагалі залишився живим, — сказам 
він. — Коли мені врешті почали накладати джгут, я лежан 
у калюжі крові, мабуть, не менш як дюйм завглибшки. Ли
бонь, знадобилася ціла коробка «Дрефта»1, щоби змити всю 
т у  брудоту.

Коли я почав вибачатися за свого сина, він відмахнувся.
— Не треба було мені до нього чіплятися. Кашкет був на

тягнутий низько, бандана пов’язана високо, але ж очі його 
я добре бачив. Я мусив би второпати, що його не зупинити ні
як, хіба що застрелити, а в мене не було жодного шансу встиг
нути дістати зброю. Все ясно читалося в його очах, розуміє
те? Але ж я сам був юний тоді. Тепер я постаршав. На стільки 
постаршав, на скільки ніколи не стати старшим вашому сино
ві. Я співчуваю вам через вашу втрату.

Після цього діла Генрі мав більш ніж достатньо грошей, щоб 
купити собі машину — гарного легковика, — але він був ро
зумніший. (Пишучи це, я знову відчуваю ту саму гордість: не
гідну, проте невідхильну.) Хлопчак, котрий мав вигляд тако
го, що лише кілька тижнів тому почав голитися, і раптом 
розмахує пачкою готівки, достатньої на придбання майже но-

«ИгеЙ» — перший синтетичний мийний засіб компанії «Ргосіег & СатЬІе».
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ного «Олдса» *? Це, безперечно, викликало б увагу до нього по- 
ліціянтів.

Отже, замість того щоб купувати собі машину, він її вкрав. 
І звісно ж, не якийсь там спортивний легковик; він задоволь
нився доладним, непримітним «Фордом-купе». Саме в цьому 
автомобілі він чекав позаду Святої Евсебії, і саме до нього сіла 
Шеннон — після того, як потай вийшла зі своєї кімнати, про
кралася вниз сходами з валізкою в руці і протиснулася крізь 
вікно сусідньої з кухнею мийні. Часу в них вистачило тільки на 
один поцілунок — Арлетт цього не розповідала, я поки ще маю 
власну уяву, — і відразу ж Генрі спрямував «Форд» на захід. Ще 
до настання світанку вони вже мчали по шосе Омаха — Лінкольн. 
Вони мусили проїжджати неподалік від його рідного дому (і її) 
близько третьої дня. Вони мусили подивитися у тім напрямку, 
але я сумніваюся, щоб Генрі пригальмував; йому не випадало 
зупинятися на ніч в місцевості, де його могли впізнати.

Почалося їхнє життя втікачів.
Арлетт нашептала мені про це життя більше, ніж я бажав 

би знати, але в мене не вистачає мужності викласти тут щось 
більше за кілька окремих фактів. Якщо ви бажаєте взнати біль
ше, напишіть до Публічної бібліотеки Омахи. За якусь неве
личку плату вони надішлють вам зроблені на гектографі копії 
статей, що мають стосунок до «Закоханих бандитів», як їх то
ді прозвали (і як вони самі себе називали). Вам, можливо, на
віть вдасться розшукати статті у вашій місцевій пресі, якщо 
ви живете не в Омасі; завершення їхньої історії виявилося та
ким трагічно зворушливим, що забезпечило увагу загально
національної преси.

Красунчик Генк і Ніжна Шеннон, називали їх у «Ворлд- 
Гералд». На фотографіях вони виглядають неймовірно юни
ми. (Та, звісно, вони такими й були.) Я не хотів дивитися на ті

Нова модель «ОІсізтоЬіІе 46Т Тоигіп§» (випуску 1921 року) коштувала 
950$; випускалася компанією «ОІсІзтоЬіІе», що була заснована 1897 року 
механіком Ренсомом Олдсом і припинила існування 2004-го.
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фотографії, але мусив. Існує більш ніж один спосіб бути вку
шеним пацюками, хіба ні?

У вкраденої машини лопнуло колесо серед Піщаних пагор
бів1 Небраски. Коли Генрі монтував запасне колесо, звідкись 
надійшло двоє чолов’яг. Один із них висмикнув з петельки в се
бе під плащем дробовик — клепач, як називали його в часи Ди
кого Заходу, — і наставив на закоханих утікачів. Генрі не мав ні
якої можливості дістати свій пістолет; той лежав у кишені плаща, 
і якби він туди поліз рукою, його б майже напевне застрелили. 
Отак було пограбовано грабіжника. Тримаючись за руки, Генрі 
з Шеннон дійшли під холодним осіннім небом до найближчої 
ферми, а коли фермер відчинив їм двері, щоб спитати, чим він 
може допомогти, Генрі приставив йому до грудей дуло пістолета 
і сказав, що йому потрібна машина і вся готівка того чоловіка.

Та дівчина, що з ним була, розповідав фермер репортеру, 
стояла на ґанку, дивлячись удалечінь. Фермер сказав, що йо
му здалося, ніби вона плаче. Він сказав, що йому її було жаль,
бо вона була зовсім мацюпуня, от лише вагітна, як та старень
ка жінка, що жила була в черевику2, а мандри з юним відчай
духом доведуть її до сумного кінця.

Чи намагалася вона його зупинити? — запитав репортер. 
Намагалася вмовити того не робити?

Ні, відповів фермер. Просто стояла спиною, так, немов вва
жала, якщо вона цього не бачить, значить, цього й не відбува
ється. Стару таратайку «Рео»3 того фермера знайшли покину
тою неподалік паровозного депо в Мак-Куку4 з запискою на 
сидінні.

1 ЗапсІЬіІІз — район піщаних дюн площею понад 60 тис. кв. км на півночі 
Небраски.

2 «Була собі одна старенька жінка, і жила вона в черевику. Не знала тая ж ін
ка, чим їй годувать дітей, бо мала їх без ліку» — старовинний англійський 
віршик-лічилка.

3 «КЕО» — автомобілебудівна компанія, яку 1904 року заснував Рейсом Елі 
Олдс (1864— 1950).

4 МсСоок — місто на півдні штату Небраска, столиця округу Ред Віллоу.
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«Повертаємо вам вашу машину, гроші, котрі ми в вас забра

ли, надішлемо при першій можливості. Ми їх узяли у вас тіль
ки тому, що перебували в скруті. Щиро ваші, Закохані бандити».

Хто з них вигадав цю назву? Шеннон, можливо; записка бу
ла написана її рукою. Вони використали її тільки тому, що 
не хотіли відкривати свої справжні імена, але саме з таких ви
падковостей народжуються легенди.

Через день, а може, два, трапилося пограбування крихітно
го «Фронтир-Банку» в Арапахо1, в Колорадо. Злодій — у низь
ко насунутому на очі кашкеті й високо пов’язаній бандані — 
був один. Дісталося йому менше сотні доларів, утік він на 
«Гапмобілі»2, котрий був украдений і оголошений у розшук 
в Мак-Куку. Наступного дня в «Першому Банку» Шаєн-Веллс 
(котрий був єдиним банком у Шаєн-Веллс3), разом із юнаком 
була також молода жінка. Лице собі вона теж замаскувала хус
тиною, проте її вагітний стан приховати було неможливо. Во
ни здобули $400 і погнали з міста на шаленій швидкості, пря
муючи на захід. На шосе, що вело на Денвер, було встановлено 
дорожній блок, але Генрі схитрував і йому пощастило. Невдоз- 
зі по тому, як виїхали з Шаєн-Веллс, вони повернули на південь, 
де й почали пробиватися крізь плетиво польових шляхів та 
коров’ячих стежин.

Через тиждень молода пара, що називала себе Гаррі й Сюзен 
Фрімен, сіла у Колорадо-Спрингс4 на потяг до Сан-Франциско. 
Чому вони раптом зійшли у Гранд-Джанкшен5, я не знаю, а Ар
летт мені не сказала — помітили щось, що змусило їх ушитися,

1 АгараЬое — маленьке містечко на кордоні між штатами Колорадо і Канзас. 
«НиртоЬіІе» — машина, котру в 1909— 1940 рр. випускала «Нирр Моїог 
С отрапу».

' СЬеуеппе \Ус1І5 (Джерела шаєнів) — с т о л и ц я  округу Шаєн, містечко, де 
й зараз усього лише трохи більше ніж 1000 мешканців.

1 Соїогасіо 5ргіп£8 — місто, засноване 1871 року як курорт на східних відро
гах південної частини Скелястих гір, сьогодні має понад 400 тис. мешканців.
Сіїу оґ Сгапсі їипсїіоп — засноване 1880 р. місто в західному Колорадо,
великий транспортний вузол, центр садівництва й виноробства на С е
редньому Заході.



я гадаю. Я знаю лише, що вони й там пограбували банк, і ще 
один, в Огдені1, в Юті. Либонь, у такий спосіб вони накопичу 
вали гроші для свого нового життя. Ну, а ще в Огдені якийсь 
чоловік намагався заступити дорогу Генрі, коли той виходим 
з банку, і Генрі вистрелив йому в груди. Попри це, той чоловік 
все одно зчепився з Генрі, і Шеннон штовхнула його, він поко
тився вниз по величезних гранітних сходах. Вони втекли. Той 
чоловік, котрого підстрелив Генрі, помер у шпиталі за два дні. 
«Закохані бандити» перетворилися на вбивць. У Юті визнані 
судом винними у вбивстві отримували мотузку.

Було це десь біля Дня подяки, хоча по який саме бік свята, 
я не знаю. Поліція західніше Скелястих гір отримала їхній опис 
і вела пошуки. Мене тоді вже вкусив пацюк, що чаївся в шафі — 
я так гадаю — або тільки збирався. Арлетт розповідала мені, що 
вони мертві, але тоді вони ще не померли; ні, тоді, коли вона за
вітала до мене зі своїм королівським почтом, це ще не трапи
лося. Вона або брехала, або провіщала. Як на мене, це те саме.

їхня передостання зупинка відбулася в містечку Діт2, у Нева- 
ді. Був страшенно морозний день наприкінці листопада чи на 
початку грудня, з сірого неба починав сіятися сніг. Вони хоті
ли тільки з’їсти яєчню й випити кави у єдиному в місті салу- 
ні, але удача їх вже майже покинула. Чоловік за шинквасом 
був родом з Елкгорна, що в Небрасці, і хоча додому він не на
відувався роками, його мати самовіддано надсилала йому чис
ла «Воряд-Гералд» цілими пачками. Він отримав одну з таких 
пачок лише за кілька днів до цього і впізнав «Закоханих бан
дитів» з Омахи, котрі сиділи в одній із кабінок.

Замість того щоб зателефонувати до поліції (або до служби 
безпеки сусідньої міднорудної шахти, що було б і швидше,

1 0§<іеп — засноване 1846 року місто в штаті Юта, в описуваний час — важ
ливий залізничний вузол.

2 ОееіЬ — засноване 1869 року містечко в штаті Невада, котре в описува
ний час почало занепадати через часті пожежі, а зараз вже майже зникло 
цілком.
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і надійніше), він вирішив провести громадянський арешт. Він 
дістав з-під шинкваса старий іржавий ковбойський револь- 
иер, наставив на них і наказав — у найчудовіших традиціях 
иестернів — підняти руки. Генрі й зблизька не послухався. Він 
иислизнув із кабінки і пішов до того парубка зі словами: «Не 
робіть цього, друже мій, ми не збираємося завдавати вам при
крощів, ми просто заплатимо й підемо звідси».

Бармен натиснув на спусковий гачок, і старий револьвер дав 
осічку. Генрі забрав його в того з руки, відкинув циліндр, зазир
нув і розсміявся.

— Гарна новина! — гукнув він Шеннон. — Набої сиділи тут 
гак довго, що аж позеленіли.

Він поклав на стійку два долари — за з’їдене, — а тоді зробив 
жахливу помилку. До сього дня я вірю, що все могло закінчи
тися погано для них, неважливо як, але як би мені хотілося ма
ги змогу гукнути йому крізь роки: «Не залишай на стійці заря
дженого револьвера. Не роби цього, синку! Нехай хоч зелені т і  
набої, хоч ні, поклади їх собі до кишені!» Але тільки мертві мо
жуть гукати крізь час; тепер я це знаю, і то з власного досвіду.

Коли вони вже виходили (попідручки, прошепотіла Арлетт 
в моє палаюче вухо), бармен вхопив зі стійки той конячий піс
толь і знову натиснув гачок. Цього разу воно вистрелило, і хо
ча він, либонь, гадав, що цілився в Генрі, куля вдарила у поперек 
Шеннон Коттері. Вона скрикнула й поточилася з дверей уперед, 
у снігову завірюху. Генрі встиг її підхопити, не давши впасти, і до
поміг сісти до останньої вкраденої ними машини, чергового 
«Форда». Бармен намагався підстрелити його крізь вікно, і цьо
го разу старий револьвер вибухнув у нього в руках. Шматком 
металу йому вирвало ліве око. Мені ніколи аніскілечки не було 
його жаль. Я не такий всепрощальник, як Чарлз Ґрайнер.

У серйозно пораненої — либонь, уже помираючої — Шеннон 
почалися перейми, коли Генрі вів машину крізь рясну сніговицю 
в бік Елко, за тридцять миль звідти на південний захід, мабуть, 
він гадав, що там зможе знайти лікаря. Я не знаю, чи був там лі
кар, чи ні, але там точно була поліцейська дільниця, і бармен, із



рештками свого очного яблука, що підсихало в нього на щоці, 
туди зателефонував. Два місцеві копи і чотири офіцери патрулі» 
ної служби штату Невада чекали на Генрі й Шеннон на краю міс 
та, але Генрі і Шеннон так їх і не побачили. Між Дітом і Елко три
дцять миль, проте Генрі подолав з них лише двадцять вісім.

Вже коли Генрі перетнув офіційну межу міста (хоча ще поза 
його околицею), мого сина полишила його остання удача. Із 
Шеннон, котра кричала, обхопивши собі черево, спливаючи 
кров’ю на сидіння, він мусив їхати швидко — занадто швидко. 
А може, він потрапив у вибоїну на дорозі. Як воно там не було, 
а «Форд» зіскочив у рівчак і застигнув. Там вони і сиділи посе
ред відлюддя гірської пустелі, а вітер посилювався, намітаючи 
навкруг них сніг. І про що ж тоді думав Генрі? Про те, що ми 
з ним наробили, що це воно привело його і дівчину, котру він 
кохав, у це місце в Неваді. Арлетт мені цього не казала, але 
в цьому й не було потреби. Я знав.

Крізь густу завірюху він зауважив примарні обриси якоїсь 
будівлі і витяг Шеннон із машини. Вона спромоглася на кілька 
кроків проти вітру, але більше зробити не змогла. Дівчина, ко
тра розв’язувала задачі з триггерономії, котра могла стати пер
шою випускницею учительського коледжу в Омасі, поклала го
лову на плече свого юного коханого і сказала:

— Далі я йти не можу, любий, поклади мене на землю.
— А як же дитина? — спитав він.
— Дитина померла, і я теж хочу померти, —- сказала вона. — 

Я не можу терпіти цей біль. Він жахливий. Я кохаю тебе, лю
бий, але поклади мене на землю.

Натомість він доніс її до тієї примарної будівлі, яка виявилась 
польовою ковбойською хижкою, вельми схожою на ту халабуду 
біля Бойз-Тауну, ту, що з вицвілою пляшкою коли «Королівська 
Корона», намальованою на стіні. Тут була піч, але не було дров. 
Він походив навкруги й насмикав трохи уламків, поки їх зовсім 
не позасипало снігом, а коли ввійшов назад до хижки, Шеннон 
була непритомною. Генрі розпалив піч, потім поклав голову ді
вчини собі на коліна. Шеннон Коттері померла раніше, ніж роз-
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палений ним маленький вогонь перегорів на присок, а тоді там 
іалишився сам Генрі, він сидів на мерзенному польовому тапча
ні, де десятки брудних ковбоїв вилежувалися до нього, частіше 
п’яні, ніж тверезі. Він сидів там і гладив голову Шеннон, а вітер 
лементував надворі і тріпотів жерстяний дах халупчини.

Усе це мені розповіла Арлетт ще тоді, коли двоє тих дітей 6у- 
ли ще живими. Все це вона мені розповідала в той час, як па
цюки шастали навкруг мене, а ніс мій наповнював її сморід, 
а моя заражена, розпухла рука палала пекельним болем.

Я благав її вбити мене, розкраяти мені горло, як я був роз
краяв їй, але вона не схотіла.

Такою була її помста.

Могло минути два дні, перш ніж до мене на ферму завітав гість, 
чи навіть три, але я так не думаю. Я думаю, пройшов тільки один 
день. Не віриться, щоби я зміг протриматися ще два чи три дні 
без допомоги. Я перестав їсти і майже перестав пити. А втім, 
спромігся підвестися з ліжка і, хитаючись, добрести до дверей, 
коли розпочалося в них гепання. Якась частка душі в мені ві
рила, що то може бути Генрі, бо та частка все ще плекала надію, 
що візит Арлетт був галюцинацією, котра вилупилася з гаряч
ки... а навіть якщо він був реальним, що вона мені брехала.

То був Шериф Джонс. Коліна в мене підкосилися, коли я його 
побачив, і я впав сторчголов. Якби він мене не підхопив, я б ско
тився з ґанку. Я намагався розповісти йому про Генрі й Шен
нон — що Шеннон підстрелять, що вони заховаються у польовій 
хижці на околиці Елко, що він, Шериф Джонс, мусить комусь за
телефонувати і зупинити все це, поки воно не трапилось. А ви
ходило якесь белькотіння, проте він вловив імена.

— Він утік з нею, це так, — сказав Джонс. — Але якщо при
їздив Гарл і розповів вам про це, чому він залишив вас у т а 
кому стані? Що вас вкусило?

— Пацюк, — спромігся я.
Обхопивши однією рукою, він майже зніс мене зі сходи

нок ґанку і дотягнув до своєї машини. Півень Джордж лежав
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замерзлий на камінь біля дровітні, а корови ревли. Коли ж 
я востаннє їх годував? Я не міг пригадати.

— Шерифе, ви мусите...
Але він мене обірвав. Він гадав, що я марю, а чом би й ні? 

Він відчув жар, яким я пашів, і бачив моє розчервоніле облич
чя. Це було, мабуть, все одно, що нести пічку.

— Вам варто поберегти сили. І подякувати Арлетт, бо я ні
коли б сюди не приїхав, аби не вона.

— Мертва, — спромігся я.
— Так. Вона мертва, авжеж.
От тоді я сказав йому, що я її вбив, і нарешті полегшення. 

Заткнута труба всередині моєї голови магічним чином відку
порилася, й інфікований привид, що був там ув’язнений, на
решті відлетів геть.

Він укинув мене до машини, мов мішок із борошном.
— Ми ще побалакаємо про Арлетт, але зараз я відвезу вас 

до «Милосердних янголів» і буду вдячний, якщо ви не заблю- 
єте мені кабіну.

Коли він виїжджав з двору, покидаючи напризволяще мерт
вого півня і ревучих корів (і пацюків! Не забуваймо про них. 
Ха!), я намагався знову йому довести, що, либонь, іще не піз
но для Генрі й Шеннон, що ще, либонь, можливо їх врятува
ти. Я чув власний голос, як той промовляє: «О такі-то речі му
сять трапитися», немов я був Привидом майбутнього Різдва 
з історії Діккенса. Потім я знепритомнів. Коли я прийшов до 
тями, було вже друге грудня, а західні газети повідомляли: 
«“ЗАКОХАНІ БАНДИТИ” ОБІЙШЛИ ПОЛІЦІЮ ЕЛКО. ВО
НИ ЗНОВУ ВТЕКЛИ». Не втекли вони, але ніхто цього поки 
ще не знав. Окрім Арлетт, звісно. І мене.

Лікар вважав, що гангрена ще не просунулася вгору мені в пе
редпліччя, і кинув на кін моє життя, ампутувавши мені тіль
ки ліву кисть. Цю гру він виграв. Через п’ять днів після того, 
як шериф Джонс привіз мене до лікарні «Милосердні янголи» 
в Гемінгфорд-Сіті, я лежав змарнілий, схожий на привида
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н шпитальному ліжку, на двадцять п’ять фунтів легший і без 
лівої долоні, проте живий.

На мене приїхав поглянути Джонс, обличчя мав похмуре. 
Я очікував, він скаже, що прибув мене заарештувати за вбив
ство моєї дружини, а потім примкне мою цілу руку кайданка- 
ми до бильця ліжка. Але нічого такого. Натомість він сказав, 
як йому жаль через мою втрату. Мою втрату! Що цей ідіот міг 
знати про втрати!

Чому я сиджу в цій гидотній готельній кімнаті (але не сам!), 
замість того щоб лежати в могилі вбивці? Я поясню це двома 
словами: моя мати.

Як і Шериф Джонс, вона мала звичку прикрашати свою роз
мову риторичними запитаннями. У нього це спеціальний за
сіб, котрий він виробив за довгі роки служби в поліції — він 
ставить свої ідіотські короткі запитання й примічає, як реа
гує людина, з котрою він наразі балакає, чи нема в неї якихось 
проявів винуватості: чи не моргає, не кривиться, чи не відво
дить нишком очі? У моєї матері це просто була така манера 
балачки, котру вона підчепила у своєї матері, котра була ан
глійкою, і передала мені. Я втратив весь їхній легкий британ
ський акцент, котрий міг колись мати, але так і не розлучив
ся зі звичкою моєї матері обертати стверджувальні речення 
на запитальні. «Ви б заходили до нас частіше, хіба ні?» — про
казувала вона. Або: «О, твій батько знову забув свій ланч, 
т и  йому віднесеш, чи де там ?»  Навіть зауваження щодо по
годи перетворювалися на запитання: «Знову дощить, а чи 
не так?»

Хоч я перебував у гарячці і дуже слабкий, коли Шериф 
Джонс постукав мені в двері того дня наприкінці листопада, 
я не марив. Я ясно пам’ятаю нашу розмову, так само, як якийсь 
чоловік або жінка можуть пам’ятати образи з особливо яскра
вих кошмарів.

«Ви мусите дякувати Арлетт, бо я ніколи б сюди не приїхав, 
аби не вона», — сказав він.
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«Мертва», — відповів я.
Шериф Джонс: «М ертва, авжеж».
А тоді, говорячи так, як я колись навчився говорити, сидя« 

чи на руках у матері: «Я її вбив, хіба ні?»
Шериф Джонс сприйняв риторичну манеру моєї матері 

(і свою власну також, не забуваймо), як справжнє питання. 
Набагато пізніше — це вже було на фабриці, де я знайшов со
бі роботу після того, як втратив ферму, — я почув, як началь
ник цеху лає клерка за те, що той послав якесь замовлення 
в Де-Мойн, замість Дейвенпорта1, раніше, ніж той клерк отри
мав транспортний формуляр з головного офісу.

— Але ж по середах ми завжди надсилаємо замовлення до Де- 
Мойна, — захищався клерк-кандидат на вигнання, — я про
сто  припустив, що...

— Припущеннями поьииваєм в дурні й себе, і мене, — відпо
вів начальник цеху. Стара примовка, я гадаю, але тоді я почув 1 
її вперше. Тож хіба дивно, що саме тоді мені знову згадався 
Шериф Френк Джонс. Підхоплена від матері звичка обертати 
стверджувальні речення на запитальні врятувала мене від 
електричного стільця. Так мене ніколи й не притягли до суду 
присяжних за вбивство моєї дружини.

Тобто дотепер не притягали. .

Вони тут, зі мною, і їх набагато більше за дванадцять осіб, во
ни сидять рядочками вздовж плінтусів і дивляться на мене сво
їми маслянистими очима. Якби увійшла покоївка зі свіжими 
простирадлами і побачила цих хутряних засідателів, вона ви
бігла б геть з дикими криками, але ніяка покоївка не зайде; я по
вісив на дверях табличку НЕ ТУРБУВАТИ два дні тому, і там 
вона й висить відтоді. Я не виходив. Гадаю, я міг би замовити 
собі щось поїсти з ресторану, що на тому боці вулиці, але, маю 
підозру, їжа їх може збурити. Втім, я не голодний, отже, з мого

1 Иауепрогі — засноване 1836 року місто (100 тис. мешканців), третє за 
кількістю населення в штаті Айова.
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боку це не велика жертва. Вони залишались стійкими весь цей 
час, мої присяжні, проте я підозрюю, що довго це не тривати
ме. Як і всяке журі, вони нетерпляче очікують на завершення 
иромови підсудного, щоби винести свій вердикт, отримати 
означену винагороду (цього випадку їм буде сплачено плоттю) 
і розійтися по домівках до своїх родин. Отже, я мушу закінчу
вати. Це не забере багато часу. Найважче вже зроблено.

Отже, присівши біля мого шпитального ліжка, Шериф Джонс 
почав так:

— Я думаю, ви здогадалися по моїх очах. Хіба ні?
Я все ще залишався вельми хворою людиною, хоча вже 

оклигав достатньо, щоби бути обережним.
— Здогадався про що, Шерифе?
— Про те, що я приїхав вам розповісти. Ви не пам’ятаєте, 

чи не так? Ну, мене це не дивує. Вілфе, таких хворих, як ви то
ді, ще було б пошукати серед американців. Я був певен, що ви 
помрете, майже не мав сумнівів, що це трапиться по дорозі, 
коли віз вас до міста. Гадаю, якихось справ Бог з вами ще не за
лагодив, еге ж?

Дещо поки ще не залагодило справ зі мною, але я сумнівав
ся, щоб то був Бог.

— Про Генрі?дВи приїхали повідомити мені щось про Генрі?
— Ні, — заперечив він, — я приїхав тоді з приводу Арлетт. 

Новини погані, найгірші, але собі вам докоряти нічим. Це 
не той випадок, якби ви вигнали її геть дрючком з хати, — він 
нахилився до мене. — Вілфе, ви, мабуть, уявляєте собі, що ви 
мені не подобаєтесь, але це неправда. Декому в наших околи
цях — так, і ми знаємо, кому саме, хіба ні? Але не мішайте ме
не з ними тільки через те, що я був змушений брати до уваги 
їхні інтереси. Ви мене дратували, було таке разів зо два, і я все 
ще вважаю, що ви й зараз могли б залишатися друзями з Гар- 
лом Коттері, якби тримали свого хлопця на міцнішій припо
ні, але я завжди вас поважав.

Щодо цього я мав сумніви, проте тримав рота на замку.
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— Ну, а щодо того, що трапилося з Арлетт, я це знову по 
вторюю, бо на цьому варто наголосити: ви не мусите себе ви 
нуватити.

Я не мушу? Я гадав, що на такий  курйозний умовивід 
не здатен навіть детектив, якого ніколи не сплутати з Шерло 
ком Голмсом.

— У Генрі великі неприємності, якщо вірити тим рапортам, 
що я їх отримую, — почав він похмуро, — і разом із собою він 
потягнув до окропу й Шен Коттері. Там вони обоє і зварять
ся, скоріш за все. Самого цього вже вам достатньо, не варто 
покладати на себе ще й провину за загибель вашої дружини. 
Ви не мусите...

— Просто розкажіть мені, — попрохав я.
За два дні до його візиту — можливо, того дня, коли мене 

вкусив пацюк, можливо, ні, проте приблизно в той час — 
якийсь фермер віз до Лайм Біска залишки свого врожаю і по
бачив трійко койдогів1, котрі за щось гризлися ярдів за два
дцять північніше від дороги. Либонь, він так і поїхав би собі 
далі, якби також не помітив у рівчаку стоптаний дамський ла
кований черевичок і рожеві панталони. Він зупинився, вистре
лив з рушниці, щоб відігнати койдогів, і пішов у поле роздиви
тися на їхню здобич. Що він там побачив, так це жіночий скелет 
у рваних рештках сукні, з якого ще звисало кілька шматків пло
ті. Залишки волосся в неї були брудно-коричневими, такого ко
льору набуло б золотаво-каштанове волосся Арлетт за кілька 
місяців лежання в полі під опадами.

— Не вистачало пари задніх зубів, — розповідав Джонс. — 
Арлетт колись втратила задні зуби?

— Так, — збрехав я, — через запалення ясен.
— Коли я приїздив до вас невдовзі після того, як вона вте

кла, ваш хлопець казав, що вона забрала з собою свої найкра
щі ювелірні прикраси.

— Так.

1 СоусІод — гібрид від самця койота і самиці свійського собаки.



Ті прикраси, що лежали тепер у колодязі.
— Коли я питався у вас, чи могла вона прихопити з дому 

якісь гроші, ви згадували про двісті доларів. Хіба не так?
Ах, так. Ті вигадані гроші, які Арлетт нібито витягла з мого 

комода.
— Все правильно.
Він закивав.
— От бачите, от бачите. Були прикраси, були і гроші. Ось це- 

го й пояснює все, ви не вважаєте?
— Я не розумію, до чого...
— Бо ви не дивитеся на це з точки зору поліції. Її було погра

бовано в дорозі, ось у чім справа. Якийсь негідник запримітив 
жінку, що голосує на дорозі між Гемінгфордом і Лайм Біска, по
садив її до себе в машину, убив її, забрав у неї гроші й прикра
си, а потім відніс її тіло недалеко в поле, аби лиш його не було 
видно з дороги.

З його обличчя я зрозумів, що він вважає, ніби її було, мабуть, 
не тільки пограбовано, а й зґвалтовано, і, либонь, це навіть до
бре, що від неї залишилось так небагато, щоби взнати напевне.

— Мабуть, так воно й було, — промовив я і якимсь чином 
спромігся зберігати кам’яне обличчя, допоки він не пішов. А вже 
годі я перевернувся на живіт, хоча й забив при цім собі куксу, 
і почав реготати. Я зарився обличчям у подушку, але й це не мо
гло зовсім притишити мій сміх. Коли зайшла нянечка — стара, 
потворна, сварлива баба — і побачила моє залите слізьми лице, 
вона припустила (пошиваючи в дурні вас і мене), що я плачу. Во
на зразу пом’якшала, що, як я вважав, неможливо в принципі, 
і дала мені зайву пігулку морфіну. Я ж, врешті-решт, був убитим 
горем чоловіком і осиротілим батьком. Я заслуговував на втіху.

А ви хоч розумієте, чому я сміявся? Гадаєте, через Джонсове 
добромисне недоумство? Випадкове знайдення якоїсь мертвої 
мандрьохи, котру сп’яну міг убити її ж компаньйон-волоцюга? 
Обидва ці мотиви присутні, проте найбільше мене розсмішив 
черевик. Той фермер зупинився подивитися, за що між собою  
гризуться койдоги, бо помітив у рівчаку дамський лакований



черевичок. Але ж коли Шериф Джонс питав про взуття того 
дня, минулого літа, я йому розказував, що пропали парусинові 
туфлі Арлетт. Цей ідіот просто забув.

І так ніколи й не згадав.

Коли я повернувся на ферму, майже вся моя худоба вже заги 
нула. Єдиною, хто вижив, залишалася Ахелоїс, вона подивила
ся на мене докірливими, голодними очима і жалібно заревла. 
Я годував її з самовідданою любов’ю, як ви, мабуть, годуєте яко
гось свого хатнього звірка, та й справді, саме такою вона й ста
ла. Бо як інакше можна назвати тварину, котра більше не ро
бить ніяких внесків для життєзабезпечення родини?

Були колись часи, коли Гарлен, за допомогою своєї дружи
ни, доглядав би за моїм обійстям, поки я лежав у шпиталі; так 
заведено між сусідами у нас на Середньому Заході. Але навіть 
коли мученицьке ревіння моїх умираючих корів почало долі
тати через поля до нього, він так і сидів біля своєї вечері, на
віть не поворухнувся. Бувши на його місці, я, мабуть, зробив 
би так само. На думку Гарла Коттері (і всього світу), мій син 
не задовольнився просто тим, що спаплюжив його дочку; він 
переслідував її там, де, як гадалося, вона перебуватиме в без
пеці, викрав її звідти і силою змусив її до кримінального жит
тя. Як уся ця історія з «Закоханими бандитами» мусила угри
зати її батька! Як кислота! Ха!

Наступного тижня — близько того часу, коли різдвяні при
краси розвішувалися по фермерських хатах і вздовж Головної 
вулиці у Гемінгфорд-Хоум, — на ферму знову приїхав Шериф 
Джонс. Одного погляду на його обличчя мені вистачило, щоби 
зрозуміти, про що йтиметься, і я почав хилитати головою.

— Ні. Ні, не треба. Я більше не витримаю. їдьте собі звідси.
Я заховався в хаті і намагався затріснути перед ним двері,

але ж був я слабкий і однорукий, тож він достатньо легко про
клав собі шлях.

— Тримайтеся, Вілфе, — промовив він. — Ви мусите раз це 
пережити.
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Гак, ніби він розумів, про що він говорить.
Він зазирнув до буфета з декоративним керамічним кухли

ком нагорі, знайшов там мою сумно спорожнену пляшку ві- 
і кі, вилив залишки (на палець) у той кухлик і вручив мені.

— Лікар би цього не схвалив, — промовив він, — але його 
і у г нема, а у вас є в цьому потреба.

«Закоханих бандитів» знайшли в їхній останній схованці, 
Шеннон померла від кулі бармена, а Генрі від тієї, яку він сам 
пустив собі в мозок. Тіла перевезли до моргу в Елко, очікуючи 
подальших розпоряджень. Гарлен Коттері мусив заопікувати
ся своєю дочкою, але йому було байдуже до мого сина. Звісно, 
111,0 так. Я все зробив сам. Вісімнадцятого грудня Генрі прибув 
у Гемінгфорд потягом, і я зустрічав його на станції з чорною 
шкапою з похоронного салону братів Кастингс. Мене безпе
рервно фотографували. Мене закидали запитаннями, на які 
я навіть не намагався відповідати. Заголовки, що у «Ворлд- 
Гералд», що у набагато скромнішій газеті «Гемінгфорд-Віклі», 
містили фразу: «ПРИГНІЧЕНИЙ ГОРЕМ БАТЬКО».

Проте, якби репортери побачили мене в похоронному са
лоні, коли відчинили дешевий сосновий ящик, от тоді-то во
ни були б свідками справжнього горя; вони б могли викорис
тати фразу «РИДАЮЧИЙ З ГОРЯ БАТЬКО». Куля, якою мій 
син вистрелив собі у скроню, сидячи з головою Шеннон у се
бе на колінах, пролітаючи крізь його мозок, розплющилась 
і вирвала великий шмат черепа з лівого боку. Але не це було 
найгірше. Він не мав очей. Нижня губа в нього була погризе
на так, що зуби стирчали в якійсь зловісній усмішці. Від носа 
в нього залишився червоний корінець. Перш ніж якийсь коп 
або заступник шерифа знайшов там їхні тіла, пацюки справи
ли веселу тризну по моєму сину і його милій коханій.

— Приведіть його в порядок, — сказав я Герберту Кастинг- 
су, коли вже трохи опанував себе і міг раціонально мислити.

— Містере Джеймс... сер ... ушкодження такі...
— Я бачу, які ушкодження. Поправте все. І вийміть його 

з цього ящика, на сральню схожого. Покладіть його в найкращу



і
домовину з тих, які маєте. Мене не цікавить, скільки це кошту 
ватиме. Гроші в мене є.

Я нахилився і поцілував його в розідрану щоку. Жодний бать
ко не мусить цілувати свого сина востаннє, але якщо котрийсь 
батько і заслуговував будь-коли на таку долю, то це був саме я.

Шеннон і Генрі поховали на Гемінгфордському кладовищі ме
тодистської церкви «Слава Господня», Шеннон двадцять дру 
гого грудня, а Генрі під святвечір. У церкві було повно людей на 
панахиді по Шеннон, а голосіння лунало таке, що ледь дах 
не здіймався. Я знаю, бо був там, щоправда, недовго. Постояв 
позаду, непомічений, а потім вислизнув посеред надгробної про
повіді преподобного Терсбі. Преподобний Терсбі також служин 
відправу по Генрі, але навряд чи мені потрібно вам казати, що 
людей там було набагато менше. Терсбі бачив лише одну люди
ну, проте там була й інша. Арлетт там була також, сиділа поряд 
зі мною, невидима, вона усміхалася. Шепотіла мені у вухо: «Тобі 
подобається, як все обернулося, Вілфе? Варте воно цього було?»

Разом з могилою, похоронним салоном, платою за морг і до
ставку тіла додому поховання сина мені коштувало лише тро
хи більше від 300 доларів. Я розплатився з тих грошей, що 
отримав під заставу ферми. А що мені було робити? Після по
хорону я повернувся у порожній дім. Але спершу купив сві
жу пляшку віскі.

1922 рік мав у себе в мішку ще один трюк. Наступного після 
Різдва дня зі Скелястих гір пригуркотіла страшна хуртовина, 
нагородивши нас снігом із фут завглибшки й поривами штор
мового вітру. З настанням темряви сніговій перетворився спер
шу на сльоту, а потім на обліжний дощ. Близько півночі, коли 
я сидів у притемненій кімнатці, лікуючи мою ниючу куксу дріб
ними ковтками віскі, в задній частині будинку зарипіло, заскре
готіло. На тому боці зірвало дах — той, для полагодження яко
го, принаймні почасти, я й узяв був ту позику. Я салютував цій 
події склянкою і зробив черговий ковток. Коли холодним ві
тром почало обдувати мені плечі, я зняв з гачка у сінях плащ,

і
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надів, знову сів і випив ще трохи віскі. Так потроху-помалу я за
куняв. Нове скреготіння розбудило мене десь близько третьої 
ранку. Цього разу завалилася передня половина корівника.
11 роте Ахелоїс знову вижила, тож наступної ночі я забрав її до 
себе в хату. Навіщо? — можете ви запитати. А чом би й ні? А чом 
би, к чорту, й ні? Ми з нею вижили. Ми вижили.

Різдвяного ранку (котрий я провів, сьорбаючи віскі, сидячи 
н компанії з моєю вцілілою коровою) я порахував, скільки за- 
лишилося з позичених грошей, і зрозумів, що того не виста
чить, аби покрити руйнування, які спричинила буря. Мене це 
не вельми схвилювало, бо я втратив смак до фермерського 
життя, хоча думка про компанію «Фаррингтон», котра побу
дує свинобійню і загиджуватиме ручай, змусила мене заскре
готіти зубами від люті. Особливо після того, як дорого я за
платив за те, щоб ті тричі прокляті 100 акрів не потрапили до 
рук цієї компанії.

Раптом мені стрельнуло в голову, що, оскільки Арлетт те
пер офіційно мертва, а не безвісти зникла особа, ті акри нале
жать мені. Тож через два дні я проковтнув власну гордість і пі
шов навідати Гарлена Коттері.

Чоловік, котрий на мій стук відчинив двері, харчувався кра
ще за мене, але потрясіння того року все одно на ньому добря
че позначились. Він схуд, полисів і сорочку на собі мав зморш
кувату — хоча й не до такої міри, як його обличчя, та й сорочку 
принаймні випрасувати можна. Замість сорока п’яти, він ви
глядав на шістдесятип’ятирічного.

— Не бий мене, — промовив я, помітивши, як стиснулись 
н нього кулаки. — Краще вислухай.

— Я не став би бити однорукого, — відповів він, — але ра
див би тобі викласти все коротко. І ми балакатимемо тут, на 
ґанку, бо твоєї ноги ніколи знову не буде в моєму домі.

— Та й добре, — кивнув я. Я і сам схуд, і то дуже, і трусив
ся, але на холодному повітрі гарно почувалася моя кукса і та 
невидима долоня, що, здавалося, ще існувала при її кінці.
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— Я хочу продати тобі ті 100 акрів доброї землі, Гарле. Ту 
землю, яку Арлетт так вперто бажала продати компанії Фар- 
рингтонів.

Він на це усміхнувся, очі його сяйнули в своїх нових запа
динах.

— Запопали важкі часи тебе, чи не так? Півхати і половина 
корівника завалилися. Гермі Гордон казав, що з тобою тепер 
корова живе.

Гермі Гордон був нашим сільським поштарем, знаменитим 
плітконосом.

Я назвав ціну таку низьку, що у Гарла щелепа відпала, а бро
ви підскочили вгору. І лише тоді я дочув запах, яким тягнуло 
з такого завше гарно доглянутого і затишного помешкання 
родини Коттері, такий, абсолютно чужий для їхньої ферми за
пах: підгорілої смаженини. Вочевидь, що готувала не Саллі 
Коттері. Були часи, коли мене б це заінтригувало, але ті часи 
минулися. Єдине, що мене цікавило тепер: здихатися тієї сотні 
акрів. Здавалося, що продати ту землю треба саме дешево, 
оскільки вона так дорого коштувала мені.

— Це неймовірно дешево, мало не задарма, — сказав він. 
А тоді, з явним задоволенням: — Арлетт, либонь, у могилі пе
рекидатиметься.

«Вона наробила більше, ніж на перекидання в ній», — поду
мав я.

— Чому ти усміхаєшся, Вілфе?
— Та нічому. Хіба що, мене більше не обходить ця земля. 

Єдине, що мені не байдуже, це щоб на ній не з’явилася та кля
та скотобійня Фаррингтонів.

— Навіть якщо ти втратиш свою ферму? — Він кивнув, ні
би я в нього про щось запитав. — Я знаю про ту позику, яку 
ти взяв. Нема секретів у маленькому містечку.

— Навіть якщо втрачу, — погодився я, — прийми мою про
позицію, Гарле. Треба зовсім здуріти, щоби її не прийняти. Цей 
ручай, який вони загиджуватимуть свинячою щетиною, тель
бухами та кров’ю, він же і твій ручай також.
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— Ні, — відказав він.
Я витріщився на нього, надто здивований, щоб хоч слово 

промовити. Але він знову кивнув, ніби я поставив йому за
питання.

— Ти гадаєш, ніби знаєш, що ти мені наробив, але насправ
ді ти не знаєш усього. Від мене пішла Саллі. Поїхала жити до 
своїх батьків у Мак-Кук. Казала, що, можливо, повернеться, 
сказала, що їй треба багато чого обдумати, але мені не вірить- 
ся, що щось зміниться. Таким чином ми з тобою обидва опи
нилися на одному поламаному возі, чи не так? Ми, два чоло
віки, котрі в’їхали у цей рік з дружинами, тепер залишились 
без них. Ми, два чоловіки, котрі розпочали цей рік з живими 
дітьми, закінчуємо його з мертвими. Єдина різниця між на
ми, як мені здається, це та, що я не втратив півдбудинку і ко
рівник залишився в мене цілий після буревію, — він помірку
вав над своїми останніми словами. — Ну, й у мене ще обидві 
руки цілі. Оце і вся різниця, гадаю я. Коли відчуваю потребу 
витягти цюцюрку — маю вибір, якою з них це зробити.

— Щ о... чому вона так...
— Ох, та ввімкни ж собі голову. Вона звинувачує мене, так са

мо як і тебе, в смерті Шеннон. Вона сказала, якби я не підносив
ся так запекло, не відіслав Шеннон, вона й зараз би була жива 
і жила б з Генрі на твоїй фермі, по сусідству, а не лежала б змерз
лою у дерев’яному ящику під землею. Вона сказала, що мала б 
онучка. Вона назвала мене зарозумілим дурнем, і вона права.

Я потягнувся до нього своєю цілою рукою. Він її відштовхнув.
— Не торкайся мене, Вілфе. Попереджаю тебе перший і остан- 

ній раз.
Моя рука впала і повисла біля тіла.
— Єдине я знаю напевне, — сказав він. — Якби я прийняв 

твою пропозицію, заманливу, авжеж, я би про це пошкодував. 
Ьо та земля проклята. У чомусь ми можемо не погоджувати
ся між собою, але щодо цього не може бути сумнівів. Якщо 
бажаєш її продати, продай банкові. Отримаєш назад свою за
ставну і навіть трохи грошей зверху.



1 .
— Та вони ж миттю обернуться і продадуть її Фарримі 

тонам!
— Сутужна цицька — сказала кицька, — і це були його 

останні слова перед тим, як затріснути двері перед моїм об 
личчям.

В останній день року я поїхав до Гемінгфорд-Хоум, щоб поба 
лакати в банку з містером Стоппенгаузером. Я розповів йому, 
що вирішив, що не можу більше жити на фермі. Сказав йому, 
що я хотів би продати землю Арлетт банку, а прибуток вико* 
ристати на погашення позики. Як і Гарл Коттері, він відповів 
мені — ні. Якусь мить чи довше я сидів у кріслі перед його сто
лом, не вірячи власним вухам.

— Чому ні? Це ж добра земля.
Містер Стоппенгаузер пояснив мені, що він працює в бан

ку, а банк — це не агенція з нерухомості. Він звертався до ме
не як до містера Джеймса. Минулися ті дні, коли в цьому ка
бінеті мене називали Вілфом.

— Та це ж ... — безглуздя, саме це слово спливло мені до го
лови, проте я не ризикнув так зневажливо висловлюватися, 
допоки залишався хоч якийсь шанс на те, що він може пере
думати. Щойно я прийняв рішення продати землю (і корову, 
мені доведеться знайти покупця й для Ахелоїс, можливо, яко
гось дивака з мішком чарівних бобів на обм ін1), як ця думка 
заволоділа мною з силою манії. Тож я продовжив тихо і спо
кійно: — Це не зовсім правда, містере Стоппенгаузер. Мину
лого літа банк купив ферму «Витримка», коли її виставили на 
аукціон. А також «Потрійну М».

— То були інакші ситуації. Ми утримуємо заставу на ваші 
первинні 80 акрів, і нас це цілком задовольняє. Що ви роби
тимете з тими ста акрами пасовища, не становить для нас ін
тересу.

1 Алюзія на англійську народну казку «Джек і бобове стебло», в якій хлоп
чик вимінює корову на боби, котрі потім виростають до неба.
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— Х*го приходив до вас у цій справі? — запитав я, водночас 
розуміючи, що не варто цього робити. — Лестер, чи не так? 
І Іопихач Кола Фаррингтона?

— Я не маю уявлення, про що ви говорите, — сказав Стоп- 
мснгаузер, але я помітив іскру, що промайнула в його очах. — 
Гадаю, ваша скорбота... ваша... ваше каліцтво... тимчасово 
позбавили вас здатності ясно мислити.

— О, ні, — заперечив я, починаючи сміятися. Навіть для 
моїх власних вух цей сміх здався небезпечним, нездоровим. — 
Я в цілому своєму житті не мислив ясніше, ніж зараз, сер. Він 
ириходив з вами побалакати — він або хтось інший, я певен, 
що Кол Фаррингтон може найняти будь-яких крючкодерів, 
яких лише собі забажає — і ви домовилися про оборудку. Ви 
\ з-мовились\ Я вже реготав на всі заставки.

— Містере Джеймс, боюся, я змушений попрохати вас піти 
звідси.

— Можливо, ви спланували все заздалегідь, — продовжу
вав я. — Можливо, саме тому ви з самого початку так напо
легливо умовляли мене взяти у вас ту кляту позику під за
ставу. А може, коли Лестер почув, що трапилося з моїм 
сином, він уздрів золоту можливість скористатися моїм не
щастям і зразу ж прибіг до вас. Можливо, він сидів у цьому 
самому кріслі і проказував: «Тут світить вигода нам обом, 
Стоппі, — ви отримуєте ферму, мій клієнт контролює ручай, 
а Вілф Джеймс хай котиться собі до Пекла». Чи не саме так 
усе відбувалося?

Він натиснув у себе на столі кнопку, і тут же прочинилися 
двері. Маленький то був банк, такий малесенький, що навіть 
охоронця вони не тримали, проте касир, котрий увійшов до 
кабінету, був кремезним парубком. Котрийсь із родини Рор- 
бахерів, судячи з його подоби; я мусив ходити до школи з йо
го батьком, а Генрі вчився з його меншою сестрою, Менді.

— Якісь проблеми, містере Стоппенгаузер? — спитав він.
— Ніяких, якщо містер Джеймс зараз же піде, — відповів 

гой. — Ви його не проведете, Кевіне?
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Кевін ступив до кабінету і, коли я не поспішив підвести* м. 

він зімкнув пальці зразу ж над моїм лівим ліктем. Вбраний мін 
був, як банкір, аж до шлейок і краватки-метелика на ньому, 
але мав справжню фермерську руку, міцну й мозолисту. Мои 
ще не загоєна кукса запульсувала попереджувальним болем

— Ходімо, сер, — промовив він.
— Не тягни мене, — озвався я. — Мені болить на місці в гра 

ченої долоні.
— Тоді самі йдіть.
— Я ходив до школи з твоїм батьком. Ми сиділи на одній пар 

ті, і він нишком списував у мене під час весняних іспитів.
Він висмикнув мене з крісла, в якому до мене колись звер 

талися як до Вілфа. Доброго старого приятеля Вілфа, котрий 
був би дурником, не взявши заставну позику. Крісло ледь 
не перекинулося.

— Щасливого вам Нового року, містере Джеймс, — попро 
щався Стоппенгаузер.

— І тобі також, шахрайський уйобку, — відповів я. Той шок, 
що я побачив на його обличчі, мабуть, став останньою при
ємністю, яку я отримав у моєму житті. От сиджу вже хвилин 
п’ять, гризу кінчик ручки і намагаюся щось пригадати — гар
ну книжку, смачний обід, приємний день — і не можу.

Кевін Рорбахер ескортував мене через фойє. Гадаю, це корек
тне дієслово; він мене не зовсім тягнув. Долівка там у них бу
ла мармурова, лунко звучали наші кроки. Стіни були обшиті 
темним дубом. Дві касирки за високими віконцями обслуго
вували купку передноворічних клієнтів. Одна касирка моло
да, а друга стара, але їхні лиця з витріщеними очима мали 
ідентичний вираз. Ні, не їхня перелякана, ледь не хтива ці
кавість впала мені у вічі; мою увагу захопило дещо зовсім ін
ше. Понад касовими віконцями тягнувся полірований дубо
вий брус три дюйми завтовшки, і по ньому заклопотано 
чимчикував...

— Стережіться, там пацюк! — гукнув я, показуючи.
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Молода касирка неголосно скрикнула, подивилася вгору, 

тчім  обмінялася поглядами зі старшою колегою. Не було там 
ніякого пацюка, лише пробігали тіні від підстельного венти- 
'інтора. Але тепер уже всі дивилися на мене.

Витріщайтеся, скільки вам завгодно! — заявив я їм. — 
І І,і/кирайтеся досхочу! Дивіться, допоки вам ваші Богом про- 

миті очі не повилазять!
А далі я опинився на вулиці, пихкаючи парою на холодно

му повітрі, немов сигаретним димом.
-  Не повертайтеся, допоки не матиме якогось серйозного 

до нас діла, — сказав Кевін. — І допоки не навчитеся пристой
мо балакати.

-Т в ій  батько був найбільшим Богом клятим ледащем 
і усіх, з ким я ходив до школи, — заявив я йому.

Я хотів, щоб він мене вдарив, але він зайшов досередини, 
полишивши мене самого стояти на хіднику, перед моїм ста
рим, трухлявим пікапом. Отаким чином закінчився візит до 
міста Вілфреда Ліланда Джеймса в останній день 1922 року.

Коли я повернувся додому, Ахелоїс уже була не в хаті. Вона пе
ребувала надворі, лежала боком, і собі пихкаючи клубами бі
лої пари.

Я побачив збитий сніг там, де вона зістрибнула з ґанку, і ве- 
лику вибоїну, де вона невдало приземлилася, зламавши собі 
обидві передні ноги. Навіть абсолютно безгрішна корова не мо
же вижити поряд зі мною, ось як воно мені здалося.

Я пішов у сіни по рушницю, та зайшов далі, до хати, бажа
ючи зрозуміти, якщо вдасться, що могло налякати її так силь
но, що вона скаженим галопом втекла зі свого нового притул
ку. Звісно, пацюки. Трійко їх сиділи на дорогоцінному буфеті 
Арлетт, дивлячись на мене чорними, осудливими очима.

— Повертайтесь до неї і перекажіть, щоб залишила мене 
и спокбї, — сказав я їм. — скажіть, що вона вже достатньо 
іавдала мені руйнувань. Бога ради, скажіть їй, щоб не чіпа
ла мене.



і .
Але вони так і сиділи, обернувши хвости навкруг своїх муч 

кеньких чорно-сірих тілець. Тож я підняв свою дрібнокал Ібср 
ну рушницю і спершу вистрелив у середнього. Куля розірил 
ла його на шматки, заляпавши його рештками шпалери, котрі 
так ретельно вибирала Арлетт років дев’ять чи десять тому 
Коли Генрі ще був милим малюком і все між нами трьома йшло  

гарно.
Інші двоє втекли. Я не мав сумнівів, що у свій потаємний 11 ід 

земний лаз. Назад до своєї гниючої королеви. На буфеті моп 
мертвої дружини вони залишили по собі крихітні купки щуря 
чого лайна і кілька обривків від того джутового мішка, що йо 
го приніс Генрі з повітки тієї ночі на початку літа 1922 року. 
Пацюки приходили вбити мою останню корову і передати ма 
ленькі шматочки чепчика Арлетт.

Я вийшов надвір і погладив по голові Ахелоїс. Вона потяг 
нулася мордою вгору і болісно заревла: «Припини це. Ти хазя
їну ти  бог мого світу, тож  припини це».

Так я й зробив.
Щасливого Нового року.

Таким був кінець 1922-го і кінець моєї історії; все решта — 
епілог. Емісарам, що товпляться в моїй кімнаті, — як кричав 
би менеджер цього гарного старого готелика, аби їх поба
чив! — не доведеться чекати задовго, щоб оголосити свій вер
дикт. Вона суддя, вони присяжні засідателі, але я сам буду 
власним катом.

Я втратив ферму, авжеж. Ніхто, включно з компанією «Фар- 
рингтон», не хотів купувати ті 100 акрів, аж поки ферма 
не пішла прахом, а коли ті свинорізи врешті-решт налетіли, 
я був змушений продати ту землю за божевільно низькою ці
ною. План Лестера спрацював перфектно. Я певен, що це був 
його план, і певен, що він отримав бонус.

А втім, я все одно втратив би мою маленьку дідизну в окру
зі Гемінгфорд, навіть аби мав вільні фінансові ресурси, і в цьо
му для мене є якесь збочене задоволення. От кажуть, що те-
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мсрішня депресія почалася в Чорну п’ятницю1 минулого року, 
ллє люди у таких штатах, як Канзас, Айова і Небраска, знають, 
що розпочалася вона у 1923 році, коли посіви, що пережили 
жахливі бурі тієї весни, вбила засуха, котра продовжувалася 
її наступні два роки. За залишки врожаю, які пробилися на 
ринки великих міст і сільськогосподарські біржі маленьких 
містечок, пропонували мізерні ціни. Гарл Коттері сяк-так пе
ребивався до 1925 року, а потім банк забрав у нього ферму. 
/І натрапив на цю новину, коли вичитував розділ «Банківські 
продажі» у «Ворлд-Іералд». У 1925 році на цей розділ іноді пе
ретворювалися ледь на всі шпальти цієї газети. Маленькі фер
ми почали щезати, і я вважаю, що років через сто — а можли
во, й усього через сімдесят п’ять — вони зникнуть геть усі.
І Ірийде 2030 рік (якщо такий колись настане), і вся Небраска 
на захід від Омахи буде однією величезною фермою. Можли
во, володіти нею буде компанія «Фаррингтон», а ті зовсім не
щасні, котрим доведеться існувати на тій землі, животітимуть 
під жовтим небом і носитимуть протигази, щоби не задихну
тися від смороду мертвих свиней. А кожний ручай буде чер
воним від крові зі скотобоєнь.

Настане 2030 рік, і тільки пацюки будуть щасливі.
«Це неймовірно дешево, мало не задарма», — сказав Гарлен 

Коттері того дня, коли я запропонував йому купити в мене 
іемлю Арлетт, а потім я був змушений продати її Колу Фар- 
рингтону ще дешевше, ніж задарма. Ендрю Лестер, правник- 
юрист, привіз папери в мебльовану квартирку в Гемінгфорд- 
Сіті, де я тоді вже жив, і усміхався, коли я їх підписував. 
Звісно, йому було приємно. Великі хлопці завше виграють. Ду
рень я був, коли гадав, що може бути інакше. Я був дурнем, 
і всі, кого я любив, заплатили за це дорогу ціну. Інколи я га
даю, чи повернулася Саллі Коттері назад до Іарлена, чи, мо-

«Чорний четвер» або «Чорна п’ятниця» (залежно від часової зони краї
ни, де це фіксувалося) — біржовий крах 24 жовтня 1929 року, з якого роз
почалася 12-річна економічна криза.
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же, він поїхав до неї в Мак-Кук після того, як втрати» ними 
ферму. Я цього не знаю, але думаю, що смерть Шеннон помії» 
ла край їхньому до того щасливому подружжю. Отрута |мм 
пливаеться, мов чорнило у воді.

Тим часом пацюки відступають від плінтусів кімнати, ін» 
чинаючи наближатися. Був квадрат, а створюється замкну іг 
коло. Вони знають, що це всього лиш шслямова, а все, що під 
бувається після непоправної дії, не має великого значення. Тії 
все ж я закінчу. І вони мене не отримають, допоки я жиииіі, 
крихітна остання перемога буде моєю. Мій старий коричне 
вий піджак висить на спинці стільця, на якому я сиджу. 1ІК 
толет у кишені. Коли закінчу дописувати останні сторінки 10 
єї сповіді, я ним скористаюсь. Кажуть, що самогубці, як 
і душогубці, потрапляють до Пекла. Якщо так, зорієнтувати 
ся мені буде нескладно, я жив у ньому впродовж останніх 
восьми років.

Я переїхав до Омахи, і якщо дійсно місто — для дурнів, як 
я мав колись звичку казати, то спершу я був суто показовим 
громадянином. Я зайнявся тим, що працьовито пропивав зем 
лю Арлетт, і навіть при її неймовірно малій ціні ця справа за 
брала в мене два роки. Коли не пив, я відвідував ті місцини, 
де бував Генрі в останні місяці його життя: бакалійну крам
ничку з автозаправкою в Лайм Біска під рекламою «Дівчини 
в блакитному чепчику» (на той час вже закриту, з оголошен
ням на забитих дошками дверях: «ПРОДАЄТЬСЯ БАНКОМ»), 
ломбард на Додж-стрит (де я змавпував свого сина і купив цей 
пістолет, що лежить зараз у моїй кишені), в омаській філії 
«Першого сільськогосподарського банку». Молоденька касир
ка все ще працювала там, хоча її прізвище вже було не Пен- 
марк.

— Коли я віддала йому гроші, він сказав «дякую», — розпо
віла вона мені. — Може, він і пішов по поганій стежині, але 
виховав його хтось добре. А ви його знали?

— Ні, — збрехав я, — але я знав його родину.



. 1
Звичайно, я ходив до Святої Евсебії, хоча не намагався по- 

11>.шити всередину, щоб розпитувати там про Шеннон Котте
рі у гувернанток чи матрон, чи хтозна, які там у них титули. 
Ги була холодна, непривітна, велика будівля, її важкі цегляні 
і 111 їм і вузькі вікна ідеально демонстрували, як папістський 
ічлір ставиться в душі до жінок. Вигляд кількох побачених 
мною вагітних дівчат, котрі ходили крадькома, з потуплени
ми очима й опущеними плечима, розповів мені все, що я хо-
11 в знати про те, чому Шеннон так бажала вирватися звідси.

Дивно, проте щонайближче я почувався поряд із моїм си
ном у тому провулку. У тому, що відходить від Галлатін- 
і і рит, на якій міститься заклад «Аптека & Содовий апарат» 
(цукерки «Шраффтс»1 і найкраща домашня вершкова помад
ка — наш фах), це за два квартали від Святої Евсебії. Там сто
яв дерев’яний ящик, на вигляд надто новий, щоб на ньому 
міг сидіти Генрі, чекаючи на дівчину достатньо авантюрну, 
іцоби поділитися інформацією в обмін за сигарети, але я вмів 
прикидатися, отже, так і робив. Таке прикидання вдавалося 
мені легше, коли я бував п’яний, і здебільшого, відвідуючи 
І аллатін-стрит, я дійсно бував добряче напідпитку. Іноді я уяв- 
шів собі, що зараз знову 1922 рік, і це я чекаю на Вікторію Сті- 
венсон. Якщо вона прийде, я віддам їй цілу пачку сигарет за 
те, щоб вона прийняла від мене єдине послання: «Коли т у т  
з'явиться юнаку котрий назветься Генком і питатим е про 
Шен Коттері, скажи йому, щоби катав геть звідси. Хай вер
зе свій джаз деінде. Скажи йомуУ що його батько потребує йо
го на фермі, щоУ можливо, тільки працюючи вдвох, вони змо
ж уть її вберегти».

Але та дівчина була недосяжною для мене. Єдина Вікторія, 
котру я зустрів, була її пізнішою версією, тією, що з трьома 
гарненькими дітлахами і поважним титулуванням місіс Галлет. 
На той час я вже покинув пиячити, мав роботу на одежній

«ЗсЬгаГГіз» — заснована 1861 року кондитерська компанія; зараз під цим 
брендом випускається тільки морозиво.
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фабриці «Білт-Райт»1 і знову познайомився з бритвеним ле 
зом та милом для гоління. Піддавшись такій моїй поверховій 
респектабельності, вона прийняла мене достатньо привітно. 
Я зізнався їй, хто я такий, тільки тому, що — мушу вже бути 
чесним до кінця — брехня була неможливою. По тому, як на 
секунду спалахнули її очі, я зрозумів, що вона помітила схо 
жість.

— Боже мій, але ж він був таким делікатним, — говорила 
вона. — І таким шалено закоханим. Мені й Шен так жаль. Во 
на була чудова дівчина. Все трапилося, немов у якійсь траге
дії Шекспіра, чи не так?

Тільки вимовила вона «тра-де-геї»у і після того я вже біль
ше не ходив до провулка біля Галлатін-стрит, бо, я так розу
мію, що вбивство Дрлетт отруїло навіть замах на вираження 
сердечності у цієї безневинної мамуні з Омахи. Вона вважала, 
що загибель Генрі й Шеннон — це як смерті у тра-де-геях Шек
спіра. Вона вбачала в цьому романтичність. Чи дотримувала
ся б вона такої ж думки, якби почула, як верещить востаннє 
моя дружина з-під просякнутого кров’ю джутового мішка? 
Або якби побачила обличчя мого сина, безокого, безгубого?

Я мав дві роботи, живучи у Ворітному місті2, знаному також, 
як Місто дурнів. Ви скажете аякже, звісно, що мав роботу, бо 
інакше жив би на вулиці. Проте людина, чесніша за мене, про
довжувала б пити, навіть коли вже схотіла б перестати, люди
на, більш гідна, ніж я, закінчила б спанням по підворіттях. Ма
буть, я міг би сказати, що після всіх тих втрачених років 
я зробив ще одну спробу зажити нормальним життям. Були 
моменти, коли я дійсно в це вірив, але, лежачи в ліжку вночі 
(і дослухаючись, як пацюки весело шастають у стінах, — во
ни завжди залишалися моїми постійними компаньйонами),

1 Заснована 1908 року компанія з випуску гумових підошов, робочого одя
гу, а пізніше — різноманітних синтетичних виробів.

2 Са1е\уау Сіїу — прізвисько Омахи в XIX ст. як «воріт» на Дикий Захід.
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я завжди знав правду: я все ще намагаюся виграти. Навіть піс- 
л я смерті Генрі й Шеннон, навіть після втрати ферми я нама
гайся перемогти труп у колодязі. Її та її почет.

Джон Генраген був начальником цеху на фабриці «Білт- 
Райт». Він не хотів наймати однорукого, але я випросив собі 
випробувальний термін, і коли довів йому, що можу тягати 
повністю навантажені сорочками і комбінезонами піддони 
не гірше за будь-кого іншого з тих, хто значилися в його зар
п л атн і відомості, він мене взяв. Я тягав ті піддони 14 місяців, 
часто шкутильгаючи назад до мебльованої квартири, де я то
ді жив, з палаючими вогнем куксою і спиною. Але я ніколи 
не жалівся і навіть знаходив час на те, щоб навчатися шити. 
Я займався цим під час перерви на ланч (котра насправді три
вала 15 хвилин) та в післяобідню перерву. Поки інші робітни
ки прохолоджувалися на вантажному дебаркадері, курили та 
обмінювалися брудними анекдотами, я навчав себе класти 
рівні вистіги, спершу на використовуваних у нас джутових 
мішках, а потім на комбінезонах, котрі були головною продук
цією компанії. У мене навіть виявився до цього хист; я міг на
віть зіпер вшити, що є великим умінням на одягозбирально- 
му конвеєрі. Куксою я притримував деталь розкрою, а ногою 
тиснув на педаль електромотора.

Шиття оплачувалося краще за тягання піддонів, і для моєї 
спини воно було легшим, але пошивний поверх був темний, 
печеристий і через чотири місяці я почав бачити пацюків, як 
вони никаються в тінях поза візками, котрими нам підвозили 
та відвозили деталі, та на горах свіжонасинених джинсів.

Було кілька випадків — я звертав увагу моїх сусідів по це
ху на цих паразитів. Мені казали, що ніхто їх не бачить. Мож
ливо, вони їх дійсно не бачили. Я гадаю, це більш схоже на 
правду, ніж те, ніби вони боялися, аби не закрили тимчасово 
цех, не прибули щуролови робити свою роботу. Швацький цех 
міг втратити триденний заробіток, а може, й тижневий. Для 
чоловіків і жінок із сім’ями це була б катастрофа. їм виявило
ся легше сказати містерові Генрагену, що в мене видіння. Я це
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зрозумів. А коли вони почали звати мене Навіжений Вілф< 
Я й це розумів. Я не тому звідти пішов.

Я пішов, бо пацюки продовжували вчащати.

Я відкладав потроху гроші, тож підготувався до життя, по 
ки шукатиму собі іншу роботу, але я не встиг витратити ма 
копичене. Всього через три дні після того, як пішов з «Біл І 
Райт», я побачив оголошення в газеті, з якого дізнався, що 
Публічна бібліотека Омахи потребує бібліотекаря — він му 
сив мати рекомендації або диплом. Диплома я не мав, але ж 
я все життя був читачем, а якщо події 1922 року мене чогось 
і навчили, то це — віртуозно брехати. Я підробив рекомен 
дації з публічних бібліотек у Канзас-Сіті та в Спрингфілді, 
що в штаті Міссурі, і отримав цю роботу. Я був майже певен, 
що містер Кворлз перевірить мої рекомендації і брехня р оз
криється, тому я працював так, немов змагався за звання 
найкращого бібліотекаря в Америці, і працював я швидко. 
Коли мій бос виставить мені звинувачення в обмані, я про
сто благатиму його про милість, сподіваючись на краще. Але 
ніхто мені нічого не виставляв. Я пропрацював у Публічній 
бібліотеці Омахи чотири роки. У технічному сенсі я й зараз 
там працюю, хоча вже тиждень не ходжу на роботу і не те
лефонував, щоб зголоситися хворим.

Розумієте, пацюки. Вони і там мене розшукали. Я почав ба
чити, як вони насиджують на купах старих видань у палітур
ній майстерні, або перебирають лапками по стосах книжок на 
найвищих полицях, зиркаючи згори на мене своїми знайоми
ми очицями. Останнього тижня я діставав у читальному залі 
для однієї літньої клієнтки том «Британської енциклопедії» 
(на літери Ка-5і, де, поза всяким сумнівами була стаття про 
Каіїи$ погуІ£Іси$> не кажучи вже про Свинобійню) і побачив го
лодний сіро-чорний писок, що витріщився на мене зі звільне
ної порожнини між томами. Це був той пацюк, що колись 
відгриз дійку в бідолашної Ахелоїс. Не знаю, як таке може бу
ти, — я був певен, що вбив його, — але сумнівів я не мав. Я йо-
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і о шіізнав. А як іще? Шматочок мішковини, скривавленоїміш- 
мжини, застряг у нього в вусах.

Чепчик!
/І відніс том «Британіки» тій старій леді, котра його замов- 

/іила (на ній було горностаєве боа, і маленькі оченята звірка 
похмуро зиркнули на мене). А потім я просто пішов звідти 
к ть. Довгі години я блукав вулицями, поки врешті не при
йшов сюди, в готель «Магнолія»1.1 з того часу я сиджу тут, ви
трачаю гроші, котрі накопичив, працюючи бібліотекарем (що 
більше не має ніякого значення), і пишу цю сповідь, котра зна
чення має. Я ...

Один з них щойно вщипнув мене за щиколотку. Ніби кажу- 
чи: «Закінчуй швидше, час майже весь вийшов». Кривава плям
ка почала розростатися в мене на шкарпетці. Мене це не хви
лює анітрішечки. Свого часу я бачив набагато більше крові; 
у 1922-му нею була залита ціла кімната.

А зараз я, здається, чую... чи це моя уява?
Ні.
Хтось до мене з візитом.
Я зацементував трубу, але пацюки все одно пролізли. Я за

сипав колодязь, але вона також знайшла дорогу назовні. І цьо
го разу не думаю, щоб вона з’явилась сама. Здається, я чую ча
лапання двох пар ніг, а не одної. Ч и ...

Три? їх три? Чи не дівчина, котра могла б стати моєю невіст
кою в кращому світі, також разом з ними?

Гадаю, так. Три трупи човгають коридором, їхні обличчя 
(те, що від них залишилося) спаплюжені укусами пацюків, 
а в Арлетт лице ще й зсунуте набік... ударом копита помира
ючої корови.

Знову куснуло мені щиколотку.
І знову.
Як це готельна обслуга...

1 Готель «Магнолія» було збудовано в історичному центрі Омахи на Говард- 
стрит 1923 року, де він існує й тепер.
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О! Знову. Але вони не візьмуть гору. І мої візитери тамч. 
не встигнуть, хоча я вже бачу, як обертається клямка і нідчу 
ваю той дух, рештки плоті, що звисають з їхніх кісток, нид.і 
ють цей сморід скотобійні 

бійні 
Пістолет.
Боже, де він 
Стоп
О! ЗРОБІТЬ ЩОСЬ, ЩОБ ВОНИ НЕ ГРИЗЛИ МЕ 

З «Омаха Ворлд-Гералд», 14 квітня, 1930

БІБЛІОТЕКАР ПОКІНЧИВ ЖИТТЯ 
САМОГУБСТВОМ У МІСЦЕВОМУ ГОТЕЛІ

Химерна картина відкрилася очам готельного охоронця

Тіло Вілфреда Джеймса, бібліотекаря Публічної бібліотеки 
Омахи, було знайдено в місцевому готелі в неділю, коли зусил 
ля працівників готелю встановити контакт з ним залиши 
лись без відповіді. Мешканець сусіднього номера поскаржився 
на «запах, схожий на сморід зіпсованого м'яса», і готельна по 
коївка повідомила, що під вечір п'ятниці чула звуки «приглу 
шених криків чи плачу, ніби як людина стогне від болю».

Після неодноразових намагань достукатися і не отримавши 
відповіді, начальник служби безпеки готелю скористався своїм 
майстер-ключем і знайшов тіло містера Джеймса в кімнаті, 
розпластаним на письмовому столі. «Я побачив пістолет і при
пустив, що він застрелився, — пояснив охоронець, — але ніхто 
не чув звуку пострілу, і також там  був відсутній запах горіло
го пороху. Перевіривши зброю, я впевнився, що це погано догля
нутий пістолет 25 калібру, до того ж незаряджений».

«Потім я, звісно, побачив кров. Нічого подібного я раніше 
не бачив і не хотів би побачити знову. Він себе всього погриз — 
руки, ноги, литки, навіть пальці на ногах. Але й це ще було 
не все. Було схоже, що він довго займався якоюсь письмовою ро-
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і»ічною, але він також зжував усе написане. Папір було розки
пиш по всій підлозі. Це було схоже на те, як пацюки жують па
пір, щоб будувати з нього собі гнізда. Насамкінець він розгриз 
і по/ зап'ястки. Я вважаю, саме це його і вбило. Поза всякими 
і умпівами, він збожеволів».

І Іро містера Джеймса мало що відомо. Роналд Кворлз, стар
шин бібліотекар у Публічній бібліотеці Омахи, прийняв міс
тера Джеймса на роботу наприкінці 1926року. «Він очевидно 
пережив якесь нещастя і став інвалідом, втративш и долоню, 
ііпе книжки в своєму відділі т а  референтну бібліографію він 
чшв дуже добре, — каже містер Кворлз. — Він був товарись
ким, проте витримував дистанцію. Мені здається, до того, 
чк зайняти пост у нас, він виконував якусь фабричну роботу, 
и людям він казав, що до того, як в т р а т и т и  руку, він мав не
величку ферму в окрузі Гемінгфорд».

«Ворлд-Гералд» зацікавилась нещасним містером Джейм- 
іом і пропонує читачам, котрі можуть про нього щось зна
ти, поділитися інформацією. Тіло зберігається в окружному 
морзі Омахи, чекаючи на звернення когось із родичів. «Якщо 
ніхто з родичів не зголоситься, — сказав д-р Таттерсолл, го
ловлікар моргу, — я гадаю, його поховають на громадській 
ділянці кладовища».



/

Великий водій
—  1 —

Щороку Тесс відгукувалася на дванадцять повністю оплачува
них запрошень, якщо їй щастило їх звідкілясь отримати. Брала 
дванадцять сотень доларів за кожний виступ, отже, загалом ви
ходило понад чотирнадцять тисяч. Це був її приватний пенсій
ний фонд. Почуваючись після дванадцяти вже опублікованих 
книжок все ще цілком задоволеною В’язальним товариством 
Вербового Гаю, вона не дурила себе, ніби зможе продовжувати 
їх писати й після того, як їй виповниться глибоко за шістдесят. 
Ба навіть якби й так, то що вона на той час зможе зачерпнути із 
дна спорожнілої діжки?«В'язальне товариство Вербового Гаю ви
рушає в Терре Гот»1? «В'язальне товариство Вербового Гаю від
відує Міжнародну космічну станцію»? Ні. Навіть якщо в дамських 
літературних клубах, котрі становлять її головну опору, і чита
тимуть такі романи (а радше за все, таки читатимуть). Ні.

Отже, мала вона вдачу кмітливої білочки, котрій добре жи
веться з гонорарів за книжки... Але горішки на зимовий час 
відкладати не забувала. Упродовж останніх десяти років Тесс 
щороку вкладала від дванадцяти до шістнадцяти тисяч у свій 
накопичувальний фонд. Через хитання ринку акцій загальна 
сума поки ще не була такою, як їй мріялося, але вона запевня
ла себе, що якщо не переставати трамбувати, все з нею мусить 
бути гаразд; усередині неї працював невеличкий, але потужний 
двигун. Крім того, щороку вона також зголошувалася щонай
менше на три безоплатні виступи, аби підмаслити собі сумлін-

1 Тегге Наиїе — засноване 1811 року місто (понад 60 тис. мешканців) у штаті 
Індіана; відоме, зокрема, тим, іцо там з 1940 року працює єдина в США 
в’язниця, де виконуються ухвалені федеральними судами смертні вироки.
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ия. Цей часто дратівливий, внутрішній орган не турбував її, ко
ли вона брала чесні гроші за чесно виконану роботу, хоча 
подеколи й смикався. Либонь, тому, що плескання язиком та 
писання автографів на книжках не відповідали тій концепції 
праці, задля усвідомлення якої її виховували.

Окрім гонорару щонайменше дванадцять сотень доларів, 
вона висувала ще одну вимогу: щоб їй зручно було самій до
їхати машиною до місця виступу та щоб дорогою туди й на
зад не треба було робити більше однієї зупинки на ночівлю. 
Це означало, що вона рідко заїжджала кудись далі Ричмонда 
в південному напрямку або Клівленда в західному. Одна ніч 
у мотелі нагороджувала їй втомою, але була ще стерпною; дві 
вибивали її з нормального стану на тиждень. До того ж Фріт- 
ці, її кіт, ненавидів залишатися сам на хазяйстві. Він це ясно 
давав зрозуміти, коли вона поверталася додому, плутаючись 
у неї між ногами на сходах та знічев’я випускаючи пазурі, ко
ли вже всідався у неї на колінах. І хоча Петсі Макклейн, най
ближча її сусідка, чудово справлялася з його годуванням, він 
майже не їв як слід, поки Тесс не поверталась додому.

Справа була зовсім не в тім, ніби вона боялася літати чи осте
рігалася обтяжувати організацію, яка її запросила, дорожніми 
видатками, вписувала ж вона до загального рахунку ночівлю 
в мотелях (номери завжди комфортабельні, але ніколи шикар
ні). Просто вона це ненавиділа: всі ті натовпи й принизливе ска
нування всього тіла, ненавиділа те, як авіакомпанії останнім ча
сом підгребли під себе все, що зазвичай було безплатним, усі ті 
затримки... і той невідворотний факт, що ти перестаєш бути 
сама собі хазяйкою. Оце-то й було найгіршим. Щойно пройдеш 
ті їхні безкінечні контрольні пункти та отримаєш врешті дозвіл 
зайняти місце на борту, як от їй  вже й віддав найціннішу зі сво
їх цінностей — власне життя — в чужі руки.

Звісно, те саме стосується швидкісних магістралей та феде
ральних шосе, якими вона майже завжди користувалася у сво
їх поїздках. Якийсь п’яниця міг не впоратися з керуванням, пе
рескочити роздільну лінію і лобовим зіткненням покінчити
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з твоїм життям (самі-то вони виживають зазвичай; скидається 
на те, що п’яні завжди виживають), але, сидячи за кермом влас
ної машини, вона принаймні мала ілюзію самостійності. А ще 
їй просто подобалося кермувати. Це заспокоювало. Деякі з най
кращих її ідей народилися, саме коли вона мчала на круїз- 
контролі, і з увімкнутим радіо.

— Можу закластися, що в попередній інкарнації ти була 
водієм-далекобійником, — проголосила якось Петсі Макклейн.

Тесс не вірила в минулі життя, та й у майбутні теж, як на те 
пішлося — в метафоричному сенсі вона вважала: що людина ба
чить, те вона й має, — але їй подобалася сама ідея такого життя, 
де вона не маленька жіночка з личком феї й сором’язливою 
усмішкою, котра заробляє собі на хліб писанням затишних де- 
тективчиків, а дебелий парубок у крислатому капелюсі, який при
тіняє йому засмаглого лоба й сивіючу щетину на щоках, парубок, 
що дає волю бульдогові на своєму капоті1 вести себе мільйона
ми шляхів, котрими помережана ця країна. І без усякої в такому 
житті потреби прискіпливо аранжувати деталі туалету перед ви
ходами на публіку; достатньо линялих джинсів і чобіт з пряжка
ми збоку на халявках. їй подобалося писати книжки, і виступа
ти перед аудиторією їй було легко, але насправді найбільше їй 
подобалося кермувати машиною. Після виступу в Чикапі2 це вра
жало її забавністю... проте не того типу забавністю, що підбу
рює розсміятися. Аж ніяк, зовсім іншого ґатунку забавністю.

—  2 —

Запрошення від «Книгогризів-Буквоїдів & Ласунів» ідеально 
пасувало її вимогам. Чикапі — це на відстані якихось шістде-

1 Бульдог — емблема заснованої братами Маками 1902 року в Нью-Йорку 
компанії «Маск Тгискз», яка випускає різноманітні ваговози, пожежні 
й інші спецавтомоблі та автобуси.

2 СЬісорее — засноване 1649 року місто (55 тис. мешканців) у штаті Мас- 
сачусетс, має неформальний статус «Перехрестя Нової Англії».
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оіти миль від Сток-віліджа, виступ має відбутися в денний час, 
до того ж «КБ&Л» запропонували їй гонорар не дванадцять, 
а п’ятнадцять сотень. Плюс, звісно, витрати, але вони мінімаль- 
н і, оскільки їй не доведеться навіть зупинятися в «Затишних 
двориках» або в «Гемптон-Інн»1. Запрошення було підписано 
особою на ім’я Рамона Норвілл, котра пояснювала, що, хоча во
на й є старшою бібліотекаркою в Публічній бібліотеці Чикапі, 
наразі вона звертається до Тесс як Президент товариства 
«Книгогризи-Буквоїди & Ласуни», яке влаштовує по одній ден
ній лекції щомісяця. Там усіх заохочують приносити з собою  
домашні смаколики, і такі заходи мають велику популярність. 
На 12-те жовтня вони мали домовленість про виступ із Дженет 
Іванович2, але та скасувала свій приїзд через якісь сімейні об
ставини — чи то весілля, чи похорон, через що саме, Рамона 
Норвілл не мала певності.

«Я розумію, що звертаюся до вас із надто терміновою про
позицією, — писала міс Норвілл у дещо підлесливому остан
ньому абзаці, — але у Вікіпедії повідомляється, що ви живете 
по сусідству, в Коннектикуті, а наші книгогризи тут, у Чикапі, 
всі так і щирі шанувальниці ваших панн із В’язального това
риства. Ви отримаєте нашу невмирущу вдячність, звісно ж, ра
зом зі згадуваним вище гонораром».

Тесс сумнівалася, що вдячність протриває довше від пари 
днів, крім того, вона вже мала домовлений виступ у жовтні 
(«Тиждень літературної кавалькади» у Гемптонах3), але ж тра
са 1-84 виведе її на 1-90, а там і до Чикапі зовсім близесенько. 
Легко підскочити, легко вискочити. Фрітці навіть не зрозуміє, 
що вона кудись з’їздила.

1 Готелі бізнес-класу, що належать міжнародним мережам «МаггіоП» та 
«Нікоп».

2 Іапеї ЕуапоуісЬ (нар. 1943 р.) — авторка понад двох десятків романтич
них детективів, у яких діє головна героїня Стефані Плам, мисливиця на 
зниклих порушників закону.

3 ТЬе Нашріопз — курортна місцевість із 25 селищ на південному розі остро
ва Лонг-Айленд, що лежить в Атлантичному океані неподалік Нью-Йорка.
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Звичайно, Рамона Норвілл подавала в листі свою електро

нну адресу, і Тесс тут же їй відписала, що погоджується з да
тою й сумою гонорару. А також уточнила — як вона це зазви
чай завжди робила, — що підписуватиме автографи не довше 
ніж годину.

«Маю кота, котрий виказує мені свою зневагу, якщо я не на
годую його вечерею особисто», — додала вона. Поставила запи
тання про ймовірність якихось додаткових побажань, хоча й без 
того знала, що там на неї може очікувати; такі читання вона ре
гулярно відбувала відтоді, як їй виповнилося тридцять. Утім, 
заповзяті організаторки, до типу яких, певне, належала й Рамо
на, самі очікували на подібні запитання, і якщо ти їх не ставив, 
вони починали нервуватися, загадуючись, чи не з’явиться ця 
запрошена письменниця до них без ліфчика й нетверезою.

Тесс навернулося на думку написати, що, либонь, гонорар 
дві тисяч доларів був би адекватнішим за виконання нею та
кої незапланованої заздалегідь місії, але вона відкинула цей 
намір. Не варто зловживати. До того ж вона мала сумніви, що
би всі її, навіть разом узяті, книжки про В’язальне товариство 
(а їх опубліковано вже ціла дюжина) продалися накладом, що 
дорівнював би продажам бодай якоїсь одної книжки про при
годи Стефані Плам. Подобається це комусь чи ні, — хоча по 
правді, Тесс від цього було ні холодно, ні жарко, — але Рамо
на Норвілл звернулася до неї як до запасного варіанта. Зави
щення ціни відгонитиме шантажем. П’ятнадцять сотень — 
більш ніж справедливий гонорар. Авжеж, коли вона лежала 
в тому кульверті, спльовуючи кров з розбитого рота й сякаю
чись кривавими шмарклями з розпухлого носа, він їй зовсім 
не здавався справедливим. Та чи здалися б їй тоді справедли
вішими дві тисячі? Або й два мільйони?

Чи можливо повісити бірку з ціною на біль, зґвалтування 
й жах — такими питаннями її леді з В’язального товариства 
ніколи не переймались. Розслідувані ними злочини насправ
ді були чимось не більшим за ідеї злочинів. А проте, коли це



питання силоміць постало перед Тесс, вона вирішила, що від
повіддю її буде — ні. їй подумалося, що за такого роду злочин 
відплата, либонь, мусить бути однозначна. З нею погодились 
обидва: і Том, і Фрітці.

—  З —

Рамона Норвілл виявилася життєрадісною, широкоплечою, 
з важким бюстом жінкою років шістдесяти, з рум’яними що
ками, стрижкою морського піхотинця і рукостисканням типу 
«полонених не беремо». Вона чекала на Тесс надворі перед біб
ліотекою, стоячи посеред місця на парковці, зарезервованого 
для Сьогоднішньої Знаменитої Письменниці. Не привітавши 
Тесс побажанням «доброго ранку» (а було чверть на одинад
цяту), не звернувши компліментарної уваги на її сережки (ді
амантові «крапельки», котрі Тесс вдягала тільки на рідкісні в її 
житті формальні вечері та на такі події, як сьогоднішня), во
на поставила суто чоловіче запитання: чи їхала Тесс сюди тра
сою № 84?

Коли Тесс відповіла, що саме так, міс Норвілл вибалушила 
очі й надула щоки.

— Рада, що ви безпечно сюди дісталися. Вісімдесят четвер
га найпаскудніша траса в Америці, як на мою скромну думку. 
До того ж це кружний, довгий шлях. Ми виправимо цю ситу
ацію на зворотному шляху, якщо інгернет має рацію і ви дій
сно живете в Сток-віліджі.

Тесс підтвердила, що саме там вона й живе, хоча не мала 
певності, чи їй подобається, коли чужі люди — наразі хай на
віть ця приємна бібліотекарка — знають, де те місце, куди 
вона ховається, аби свою втомлену голову прихилити. А втім, 
на що тут можна нарікати; в наш час усе відомо інтернету.

— Я можу зекономити вам десять миль, — повідомила міс 
Норвілл. — Ви маєте СР5? З цими штуковинами простіше



орієнтуватися, ніж по напрямках, накреслених на зворотно 
му боці поштового конверта. Чудові прилади.

Тесс, котра дійсно була додала Джі-Пі-Ес до оснащення па
нелі свого «Експідішена»1 (прилад називався «ТомТом»2 і вми
кався в гніздо запальнички), відповіла, що їй було б вельми 
приємно скоротити собі шлях додому на десять миль.

— «Пряма стріла додому довела», як казав Робін Гуд, — кив 
нула міс Норвілл, легенько плескаючи Тесс по спині. — Я пра
ва, чи права я?

— Абсолютно, — погодилася Тесс, таким простим чином 
визначивши собі подальшу долю. Вона завжди купувалася на 
швидші рішення.

—  4 —

Ье а$аіге5 сій Ііугег завжди складаються з чітко усталених чо
тирьох частин, і з ’явлення Тесс перед щомісячним духовним 
собором товариства «Книгогризи-Буквоїди & Ласуни» могло б 
слугувати зразковим прикладом генерального стандарту. Єди
ним відступом від норми прозвучала вступна промова Рамо- 
ни Норвілл, лаконічна до афористичності. На подіум вона під
нялася, не обтяжена якимись обіцяючими нудьгу нотатками, 
не вбачала вона також потреби вдаватися до переказів про ди
тинство Тесс, яке в неї пройшло на фермі в Небрасці, і не за
кидала аудиторію букетами схвальних рецензій на її книжки 
про В’язальне товариство Вербового Гаю. (І це добре, бо кри
тики писали про них рідко, а коли таке траплялося, в їхніх ре

1 «Рогсі Ехресііііоп» — комфортабельний джип, що з’явився на ринку 1997 ро
ку; з 2007-го випускається третє покоління цих машин зі щорічним онов
ленням модельного ряду.

2 «ТопїГот ИУ» — заснована 1991 року голландська компанія (сьогодні 
найбільша в Європі), що виробляє автомобільні навігаційні системи
і програмне забезпечення для них.

3 «Такого роду книжкові імпрези» (фр .).
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цензіях зазвичай вигулькувало ім’я міс Марпл1, і то не завжди 
в позитивному для Тесс сенсі.) Міс Норвілл просто сказала, 
що книжки надзвичайно популярні (пробачне перебільшен
ня) і що авторка виказала нам шляхетність тим, що відгукну
лась на термінове запрошення, подарувала нам свій час (хоча 
за півтори тисячі доларів це важко було вважати дарунком). 
І зразу ж після цього вона зійшла з подіуму під завзяті аплодис
менти близько чотирьох сотень гостей, що зібралися в невелич
кій, проте цілком адекватній бібліотечній аудиторії. Здебільшо
го тут присутні були леді того ґатунку, котрі не відвідують 
жодних публічних імпрез без того, щоб не одягти перед тим 
на себе капелюшка.

Але вступне слово було радше чимось на кшталт епігасіе2. 
Дія перша розпочалася раніше, з фуршету об одинадцятій, де 
наймарнотратніші мали можливість познайомитися з Тесс 
персонально за сиром з крекерами і гидотною кавою в чаш
ках (вечірні імпрези забезпечувалися пластиковими стакан- 
чиками з гидотним вином). Дехто просив автографи, біль
шість питалися дозволу сфотографуватися з нею, знімаючи 
переважно мобільними телефонами. Питали в неї також, звід
ки вона бере свої ідеї, на що вона відповідала звичними делі
катно-гумористичними нісенітницями. Близько півдюжини 
людей поцікавилися, як вона зав’язала контакти з літератур
ним агентом, блиск у їх очах дозволяв зрозуміти, що додатко
ві двадцять доларів вони заплатили тільки заради того, щоб 
поставити саме це запитання. Тесс пояснювала, що треба 
вперто писати листи, допоки хтось із найголодніших агентів 
не погодиться проглянути твої тексти. Це була не вся прав
да — коли йдеться про літературних агентів, усієї правди не іс
нує, — але це лежало близько до істини.

1 Міс Джейн Марпл — знаменита героїня детективних романів англійської 
письменниці Агати Крісті (1890— 1976), літня леді, котра елегантно роз
криває найкарколомніші злочини-таємниці, не перестаючи при цьому 
весь час щось собі плести-в’язати.

2 Антракт (фр.).
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Дією другою була власне лекція, котра тривала близькії 

сорока п'яти хвилин. Складалася вона більшим чином з анок 
дотичних історій (жодної автобіографічної) і пояснень щодо 
того, яким чином вона розробляє свої сюжети (ззаду наперед)- 
У лекції важливо щонайменше три рази згадати назву най 
новішої книги, котра цієї осені у Тесс, до речі, називалася 
«В'язальне товариство займається спелеологією» (вона пож  
нила, що означає цей термін, для тих, хто ще не був у курсі).

Дією третьою йшов Час Запитань, впродовж якого вона від 
повідала, звідки в неї беруться ідеї (гумористично-туманно) 
та чи знаходить вона своїх персонажів у реальному житті («мої 
тіточки») і як можна знайти такого агента, щоби він прогля
нув твої тексти. Сьогодні в неї, крім того, ще спитали, де вона 
купує еластичні вінчики для волосся. (Відповідь: «У “Джей- 
Сі-Пенні”» 1 чомусь викликала незрозумілу хвилю оплесків.)

Останньою дією був Час Автографів, упродовж якого вона 
безвідмовно виконувала прохання написати поздоровлення 
з днем народження, чи привітання зі щасливою річницею, чи 
надписати книжку: «Для Дженет, шанувальниці всіх моїх кни
жок» або «Для Лі — сподіваюся знову побачитись з тобою на 
озері Токсевей2 наступного л іта!» — дещо некоректне поба
жання, оскільки Тесс узагалі ніколи там не була, але ж, оче
видно, колекціонерка автографів туди вчащала.

Коли врешті вже всі книги було підписано, а кілька останніх 
забар задовольнилися останніми знятими телефонами кадра
ми, Рамона Норвілл провела Тесс до свого кабінету на горнят
ко справжньої кави. Міс Норвілл пила чорну, що Тесс зовсім 
не здивувало. Якщо взагалі цю грішну землю ще топчуть діву
лі суто «чорнокавного» типу, то її господиня належала саме до 
них (і ходить вона, либонь, у свої вихідні дні тільки в «Док

1 «І. С. Реппеу» — заснована 1902 року торгівельна мережа, яка сьогодні 
складається з численних універмагів і мегамаркетів, з 1997 року є однією
з найактивніших в інтернет-торгівлі.

2 Тохашау — створене 1902 року для курортних потреб штучне озеро в гір
ському окрузі Трансільванія в штаті Північна Кароліна.
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Мартенсах» *). Єдиною неочікуваною для неї річчю в цьому ка
бінеті була обрамлена фотографія з автографом на стіні. Об
личчя здалося знайомим, а за якусь хвильку Тесс зі сміттєзва
лища своєї пам’яті, котре є найціннішим майном будь-якого 
письменника, спромоглася видобути й ім’я людини на фото.

— Ричард Відмарк?2
Міс Норвілл трохи знічено, проте з задоволенням, розсмі

ялася.
— Мій улюблений актор. Була навіть западала на нього ще 

дівчинкою, якщо вас цікавить вся правда. А підписати мені це 
фото я його змусила за десять років до його смерті. Він уже 
був дуже старий, навіть тоді, але це справжній автограф, 
не факсиміле. А це вам. — На якусь коротесеньку безглузду 
мить Тесс було вирішила, що міс Норвілл має на увазі цей пор
трет з автографом. А тоді помітила конверт у тих її опецьку
ватих пальцях. Того штибу конверт, з віконцем, крізь яке мож
на узріти, що всередині лежить чек.

— Дякую вам, — промовила Тесс, приймаючи конверт.
— Нема за що. Ви чесно заробили все до останнього пенні.
Тесс щодо цього не мала заперечень.
— Отже, тепер про короткий шлях.
Тесс уважно нахилилася вперед. В одній з її книжок про 

В’язальне товариство Дорін Маркіз каже: «Дві найприємніші 
в світі речі — це гарячі круасани т а  близький шлях додому». Це 
був саме той випадок, коли письменник для оживлення худож
ньої вигадки використовує найдорожчі з власних переконань.

— Ви можете у своєму Джі-Пі-Ес запрограмувати перепуття?
— Так, мій Том дуже мудрий.

1 «Оос Магіепз» — зручні черевики на пружній «повітряній» підошві, з ви
сокими шкіряними халявками, створені 1945 року німецьким лікарем 
Клаусом Мертенсом; з 1960 року випускаються в Англії, популярні як ро
боче взуття, а також у різних молодіжних субкультурах.

2 КісЬагсІ М ісітагк (1914—2008) — актор кіно, театру, радіо й телебачення, 
котрий найбільше уславився ролями антигероїв у кримінальних драмах 
та вестернах.
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Міс Норвілл усміхнулася.
— Тоді введіть Стаґґ-роуд1 і міжштатне шосе № 47. У наші 

модерні часи Стаґґ-роуд користуються дуже нечасто — при 
цю дорогу всі майже забули після появи Тієї клятої федераль 
ної автомагістралі № 84, — але вона вельми мальовнича. Вам 
по ній котитися, ну, десь миль шістнадцять чи близько того - 
суща прогулянка. Авжеж, асфальт там латаний, але дорога 
не дуже вибоїста, принаймні такою вона була, коли я їздила 
там останній раз, а це було навесні, коли проявляються най 
гірші ями. Так говорить мені мій досвід.

— Мій теж, — промовила Тесс.
— А коли дістанетеся 47-го шосе, побачите вказівник на ма

гістраль 1-84, проте ласа штучка полягає в тім, що вам по ній 
доведеться їхати всього миль дванадцять, приблизно так. До 
всього, ви ще й заощадите тонни часу і роздратування.

— Це теж ласа штучка, — сказала Тесс, і вони одночасно 
розсміялися, дві жінки-однодумниці, на котрих з усмішкою 
дивився зі стіни Ричард Відмарк. До покинутої крамниці з цо- 
котливою рекламною вивіскою над нею тоді ще залишалося 
дев’яносто хвилин, щільно увібганих у майбутньому, немов 
змія в своїй норі. І до кульверта, звісно.

— 5 —

Тесс мала не простий Джі-Пі-Ес — вона додатково витратилася 
на індивідуально скомпоновану для неї модель. Бо любила іграш
ки. Отримавши дані про перехрестя (Рамона Норвілл нахилила
ся, дивлячись крізь вікно із зазвичай притаманним чоловікам ін
тересом, як вона їх вводить), прилад кілька секунд подумав, 
а потім промовив: «Тесс, я вираховую твій маршрут».

— Вау, ти диви, який! — вигукнула Норвілл, розсміявшись,
ЯК ОТО СМІЮТЬСЯ ЛЮДИ, с т и к н у в ш и с ь  З ЯКИМСЬ СИхМПаТИЧНИхМ 

д и в а ц т в о м .

1 5іа£ — дорослий олень-самець.
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Тесс усміхнулася, хоча до себе подумала, що запрограмува

ти СР5, щоб він називав тебе на ім’я, є не більшим дивацтвом, 
ніж тримати на стіні свого кабінету фанатське фото померло
го актора.

— Дякую вам за все, Рамоно. Все було дуже професійно.
— Ми тут, у «КБ&Л», завжди намагаємося все робити як

найкраще. Ну, вам уже час їхати. З усією моєю вдячністю.
— Уже час, — погодилась Тесс. — І вам спасибі. Я отрима

ла задоволення.
Це й справді було так; їй зазвичай подобалися такі оказії, 

у стилі окей-давайте-все-влаштуємо. Заразом і її пенсійний 
фонд отримав задоволення від нежданого припливу готівки.

— Безпечної вам дороги додому, — попрощалася Норвілл, 
і Тесс відповіла їй задертим великим пальцем.

Вона вирушила, і навігатор Том промовив:
— Вітаю, Тесс. Схоже, ми вирушаємо в подорож.
— Авжеж, так і є, — відгукнулась вона. — І день для поїзд

ки гарний, як вважаєш?
На відміну від комп’ютерів у науково-фантастичних фільмах, 

Тому не вистачало розуму для легкої бесіди, а втім, іноді Тесс до
помагала йому сама. Він підказав їй через сто ярдів зробити пра
вий поворот, а потім перший поворот ліворуч. Висмоктуючи ін
формацію з якоїсь нашпигованої технологіями металевої кулі, 
що оберталася десь високо вгорі, ТомТом у себе на екрані пока
зував їй мапу з зеленими стрілочками й назвами вулиць.

Невдовзі вона вже виїхала за околицю Чикапі, але Том без 
жодних коментарів послав її повз поворот на трасу 1-84 прямі
сінько у пломеніючий жовтневими кольорами, пронизаний 
димками з ароматами спалюваного листя краєвид. Приблизно 
через десять миль, посеред якоїсь дороги, що звалася Старий 
сільський путівець, якраз коли вона вже почала дивуватися, чи 
не помилився її навігатор (та ну?), той знову заговорив:

— За одну милю поворот направо.
І дійсно, невдовзі вона побачила зелений дороговказ на 

Стаґґ-роуд, так густо подзьобаний рушничним шротом, що
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літери на ньому ледь читалися. Та звісно ж, Том не потребу 
вав дороговказів; говорячи соціологічними термінами ( Ген 
захистила диплом з соціології, перш ніж відкрити в собі та 
лант до створення книжок про пригоди літніх леді-детективіи). 
він був «запрограмований на віддалене скеровування».

«Вам по ній котитися, ну, десь миль шістнадцять чи близь 
ко того», — сказала їй Рамона Норвілл, але Тесс прокотилася 
всього лиш якихось дванадцять. Виїхавши з-за повороту, во 
на зауважила зліва попереду стару ветху будівлю (вивіска по 
над давно порожнім, без бензоколонок, майданчиком усе ще 
закликала до «Ессо»'), а вже потім — надто пізно — помітила 
розсипище кострубатих дощок, що валялися поперек дороги. 
Чимало з них наїжачилися великими іржавими цвяхами. Її тря
сонуло на вибоїні, завдяки котрій, либонь, ті дошки й випали 
були з кузова якогось незграбного в справі закріплення ван
тажу сільського тюхтія, а потім юзом винесло на немощене 
узбіччя, коли вона намагалася обминути перешкоду, хоча на 
ту мить Тесс вже й устигла зрозуміти, що навряд чи це їй 
вдасться; інакше б чому тоді скрикнула: «Ох-ох»?

Знизу під нею почулося «торох-бум-чвак»у це уламки дощок 
загрюкали об ходову частину, а тоді її вірний «Експідішен» по
чав гасати вгору-вниз, немов танцюючи поґо, його потаскало 
наліво, ніби раптом скульгавілого коня. Вона присилувала йо
го стрибнути в бур’яни, ближче до занехаяної крамниці, волі
ючи забратися подалі з дороги, щоб хтось, хто може вилетіти 
з-за цього, останнього, повороту, не врізався їй у зад. Інтенсив
ного руху на Стаґґ-роуд вона не помітила, але дехто все ж таки 
їй траплявся, включно з великими ваговозами.

— Чорти б тебе, Рамоно, забрали, — промовила вона. Хоча 
й розуміла, що насправді у цій пригоді немає вини бібліоте
карки та очільниці (а можливо, й єдиної членкині) чикапій-

«Еззо» — відомий з 1911 року нафтово-паливний бренд, який тепер на
лежить американській корпорації «Еххоп МоЬіІ», але практично вже 
не присутній на ринку США.
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«і.кої філії «Асоціації правовірних фанатів Ричарда Відмарка», 
ишіа всього лише бажала допомогти, але ж Тесс не було відо
ме ім’я того довбодзьоба, котрий скинув посеред дороги це 
настовбурчене цвяхами лайно, а сам весело вшився геть; тож  
і прийшлася на язик Рамона.

— Тесс, чи не бажаєш, щоб я переобчислив твій курс? — 
раптом подав голос Том, змусивши її здригнутися.

Тесс вимкнула Джі-Пі-Ес, а потім і двигун заглушила. Поки 
що вона нікуди не їхатиме. Тут було дуже тихо. Чулися тільки 
голоси пташок, якесь металеве клацання, схоже на цокотіння 
і і аровинного заводного годинника, і більше нічого. Добрим 
шаком було те, що «Експідішен», схоже, присів тільки на лівий 
бік, а не похилився всім передком. Можливо, там пробито ли
ше одне колесо. У такому випадку нема потреби в буксировці; 
достатньо буде лиш невеличкої допомоги від «ААА»1.

Вона вилізла з машини й поглянула на ліве переднє колесо, 
побачивши, що до нього, пришпилений великим іржавим 
цвяхом-ґонталем, пристав шматок потрісканої дошки. Тесс 
кидала відомий кожному односкладовий вигук, котрий, утім, 
ніколи не виходив з вуст жодної пані з її В’язального товари
ства, а потім з маленької речової скриньки, розташованої між  
сидіннями «Експідішена», дістала мобільний. Тепер вона вва
жатиме за щастя, якщо вдасться дістатися додому ще до на
стання темряви, а Фрітці доведеться задовольнитися мискою 
сухого корму з буфета. Чи не забагато жертв заради коротко
го шляху Рамони Норвілл... хоча, якщо залишатися чесною, 
Тесс розуміла, що така сама пригода могла трапитися з нею 
й на будь-якій федеральній трасі; авжеж, поки що їй щастило 
уникати своєї частки потенційного лайна і всяких автокаліцтв 
на багатьох автострадах, не тільки на 1-84.

1 «Американська Автомобільна Асоціація» — заснована 1902 року непри
буткова громадська організація, до якої входять 69 незалежних авто
клубів із загальним членством 51 млн людей; місцеві відділення «ААА» 
надають термінову технічно-правову допомогу своїм членам, котрі по
трапили в аварію.
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Ситуація з містичних чи кримінальних історій — навіть ти ч 
безкровних детективів із єдиним трупом, яким віддаюті» не 
ревагу її шанувальниці, — вимальовувалася наразі на диво ми 
разно, тож, розкриваючи телефон, вона подумала: «В якомусь 
романі він виявився б непрацюючим». Наразі життя зімітунл 
ло мистецтво, бо, ввімкнувши свого «Нокію», вона побачили 
на екрані напис: «МЕРЕЖА НЕДОСТУПНА». Звісно, скориї 
татися зараз телефоном — це було б занадто просто.

Вона почула неголосний, безтурботний звук над’їжджаючою 
двигуна, обернулася й побачила, як з-за повороту, завдяки яко 
му її сюди й пришпилило, вискочив старий білий фургончик. 
На його борті було намальовано скелет за барабанною установ 
кою, складеною, як їй здалося, з кексів. Понад цим привиддям 
(набагато ексцентричнішим за фанатську фотографію Ричар 
да Відмарка на стіні кабінету бібліотекарки) читалися зроблені 
характерним для фільмів жахів, спливаючим кров’ю письмом 
слова: «ЗОМБІ ПЕКАРІ». Якусь мить Тесс ще залишалася над 
то здивованою, щоб якось реагувати, а коли врешті вона поча 
ла махати руками, водій фургона «Зомбі пекарів» якраз закло
потано об’їжджав той непотріб на дорозі і не помітив її.

Він вискочив на узбіччя швидше, ніж це було вдалося Тесс, 
але центр ваги у фургона розташований вище, ніж в «Експіді- 
шена», тож якусь мить вона була певна, що фургон зараз пе
рекинеться боком у рівчак. Він утримався — ледь-ледь — 
і знову вчепився за дорогу поза купою кострубатих дощок. 
Фургон зник за наступним поворотом, залишивши по собі си
ню хмару вихлопу і запах гарячого мастила.

— Чорти б вас, «Зомбі пекарів», забрали! — верескнула Тесс 
і тут же розсміялася. Подеколи це єдине, що ти можеш зр о
бити.

Причепивши телефон до пояса своїх костюмних слаксів, во
на вийшла на дорогу і почала прибирати звідти той дерев’яний 
непотріб. Робила це повільно, обережно, бо зблизька стало 
видно, що всі уламки дощок (пофарбованих на біле, схоже, що 
хтось повідривав їх звідкілясь, перебуваючи у родових муках



перед великим ремонтом будинку) оскалені цвяхами. Велики
ми, недобрими. Вона працювала повільно, бо, з одного боку, 
пі не хотілося поранитись, а з іншого — хотілося перебувати 
якраз у цьому процесі Доброчинної Християнської Праці, ко
ми над’їде наступна машина. Проте на той час, коли вона вже 
встигла прибрати все, окрім кількох незагрозливих трісок, 
і жалити великі дошки у рівчак поза узбіччям дороги, не з'яви
лося ще жодної іншої машини. Можливо, думала вона, ті 
«.'к)мбі пекарі» зжерли геть усіх у найближчому довкіллі й те
пер поспішають назад до своєї кухні, щоби запекти рештки 
і» одвічно популярних Пирогах з Людятиною.

Вона повернулася назад, на порослу бур'янами стоянку бі
ля покинутої крамниці, і сумно подивилася на свій похилений 
автомобіль. На тридцять тисяч доларів сталевого прокату, по
вний прйвод, незалежні дискові гальма, Балакучий Том- 
ТомТом... а вистачило всього лиш якоїсь дошки з цвяхом, що
би застрягнути невідь-де, мов та риба на мілині.

«Але ж з усіх ти х  дощок стирчать цвяхи, — подумала во
на. — У якомусь детективі чи у фільмі жахів це не здавалося б 
випадковістю; це сприймалося б як частина чийогось плану. 
Тобто як пастка».

— Забагато в тебе уяви, Тессо Джин, — промовила вона, ци
туючи власну матір... хоча вся іронія полягала в тім, що влас
не уява й забезпечувала її шматком хліба насущного. Не ка
жучи вже про той дім у Дейтона Біч], в якому її мати провела 
останні шість років свого життя.

Серед безмежної тиші вона знову зауважила звук жерстя
ного цокоту. Покинута крамниця була того штибу, що нечас
то побачиш у двадцять першому столітті: вона мала ґанок. Лі
вий його кут завалився і перила були де-не-де поламані, але ж 
гак, це був справжній ґанок, звабний навіть у такій занехая
ності. Можливо, саме через його занехаяність. Тесс подумала, 
ідо ґанки при універсамах пощезли, бо вабили людей на них

1 Оауіопа ВеасЬ — засноване 1871 року курорі не місто в штаті Флорида.
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присісти, відпочити, потеревенити про бейсбол або про ГІОГО 

ду, замість того, щоби просто заплатити і, поспішливо хова 
ючи кредитні картки, летіти далі дорогою до якогось новою  
місця, де їх можна знову дістати й просмикнути крізь копт 
рольний термінал. Покривлена жерстяна вивіска на піддашку, 
Ще дужче вицвіла, ніж емблема «Ессо». Піднявши руку до ло 
ба, прикриваючи долонею собі очі, вона підступила на кільки 
кроків ближче. «СПОДОБАЄТЬСЯ ТОБІ — СПОДОБАЄШСЯ 
ТИ». Цікаво, чого саме стосується це гасло?

Вона вже мало не вичепила відповідь зі свого ментального 
сміттєзвалища, коли її думки обірвало гудіння двигуна. Обер 
таючись на цей звук, упевнена, що це їдуть врешті-решт на 
зад «Зомбі пекарі», вона, на додаток до гудіння мотора, почу 
ла також виск древніх гальм. То виявився не білий фургон, 
а старий пікап «Форд Ф-150», абияк пофарбований синім 
і з намазаною навкруг фар ґрунтовкою «Бондо»1. За його кер
мом сидів чоловік у комбінезоні й бейсбольному картузі з сі
точкою і шлейкою на потилиці. Він дивився на дерев’яний не
потріб у рівчаку.

— Агов! — гукнула Тесс. — Перепрошую, сер!..
Водій повернув голову, побачив її на зарослому паркінгу, 

скинув руку в привітанні, під’їхав, ставши поряд з «Експіді- 
шеном», і заглушив свій двигун. Судячи зі звуку, з яким той 
вимкнувся, подумала Тесс, ця дія для нього рівнозначна акту 
милосердного умертвіння.

— Привіт, привіт, — промовив він. — Це ви поприбирали 
ті срані-драні дрова з дороги?

— Так, геть усе, окрім тієї дошки, що вп’ялася цвяхом у моє 
ліве переднє колесо. І... «і ще й телефон у мене т у т  не пра
цює», — ледь не додала вона, але утрималася. Тесс була жіночкою 
під сорок, важила сто двадцять фунтів2 (у добряче намоченому

1 «Вопсіо» — синтетичний заповнювач, використовуваний у ремонті авто
мобілів і виробів із дерева.

2 120 фунтів = 54,43 кг.
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і гані), а перед нею зараз незнайомець. До того ж великий. — 
... і ось я тут, — завершила вона дещо недорікувато.

— Я вам йо’ поміняю, коли запаску маєте, — сказав він, ви
бираючись зі свого пікапа. — То є?

На якусь мить вона заніміла. Цей парубок був не великим, 
тут вона помилилася. Цей парубок був велетнем. Високий, десь 
на шість футів, шість дюймів1, але ж у зрості не вміщувалася 
вся його велич. З масивним черевом і важкими клубами, він 
був ще й широкий, як двері. Вона розуміла, що витріщатися на 
людей нечемно (черговий з усесвітньої важливості фактів, за
вчений нею ще на руках у матері), але втриматися було несила. 
Дебелий, скажімо, жіночий екземпляр Рамона Норвілл, але по
ряд з цим парубком вона була б, як та балерина.

— Знаю, знаю, — промовив він явно задоволено. — Не очі
кували зустріти Веселого Зеленого Велетня2 тут, у відлюдних 
хащах-харащах, еге?

От лише не був він зеленим; він був засмаглим, ледь не гні
дої масті. І очі також мав карі. Навіть картуз на ньому був ко
ричневий, хоча й вицвілий, аж білий у кількох місцях, ніби 
в якийсь момент його довгого життя цей картуз хтось був об 
ляпав відбілювачем.

— Перепрошую, — промовила Тесс. — Мені просто поду- 
малося, що ви не їздите в своєму пікапі, а носите його на со
бі, як піджак.

Парубок, упершись долонями собі в коліна, заіржав просто 
до неба.

— Ніколи в житті не чув нічого подібного, але ви таки ма
єте рацію. Ось виграю в лотерею, куплю собі «Гаммера».

— Ну, цього я вам купити не змогла б, але якщо ви поміня
єте мені колесо, я залюбки заплачу вам п’ятдесят доларів.

1 6 футів 6 дюмів = 204 см.
2 Зелений велетень у туніці з горохового листя — широко відомий у СШ А 

рекламний персонаж-символ заснованої 1903 року овочевої компанії 
«Сгееп Сіапі».
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— Та ви смієтеся? Я це задарма зроблю. Ви ж уже мене врл 
тували від халепи, коли самі прибрали з дороги ті дровиняки,

— Тут до вас промчав такий забавний фургон зі скелетом 
на борту, але його водій оминув ці дошки.

Дебелий парубок уже було рушив до спущеного передньо
го колеса Тесс, але тут обернувся, насуплений.

— Проїхав хтось і не запропонував вам допомогу?
— Не думаю, щоб він мене помітив.
— Не зупинився, щоб прибрати той непотріб заради когось, 

хто їхатиме за ним слідом, авжеж?
— Ні. Не зупинився.
— Отак собі просто взяв та й поїхав далі?
— Так.
Було в цих запитаннях щось таке, що їй не зовсім подоба

лося. Але цей дебелий парубок посміхнувся, і Тесс тут же за
спокоїла себе: «Яка я дурненька».

— Запаска під кришкою дна багажника, я гадаю?
— Так. Там, здається, там. Вам тільки треба...
— Потягнути за важіль, атож, атож. Різного ми виділи, уся

кого робили.
Із глибоко зануреними в кишені руками він почимчикував 

до заду її «Експідішена», а тим часом Тесс звернула увагу на 
те, що через нещільно причинені дверцята пікапа в його кабі
ні не вимкнулося верхнє світло. Певна, що акумулятор у цьо
го «Ф-150» не менш зношений за сам живлений ним автомо
біль, вона ширше прочинила дверцята (їхні завіси гучно 
зарипіли, мало не як гальма) і з грюком їх затріснула. При цьо
му вона встигла кинути погляд крізь заднє вікно кабіни в ку
зов пікапа. Там, поперек ребер іржавого металевого дна, ва
лялося кілька дощок. Вони були пофарбовані на біле, і з них 
стирчали цвяхи.

На мить Тесс охопило відчуття, ніби вона переживає якусь 
ірреальну пригоду. Цокіт вивіски СПОДОБАЄТЬСЯ ТОБІ — 
СПОДОБАЄШСЯ ТИ зазвучав для неї не старосвітським бу
дильником, а часовою бомбою.
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Вона намагалася запевняти себе, що ці старі дошки нічого 

не означають, такі речі мають значення тільки в книжках то
го жанру, в якому сама вона не працює, і того сорту кінофіль
мах, які вона дуже рідко дивилася: в осоружних, кривавих ви
гадках. Це не допомогло. Таким чином їй залишився вибір 
л двох варіантів. Можна продовжувати прикидатися, бо роби
ти щось протилежне дуже лячно, або кинутися навтьоки в ліс 
по інший бік дороги.

Перш ніж встигнути на щось наважитися, вона відчула гран
діозний сморід мужицького поту. Обернулася, а тут і він, дибить
ся горою понад нею, з руками в кишенях штанів комбінезона.

— Може, замість того, щоб міняти колесо, — промовив він 
приязно, — краще я тебе виїбу? Як ти на це?

І тоді Тесс побігла, проте лише подумки. У реальному світі во
на так і стояла, притиснувшись до пікапа, дивилася вгору на ньо
го, такого височенного, що геть затуляв їй сонце, цілком покри
вав її своєю тінню. Забриніла думка, що всього якихось дві 
години тому чотири сотні людей — переважно леді в капелюш
ках — аплодували їй у невеличкій, проте абсолютно адекватній 
аудиторії. І що десь південніше звідси на неї чекає Фрітці. Сплив
ло у голові — тяжко, немов вона підтягала щось громіздке, — що 
їй, може, більше ніколи не доведеться побачити свого котика.

— Прошу, не вбивайте мене, будь ласка, — промовила якась 
жінка дуже ніяковим, дуже нікчемним голосом.

— Ти курва.'
Він промовив це буденним тоном людини, котра робить за

уваження про погоду. Стукаючись об піддашок, продовжува
ла цокотіти вивіска.

— Ти блядьська, плаксива сука. Баче бох.
Права рука його виринула з кишені. Величезна долоня. На 

мізинці каблучка з червоним каменем. Схожим на рубін, але за
надто великим для справжнього рубіна. Тесс подумалось, що, 
мабуть, це просте скло. Вивіска цокотіла. СПОДОБАЄТЬСЯ 
ТОБІ — СПОДОБАЄШСЯ ТИ. А тоді долоня перетворилася на 
кулак і помчала на неї, зростаючи, і світ зник з її очей.



і.
Десь глухо бевкнуло металом. Вона подумала, що то, ли

бонь, її голова вдарилась об кабіну пікапа. Згадалося: «Зомбі 
пекарі». А далі настала темрява на якийсь час.

—  6 —

Вона опритомніла у великому напівтемному приміщенні, де пах
ло пліснявою деревиною, віджилою кавою й доісторичним роз
солом. Прямо над нею зі стелі криво звисав старий вентилятор 
із широкими лопатями. Чимось він був схожий на ту зламану ка
русель у фільмі Гічкока «Незнайомці в потязі»1. Вона лежала на 
підлозі, гола від талії до п’ят, і він її ґвалтував. Ґвалтування зда
валося їй другорядним, порівняно з його вагою: він її ледь не роз
чавлював. Годі й вдихнути. Мабуть, це сон. Але ж ніс у неї роз
пух, якась перепічка, розміром як невеличка гора, виросла в неї 
при основі черепа, а в сідниці їй вганялися скабки. Таких подро
биць не зауважуєш у снах. І справжнього болю в снах не відчу
ваєш; завжди прокидаєшся перед тим, як початися справжньо
му болю. Це відбувається насправді. Він її ґвалтує. Затяг до старої 
крамниці і ґвалтує її, а золотаві порошинки ліниво кружляють 
у косих променях надвечірнього сонця. Десь люди слухають му
зику, і купують різні речі в онлайні, і дрімають після обіду, і ба
лакають по телефонах, а тим часом тут якусь жінку ґвалтують, 
і ця жінка — вона. Він забрав собі її трусики; вона помітила: край
чик їх теліпається з нагрудної кишені його комбінезона. Це на
штовхнуло її на думку про «Порятунок»2, який вона колись ба
чила на ретроспективному кінопоказі в коледжі, давно, ще у ті 
часи, коли була трохи авантюрнішою у виборі фільмів. «Знімай 
з себе штани», — гукає там один із селюків, перед тим як почати

1 «5ігап§ег8 оп а Тгаіп» (1951) — психологічний трилер режисера Альфре- 
да Гічкока (1899— 1980), в якому є сцена удушення жінки.

2 «Оеііуегапсе» (1972) — фільм за однойменним романом Джеймса Дікі, де 
за сюжетом мешканці віддаленого гірського району в штаті Джорджія те
роризують чотирьох туристів, котрі сплавляються тамтешньою річкою.
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і иалтувати міського гладуна. Дивні речі рояться в голові, коли 
лежиш під трьома сотнями фунтів мужицького м'яса, а член 
1'налтівника рипить у тобі туди-сюди, немов незмазана завіса.

— Благаю, — спромоглася вона. — Не треба більше.
— Треба-треба, і ще й ще, — відгукнувся він і знову наплив 

ного кулак, заповнюючи її поле зору. Половина обличчя в неї 
зайнялася вогнем, щось клацнуло всередині її голови, і вона 
і і юву знепритом н іла.

—  7 —

Коли вона опритомніла наступного разу, він у своєму комбіне
зоні, махаючи руками на всі боки, танцював навкруг неї і співав 
«Брунатний цукор»1 верескливим, безладним голосом. Сідало 
сонце, і два західних вікна покинутої крамниці — вкрите шаром 
пилу скло, якимсь дивом дивним не розтрощене вандалами, — 
повнилися вогнем. Позаду нього танцювала його тінь, скачучи 
то вниз на дощану підлогу, то вгору на стіну, де світліші прямо
кутники позначали місця колись було завішані рекламними пла
катами. Грюкання його робочих берців звучало апокаліптично.

Вона помітила свої костюмні слакси, котрі було жужмом за
пхано під прилавок, на якому раніше мусив був стояти касовий 
апарат (а поряд, либонь, джбаник варених яєць та інший, з ву
дженими й замаринованими свинячими ніжками). Вона чула 
запах цвілі. І, о Господи, як їй боліло. Обличчя, груди і там, ниж
че, де за її відчуттям все в неї було немовбито розірване й ви
вернуте назовні.

«Прикинься мертвою. Це твій єдиний шанс».
Вона заплющила очі. Спів припинився, і вона почула на

ближення мужицького поту Тепер різкішого.

« В г о \ у п  5и§аг» — сповнена образливо-сексуальних метафор пісня, запи
сана гуртом «К.о11іп§ 5ІОПЄ8» на їхньому альбомі 1971 року «Зііску Ріп§ег$» 
( « Л и п к і  пальці»).
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«Це після фізичних вправ», — подумала вона. Забула, що тре 
ба грати мертву, й хотіла закричати. Перш ніж вона встигла по 
чати, величезні долоні обхопили їй горло і почали душити. 
Вона подумала: «Це кінець. Це мені кінець». Думки були спокій 
ними, сповненими полегшення. Принаймні не буде більше тор 
тур, ані очунювань під танці цього чоловіка-монстра у вогнен 
ному світлі сідаючого сонця.

Вона знепритомніла.

—  8 —

Коли Тесс утретє виринула з непритомності, світ був чорно- 
сріблястим, а вона пливла.

«Ось воно як, бути мертвою».
Тоді вона зауважила під собою руки — великі долоні, його 

долоні — і болючу петлю з колючого дроту в себе на горлі. Він 
не зміг задавити її до смерті, але відтиски його пальців зали
шилися на її шиї, як намисто — великі спереду, решта з боків 
і ззаду на карку.

Вже настала ніч. Місяць висів високо вгорі. Повня. Він ніс 
її через стоянку перед покинутою крамницею. Проніс повз 
свій пікап. Власного «Експідішена» вона не побачила. Її «Екс- 
підішен» пропав.

« Чого ж це так, Томе?»'
Він зупинився перед дорогою. Вона чула сморід його поту, 

відчувала, як здіймаються й опадають його груди. Вона відчу
вала нічне повітря, його прохолодність своїми босими нога
ми. Вона чула цокотіння вивіски позаду: СПОДОБАЄТЬСЯ 
ТОБІ — СПОДОБАЄШСЯ ТИ.

1 В оригіналі подвійна алюзія: 1) на цитату з Біблії «Чого то червона одежа
Твоя, а шати Твої як у того, хто топче в чавилі?» (Ісая 63:2); 2) на одну
з найвідоміших фраз із Шекспіра: коли Джульєтта риторично запитує 
в Ромео, чому він належить до ворожого її родині клану.
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«Чи він вважає., що я мертва? Не може він вважати мене 
мертвою. З мене ж усе ще ллється кров».

Чи, може, й насправді вона мертва? Важко було це зрозумі
ти напевне. Вона розслаблено лежала в нього на руках, почу- 
иаючи себе дівчиною-героїнею якогось фільму жахів, котру 
гигне кудись Джейсон, або Майкл, або Ф редді1, чи яке там 
н нього тепер ім'я після тих усіх інших, кого він уже встиг за
мордувати. Віднесе до якогось гидкого схрону глибоко в лісі, 
де прикує на ланцюгу до гака в стелі? У тих фільмах завжди 
ланцюги й гаки в стелях.

Він знову вирушив. Вона чула чалапання підошов його чо
біт по залатаному асфальту Стаґґ-роуд: чалап-чалап-чалап. 
А потім, по інший бік дороги, скрегіт і тріск. Він ногами від
кидав той дерев'яний непотріб, що вона його так ретельно бу
ла поприбирала сюди, до рівчака. їй більше не було чути цо
котіння вивіски, натомість вона почула звуки біжучої води. 
Не бурхливий потік, ні, усього лише дзюркіт. Він опустився 
навколішки. Видавши беззлобне гарчання.

«О т тепер він у6ує мене вже напевне. Зате я принаймні біль
ше ніколи не буду змушена чути його жахливий спів. У тому- 
т о  й полягає ласа штучка, як сказала б Рамона Норвілл».

— Агов, дівчино, — промовив він ласкавим голосом.
Вона не відгукнулася, але крізь нещільно стулені вії поба

чила, як він нахилився. Вона з усієї сили намагалася утрима
ти повіки нерухомими. Якщо він помітить бодай щонаймен
ший порух... чи зблиск сльозинки...

— Агов, — він плеснув розкритою долонею їй по щоці. Во
на дозволила своїй голові завалитися набік.

— Агов! — цього разу він по-справжньому її ляснув, але вже 
по іншій щоці. Тесс дозволила своїй голові перекотитися 
в протилежний бік.

1 Кінематографічні серійні вбивці: Джейсон Вурхіз — персонаж низки 
фільмів «П’ятниця 13-те»; Майкл Маєрз — персонаж серії фільмів «Гел- 
ловін»; Фредді Крюгер — персонаж фільмів «Кошмар на вулиці В’язів».
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Він ущипнув її за сосок, але до того він не завдав собі тру 
ду зняти з неї блузу і ліфчик, тож їй не було дуже боляче. Во 
на залишилася розслабленою.

— Я вибачаюся, що називав тебе курвою, — промовив він, 
усе ще дотримуючись добродушного тону. — Ти подарувала 
мені гарну єблю. Хоч мені до вподоби трошка старші.

Тесс усвідомила, що він дійсно, мабуть, вважає її мертвою. 
Це ж пречудово, аби лиш було правдою. І раптом їй відчайдуш
но схотілося жити.

Він знову її підважив. Сморід поту раптом став зовсім нестерп
ним. Його щетина дряпнула їй скроню, вона ледь утрималася, 
щоб не відсахнутися від нього. Він поцілував її в кутик губ.

— Пробач, я був трошка грубий.
Тоді вів потаскав її далі. Звук біжучої води поголоснішав. 

Зникло місячне світло. З’явився запах — ні, сморід — гнию
чого листя. Він поклав її у воду дюймів п’ять завглибшки. Во
да була дуже холодною, і Тесс ледь не скрикнула. Він натиснув 
їй на ступні, і вона дозволила підігнутися своїм колінам. «Без
коста , — подумала вона. — Мушу залишатися безкостою». 
Коліна не задерлись високо, стукнувшись об якусь металеву, 
рифлену поверхню.

— Курва, — промовив він, але наразі задумливим голосом. 
А тоді він її попхнув.

Тесс залишалася безвільно розслабленою, навіть коли щось — 
якась гілка — проорала їй пекучу риску вздовж хребта. Коліна 
стукалися об рифлену поверхню вгорі понад нею. Сідницями 
вона посувала якусь рихлу масу, а запах гниючої зелені вельми 
подужчав. Він тепер став цупким, як м’ясо. Вона вгамувала не
стерпне бажання викашляти цей запах. Вона відчувала купу мо
крого листя, що збилося в неї під крижами, немов просякла во
дою диванна подушка.

«Якщо він зараз мене викриє, я буду з ним битися. Копати
му його ногами, і копатиму, і копатиму...

Але нічого такого не трапилось. Довший час вона боялася 
розплющити очі бодай трішечки понад те, що дозволяла собі
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до цього. Уявляла, що він присів там, заглядає до труби, в яку 
щойно її запхнув, нахиливши зацікавлено голову набік, чекає 
на її найменший порух. Як це він не второпав, що вона жива? 
Він же напевно міг відчувати биття її серця. Та хіба їй відби
тися ногами від цього велетня з пікапа? Він однією рукою вхо
пить її за босу ногу, висмикне звідси й знову почне душити. 
Тільки цього разу задушить до кінця.

Вона лежала серед гнилого листя у ліниво пливучій воді, див
лячись в нікуди своїми примруженими очима, цілком зосе
реджена на тому, щоби вдавати мертву. Вона запала у сіре за
паморочення, яке не зовсім було непритомністю, і там вона 
й залишалася протягом якогось часу, котрий здався їй довгим, 
хоча навряд чи таким був насправді. Почувши гудіння мотора — 
це його ваговозик, безсумнівно, це його пікап — Тесс подумала: 
«Я собі уявляю цей звук. Або він мені сниться. Він усе ще т у т » .

Проте переривчасте стугоніння мотора спершу зросло, а по
тім віддалилось по Стаґґ-роуд.

«Це так а  хитрість».
У неї чи не справжня істерика. Ба навіть якщо й ні, не мо

же вона тут залишатися цілу ніч. Тож, підвівши голову (здриг
нувшись від болю, що штиком прохромив її збезчещене гор
ло), вона спрямувала погляд на гирло труби і побачила там 
нічим не застуване коло місячного світла. Тесс почала вибор
суватися до діри, але раптом зупинилась.

«Це хитрість. Мені байдуже, що ти  чула. Він усе ще т у т » .
Цього разу її пойняло ще потужнішою недовірою. Якраз те, 

що на виході з кульверта нічого не було видно, додавало потуж
ності цій думці. У психологічному трилері це був би момент ре
лаксації перед шоковою кульмінацією. Або, скажімо, в якомусь 
фільмі жахів. У «Порятунку» з озера виринає біла долоня. У «За
чекай до темряви»] Ален Аркін раптом наскакує на Одрі Хеп-

«\УаіІ Ш ііі Оагк» (1967) — трилер, у фіналі якого сліпа героїня актриси 
Одрі Хепберн (1929— 1993) заколює шахрая і злодія, котрого грає Ален 
Аркін (нар. 1934 р.).
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бери. Вона не любила лячних книжок і кінофільмів, але попри то, 
після того як її зґвалтували і ледь не позбавили життя, в її пам’яті, 
схоже, розпечаталося ціле сховище спогадів про них. Так, ніби 
всі вони оприявнилися просто тут, серед пустки.

Він міг підстерігати. Якщо, наприклад, у нього був спільник, 
котрий оце щойно й від’їхав його пікапом. Він може сидіти най 
почіпки зразу біля виходу з цієї труби і терпляче чекати, як ці* 
вміють селюки.

— «Знімай з себе штани», — прошепотіла вона, відразу ж 
прикривши собі рота. А що, як він зараз її почув?

Минуло п’ять хвилин. Тобто, либонь, що п’ять. Вода була хо
лодною, і Тесс почала тремтіти. Невдовзі в неї вже й зуби по 
чнуть цокотіти. Якщо він там, близько, напевне ж почує.

«Він поїхав геть. Ти ж сама чула».
«Може, і так. А може, й ні».
А може, їй не варто вилазити з труби з того боку, з якого во

на до неї потрапила. Це ж дренажний кульверт, він мусить тяг
нутися наскрізь під дорогою, а оскільки вона відчуває, як під 
нею тече вода, значить, його протилежний бік не заблокований. 
Вона зможе проповзти всю цю трубу і визирнути на стоянку бі
ля покинутої крамниці. Пересвідчитися, що його старого піка
па там нема. Все одно залишається небезпека, якщо в нього 
є спільник, але Тесс відчувала певність, глибоко всередині се
бе, там, де сховалося й залягло її раціональне мислення, що ні
якого спільника він не має. До того ж велетні завжди працю
ють самостійно.

«А якщо він таки поїхав? Що далі?»
Вона не знала. Не могла уявити свого життя після цього вечо

ра у покинутій крамниці і ночі у трубі з гнилим листям, що на
билося їй під поперек, але, може, вона й не мусить думати в цей 
бік. Може, їй сконцентруватися на тому, щоб дістатися додому, 
до Фрітці, і згодувати йому цілий пакет «Вишуканого бенкету»1.

«Рапсу Реазі» — бренд, під яким випускає різноманітну котячу їж у засно
вана 1894 року компанія «Ригіпа».
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Вона ясно побачила коробку з кормом. Як та мирно стоїть на по
лиці в її затишній коморі.

Тесс перевернулася на живіт і почала підводитися на ліктях, 
ібираючись проповзти всю трубу. І тут же побачила, з чим во
на сусідить у цьому кульверті. Один з трупів уже майже пере
творився на скелет (з витягнутими, немов у благанні, кістляви
ми руками), але на голові ще залишалося достатньо волосся, 
щоб Тесс упевнилася, що це труп жінки. Іншу фігуру можна бу
ло б сприйняти за магазинний манекен із дуже понівеченим ли
цем, якби не вирячені очі й висолоплений язик. Цей труп був 
свіжішим, але його вже покуштували тварини, тож навіть у тем
ряві Тесс змогла розгледіти оскал зубів мертвої жінки.

Якийсь жучок виплутався з волосся манекена і скотився до
лі по містку мертвого носа.

Тесс хрипло заверещала, рачкуючи геть із кульверта, і підхо
пилася на рівні, вимоклий одяг прилип їй до тіла вище талії. 
Нижче талії вона була гола. Хоча вона й не зомліла (принаймні 
сама гадала, що ні), якийсь час її притомність перебувала в ди
вакуватому стані розбалансованості. Озираючись на наступну 
годину з відстані в часі, вона думатиме про неї, як період затем
нення, освітлюваний спорадичними спалахами. І в кожному 
з тих іррегулярних спалахів ходитиме понівечена жінка зі зла
маним носом і кров’ю на стегнах. І знову зникатиме в темряві.

—  9 —

Вона перебувала у крамниці, у великому порожньому централь
ному приміщенні, котре колись було поділене проходами між 
полицями, під задньою стіною (либонь) заморожені продукти, 
а пивний кулер (напевне) тягнувся вздовж усієї дальньої стіни. 
Вона перебувала серед запахів покійних маринадів і кави. Він 
чи то забув її костюмні слакси — мабуть, коли підбирав свої 
цвяховані дровиняки, — чи збирався повернутися по них піз
ніше. Вона витягла їх з-під прилавка. Під ними знайшлися її
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туфлі і телефон — розтрощений. Авжеж, він мусить КОЛИ СІ* 
повернутися. Десь з неї спав той еластичний вінчик, яким бу 
ло стягнуто її волосся. Згадала (непевно), як ото згадується 
щось, що було в ранньому дитинстві, про якусь жінку, котра 
на початку цього дня нібито питала в неї, де вона їх купує, і не 
очікувані аплодисменти, коли вона відповіла, що в «Джей-('і 
Пенні». Подумала про велетня, як він співав «Брунатний цу 
кор», — той його верескливий монотонний дитячий голос — 
і знову зомліла.

—  10 —

Вона йшла у місячному світлі поза крамницею. Її тремтячі пле
чі покривав якийсь рваний шматок килима, хоча вона й не па
м’ятала, звідки його дістала. Килим був брудний, проте теплий, 
і вона закуталася в нього щільніше. У голові їй зринуло — во
на кружляє навкруг крамниці, і це може бути її друге, третє 
або навіть і четверте коло. їй зринуло, що шукає вона свій 
«Експідішен», але кожного разу, не знаходячи його поза 
крамницею, вона забуває, що вже дивилася там, і починає 
нове коло. Забуває, бо її били в голову, і ґвалтували, і душ и
ли, і в неї шок. їй зринуло, що в неї може статися кровови
лив у мозок — звідки знати, поки не прокинешся серед ян
голів, котрі тобі про це повідомлять? Легкий бриз, що був 
віяв надвечір, тепер трохи подужчав, і цокотіння жерстяної 
вивіски теж поголоснішало. СПОДОБАЄТЬСЯ ТОБІ — СПО
ДОБАЄШСЯ ТИ.

— «Севен Ап»1, — промовила вона; голос прозвучав хри
пло, але виявився цілком керованим. — Ось що це таке. Він 
сподобається тобі, а ти йому сподобаєшся.

1 «7 ир» — лимонад, який випускається з 1929 року; «Сподобається тобі —
сподобаєшся ти» його рекламне гасло, що використовувалося з 1936 
до 1952 р.
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Вона почула власний голос, як той здіймається в пісні. Во
на мала гарний співочий голос, а після придушення він набув 
якоїсь неочікувано приємної надірваності. Це звучало так, ні
би тут, у місячному сяйві, зараз заспівала Бонні Тайлер1.

— «Севен Ап» смакує добре. . .я к і  мусить сигарета!2
їй дійшло, що це неправильно, а якщо навіть і навпаки, во

на мусить співати щось краще за довбані рекламні джингли, 
поки в її голосі зберігається ця приємна надірваність; якщо 
тобі випало бути зґвалтованою й покинутою нібито мертвою 
поряд з двома гниючими трупами, з цього мусить народити
ся хоч щось гарне.

«Я заспіваю х іт  Бонні Тайлер. Я співатиму «Це сердечний 
біль». Я пам'ятаю слова, я певна цього. Я певна, що вони є десь 
у тій  купі мотлоху, яку кожна письменниця тримає на задвір
ках своєї. ..»

Але тут вона знову знепритомніла.

—  11 —

Вона сиділа на камені й гірко ридала. Брудний уривок кили
ма все ще покривав її плечі. В промежині їй боліло і пекло. 
Кислий смак у роті говорив про те, що десь між ходінням на
вкруг крамниці й сидінням на цьому камені вона блювала, але 
цієї дії вона не пам’ятала. Пам’ятала лише, щ о...

«Мене з/валтували, я була згвалтована, я згвалтована!»
— Не ти перша, не ти остання, — промовила вона, проте ця 

жорстоко втішлива банальність, що пролунала крізь серію 
придушуваних схлипів, мало їй допомогла.

«Він намагався вбити мене, він мене насправді майже убив».

1 Воппіе Туїег (нар. 1951 р.) — валлійська співачка; «Це сердечний біль» 
(«11*8 а НеагїасЬе») — її хіт 1977 року.

2 Тесс перекривлює відомий рекламний джингл: «Смакує добре «Вінстон», 
як і мусить сигарета».
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Так, так. Та наразі його в цій справі невдача не задавал;и н 
аж занадто втішливою. Вона подивилася ліворуч і побачили 
ярдів за шістдесят від себе ту саму придорожню крамницю.

«Інших він убив! Вони т а м , у трубі! Комахи повзають ж» 
них, а їм все одно!»

— Так, так, — промовила вона надірваним голосом Бонні 
Тайлер і знову знепритомніла.

—  12 —

Вона йшла серединою Стаґґ-роуд і співала «Це сердечний 
біль», коли почула, що ззаду наближається звук двигуна. Во 
на крутнулася вихором, ледь не впала, побачила промені 
фар, що висвітили верхівку пагорба, через який вона, ма
буть, перед цим перейшла. Це він. Велетень. Він повернувся, 
зазирнув до кульверта, після того як побачив, що щез її одяг, 
і впевнився, що її в трубі нема. Він шукає її.

Тесс стрибнула до рівчака, впала на одне коліно, не втрима
ла на плечах свою імпровізовану шаль, підхопилася й наосліп 
шугонула в чагарі. Випадкова гілка пустила їй кров зі щоки. 
Вона чула, як від жаху схлипує якась жінка. Вона впала рач
ки, волосся повисло перед очима. Фари подолали пагорб, і вся 
дорога освітилася. Вона дуже ясно побачила загублений нею 
шматок килима і зрозуміла, що велетень його теж помітить. 
Зупиниться й вилізе. Вона намагатиметься тікати, але він її 
наздожене. Вона кричатиме, але ніхто її не почує. В історіях 
такого ґатунку завжди ніхто не чує. Він її замордує, але спер
шу ще раз зґвалтує.

Автомобіль — це був легковик, не ваговоз-пікап — про
їхав, не зменшуючи швидкості. Зсередини нього долинула 
ввімкнута на повну потужність пісня гурту «Бахман-Тернер 
Овердрайв»: «Б-б-бе-бейбіу т и  просто нічогісінько ще не ба
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чив»1. Вона дивилася на хвостові вогні машини, поки вони 
пс блимнули востаннє й зникли. Відчувши, що знову готова 
шепритомніти, вона ляснула себе одночасно долонями по 
обох щоках.

— Ні! — гаркнула вона голосом Бонні Тайлер. — Ні!
їй трохи прояснішало в голові. Вона відчула потужне бажан- 

и я залишитися тут, зачаєною навкарачки у кущах, але нічого 
хорошого в цьому не було. Задовго чекати настання світлого 
дня, ба зараз, либонь, ще й до півночі неблизько. Місяць у небі 
ішсів низенько. Вона не може залишатися тут, і понад те, вона 
не може тут отак просто... лупати очима. Вона мусить думати.

Тесс підібрала з рівчака шматок килима, накинула на пле
чі, почала загортатися в нього і заразом торкнулася собі вух, 
уже знаючи, що вона там знайде. Діамантові сережки-крапель- 
ки — не в її характері, дійсно винятково екстравагантне на
дбання — пропали. Вона знову вдарилася в сльози, проте цей 
сеанс плачу виявився коротшим, і коли він закінчився, вона 
почувалася більше собою. Хоча правильніше було б сказати 
«в собі», почувалася насельницею власного тіла й голови, аніж 
плаваючою довкола споглядальницею.

«Думай, Тессо Джин!»
Окей, вона спробує. Але буде при цім рухатися далі. Ніяких 

більше співів. Від її зміненого голосу її саму брали дрижаки. 
Немов, зґвалтувавши її, велетень сотворив нову жінку. Вона 
не бажала бути новою жінкою. їй подобалася колишня.

Вперед. Вперед у місячному світлі, поряд із власною тінню, 
що теж крокує по дорозі. По якій дорозі? Стаґґ-роуд. Згідно 
з Томом, їй залишалося трохи менше чотирьох миль до пере
хрестя Стаґґ-роуд з шосе № 47, коли вона потрапила у влашто
вану тим велетнем пастку. Це вже непогано; для дотримання

«ВасЬшап-Тигпег О у єгсігіу є» — канадський рок-гурт; у хіті 1974 року «Уои 
Аігії 5ееп ИоіНіп^ Уеі» герой співає про те, як його демонічна, кароока 
коханка натякає йому на якесь шокове майбутнє.
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фізичної форми вона мала звичку щодня проходити щонаіі 
менше три милі, роблячи це на тренажері, коли дощило а(м» 
сипався сніг. Звісно, це була її перша піша прогулянка в обри 
зі Нової Тесс, жінки зі стражденною, кровоточивою піхвою 
й надірваним голосом. З іншого боку, були й очевидні козирі 
вона розігрілася, верхня частина тіла в неї висихала, а на ногах 
вона мала пласкі туфлі. А вона ж була ледь не взула туфлі на ви 
соких підборах, тоді ця вечірня прогулянка могла б виявитися 
вельми неприємною. Не те щоб вона отримувала від ходіння 
в них якесь задоволення за інших обставин, ні-ні-ні...

«Думай!»
Але перш ніж вона взялася за цю справу, освітилася доро 

га попереду. Тесс знову рвонула у підлісок, зумівши цього ра 
зу втримати на собі килимок. Ще один легковик, слава Богу, 
не його пікап, і цей теж не стишив швидкості.

«А все одно це може бути він. Він міг поміняти машину. 
З'їздити додомуу до свого барлогу, і т ам  пересісти в легковик. 
Думаючи собі: “Ось вона побачить, що це не ваговоз, і вийде на 
дорогу звідкілясь, де т а м  вона ховається. Помахає мені, щоб 
я зупинився, т у т - т о  я її і вхоплю"».

Так, так. Саме так і відбувалося б у якомусь фільмі жахів, 
хіба ні? В якихось «Благаючих жертвах-4» чи в «Кошмарі 
Стаґґ-роуд-2», або...

Вона вже було схилялася до того, щоби вкотре відчалити 
у забуття, тож знову ляснула собі по щоках. Коли вона врешті 
потрапить додому, нагодує Фрітці й ляже в своє ліжечко (всі 
двері замкнені, все світло ввімкнуте), от тоді вже можна буде 
непритомніти досхочу. Але не зараз. Ні-ні-ні. Зараз вона му
сить рухатися, а коли з'являтимуться машини, ховатися. Як
що зможе дотримуватися обох цих умов, вона кінець-кінцем 
дійде до шосе № 47, а там і якась крамниця трапиться. Справ
жня крамниця, така, де є телефон-автомат, якщо їй пощас
тить... а вона ж заслуговує бодай на крихту удачі. Гаманця 
в неї більше нема, гаманець залишився в її «Експідішені» 
(хтозна, де той тепер), але вона добре пам’ятала номер своєї



. в
картки «АТ&Т»1; він складався з номера її домашнього теле
фону плюс 9712. Легко, як з гори котитися.

Край дороги з’явився щит. У місячному світлі Тесс легко 
ирочитала напис на ньому:

ВИ ПОТРАПЛЯЄТЕ ЗАРАЗ 
НА ТЕРИТОРІЮ МІСТА СВЕБРІДЖ. ВІТАЄМО, ДРУЖЕ!

-Сподобається тобі Свебрідж — сподобаєшся т и , — проше
потіла вона.

їй було знайоме це місто, назву якого місцеві вимовляли як 
«Свербіж». Зовсім крихітне містечко, одне з тих багатьох у Но
вій Англії, які процвітали в часи панування тут текстильної 
промисловості і ще якось примудряються виживати в новішу 
еру вільного ринку, коли американські штани й жакети ство
рюються в Азії та Центральній Америці, ймовірно, дітьми, ко
трі не вміють ні читати, ні писати. Поки що вона на околиці, 
але ж напевне дійде й до телефону.

«А тоді що?»
Тоді вона... тоді...
— Викличу собі лімузин, — промовила вона. Ця ідея заго

рілася в ній вранішньою зорею. Так, саме це вона й зробить. 
Якщо це Свебрідж, то її рідне місто в Коннектикуті звідси 
всього за тридцять миль, а то й менше. Лімузинова служба, 
якою вона користалася, коли їй треба було поїхати до «Бред
лі Інтернешнл» або у Гартфорд2 чи в Нью-Йорк (сама Тесс уни
кала їздити за кермом у великих містах, якщо могла цьому за
радити), базувалася у сусідньому містечку Вудфілді. Компанія

1 «А тегісап ТеїерЬопе & ТеІе^гарЬ С отрапу» — заснована Александром  
Беллом 1877 року телефонна компанія, найбільший у СШ А постачальник 
послуг із дротового й мобільного зв’язку.

2 Побудований 1941 року в окрузі Гартфорд тренувальний аеродром вини
щувальної авіації США було названо на честь загиблого пілота Юджина 
Бредлі; від 1947 року — це міжнародний аеропорт, власність штату Кон- 
нектикут.
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«Роял Лімузин» хвалилася цілодобовим обслуговуванням 
А що найкраще, так це те, що в їхній базі даних є її картка.

Тесс повеселішала й прискорила ходу. А тоді фари освіти 
ли дорогу і вона знову заховалася, присівши в кущах, персті 
кана, як будь-яка дика тваринка перед мисливцем: горлиця 
лисичка-білочка. Ця машина вже не була легковиком, і її 
почало колотити. Вона не перестала тремтіти, навіть коли ро:і 
дивилася, що це маленька «Тойота», нічого спільного зі ста 
рим «Фордом» того велетня. Коли машина зникла, вона при 
силувала себе повернутися на дорогу, хоча не відразу зуміла 
цього досягти. І знову вона плакала, теплі сльози зігрівали їй 
захололе лице. Вона відчула себе готовою наново вийти за 
межі притомності. Не можна собі цього дозволяти. Якщо во 
на попуститься до частого впадання у ці тимчасові запаморо 
чення, кінець-кінцем шляху назад може й не знайтися.

Тесс примусила себе думати про те, як віддячить водієві ліму
зина, вписавши до карткового рахунку чайові, перш ніж вона по 
вільно вирушить обсадженою квітами доріжкою до своїх перед
ніх дверей. Відслонить поштову скриньку, зніме запасний ключ 
з гачка поза нею. Чутиме, як вимогливо нявчатиме Фрітці.

Згадка про Фрітці чудово подіяла. Вона вибралася з кущів 
і знову пішла, готова кинутися ховатись будь-якої секунди, 
щойно знову побачить вогні автомобільних фар. У ту ж саму 
мить. Бо він десь тут, неподалік. Вона раптом усвідомила, що 
відтепер він завжди буде десь неподалік. От лишень якщо тіль
ки поліція його схопить і посадить до в’язниці, хіба що тоді 
це припиниться. Але щоб таке відбулося, вона мусила б напи
сати заяву про те, що з нею трапилося, і тієї ж миті, як ця ідея 
спливла їй до голови, Тесс побачила палаючий заголовок, на
браний фірмовим шрифтом «Нью-Йорк Пост»:

АВТОРКА ВЕРБОВОГО ГАЮ 
ЗҐВАЛТОВАНА ПІСЛЯ ЛЕКЦІЇ

Таблоїди на кшталт «Пост», поза всякими сумнівами, ілюстру
ватимуть новину її десятилітньої давності фотографією, зроб-
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/ієною ще в той час, коли вийшла друком її перша книжка про 
В’язальне товариство. Тоді їй не було й тридцяти, попелясто- 
інляве волосся довгим каскадом спадало їй за спину, і свої гар
ні ноги вона любила демонструвати з-під коротких спідниць. 
До того ж (вечорами) взувала босоніжки на високих підборах, 
котрі деякі чоловіки (от хоч би той велетень, певне) називали 
не інакше, як черевичками «трахни-мене». Вони не напишуть, 
що зараз вона на десять років старша, на двадцять фунтів важ
ча і була одягнена в поміркований — ледь не старосвітський — 
діловий костюм, коли на неї було вчинено напад; такі подро
биці не личать того ґатунку історіям, що їх люблять подавати 
н габлоїдах. Стаття буде формально респектабельною (деякі 
натяки читатимуться поміж рядків), але саме її давнє фото 
розповість справжню історію, ту, яка, либонь, передувала ви
найденню колеса: «Вона сама напросилася... і отримала т е , 
чого прагнула».

Чи реалістичний такий розвиток подій, чи це лише її сором 
і вельми понівечена самооцінка малюють їй в уяві найгірший 
зі сценаріїв? Та частка її особистості, що прагнутиме ховати
ся в кущах навіть після того, як вдасться розпрощатися з ці
єю дорогою, з цим жахливим штатом Массачусетс і поверну
тися до свого безпечного будиночка в Сток-віліджі? Не могла 
вона цього знати і припускала, що правдива відповідь лежить 
десь посередині. Єдиним, що вона знала напевне, було те, що 
про неї повідомлять геть усі національні медії, чого так праг
не кожна письменниця, коли випускає чергову книжку і чого 
не бажає жодна, коли її зґвалтували, пограбували й покину
ли, вважаючи мертвою. Вона ніби в живі очі побачила себе на 
Часі Запитань, як в аудиторії піднімається чиясь рука й лунає: 
«А ви ніяким чином його не заохочували?»

Це нонсенс, навіть у своєму теперішньому стані Тесс це ро
зуміла... проте вона також розуміла, що, якщо ця історія ви
пливе, хтось — якийсь він чи вона — десь, колись обов’язково 
піднімуть руку і запитають: «А ви збираєтеся про це написати?»

І що їй тоді відповідати? Що вона зможе на це відповісти?
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«Нічого, — подумала Тесс. — Я втечу зі сцени, затупивши 
руками вуха».

Але ні.
Ні, ні, ні.
Правда полягає в тім, що перш за все ні на якій сцені вона 

не стоятиме. Хіба зможе вона знову проводити читання, дава
ти лекції, підписувати на книжках автографи, пам’ятаючи про 
те, що там може з ’явитися він, усміхаючись їй із задніх рядів? 
Усміхатиметься з-під того свого дикого картуза, поплямова
ного білими підпалинами? Імовірно, з її сережками в кишені. 
Перебиратиме їх пальцями.

Від думки про заяву до поліції в неї запалала шкіра, вона 
відчула, як її обличчя навіть серед цієї пустки, на самоті з тем
рявою, буквально перекосило від сорому. Нехай вона не Су 
Графтон1 і не Дженет Іванович, але, говорячи прямо, вона 
й не якась там пересічна персона. День або й два про неї гово
ритимуть навіть на Сі-Ен-Ен. Світ дізнається, що якийсь ска
жений, усміхнений велетень забив заряд авторці «Вербового 
Гаю». Навіть той факт, що він прихопив із собою сувенір — її 
трусики — може зринути. На Сі-Ен-Ен про це промовчать, 
але ж «Націонапьний дознавач» та «Погпяд усередину»2 подіб
ної цнотливості позбавлені.

«Джерепа зі спідства повідомпяють, що в шухляді звинува
ченого у згвалтуванні письменниці знайдено її трусики: голу
бі, облягаючі стегна, бренд «Вікторія Сікрет»3, з мереживни
ми окрайками».

1 5ие Тауіог СгаІЇоп (нар. 1940 р.) — авторка серії популярних детективних 
романів.

2 «Иаііопаї Епциігег» — заснований 1926 року дешевий тижневик, що орі
єнтується на скандали; «ТЬе Іпзісіе Уіе\у» — вигаданий С. Кінгом табло- 
їд, назва якого вперше з’являється в його оповіданні 1988 року «Нічний 
політ».

3 «Уісіогіаз 8есгеЬ> — заснована в Сан-Франциско 1977 року випускником 
Стенфордської бізнес-школи Роєм Реймондом компанія з продажу ж іно
чої білизни та косметики, сьогодні — одна з найбільших у світі.
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— Я не подаватиму заяви, — промовила вона. — Я не можу 
про таке повідомляти.

«Але там  були інші, до тебе, можуть бути й нові, після т е ...»
Цю думку вона відштовхнула геть. Занадто вона була змо

реною, щоб іще думати про те, яких меж може сягати її мо
ральна відповідальність. Про це вона поміркує потім, якщо 
Бог нагородить її цим «потім»... а схоже, що Він таки має це 
на увазі. Але не тут, не посеред порожньої дороги, де за кож
ним зблиском рухомого світла може критися її ґвалтівник. їх 
ній. Він тепер став їхнім.

—  13 —

Приблизно через дві милі після того, як вона проминула 
знак, що запрошував до Свебріджа, Тесс почала відчувати 
низьке, ритмічне стугоніння, яке, здавалося, надходить від 
дороги під її ногами. Першою в неї виринула думка про 
мутантів-морлоків Герберта Джорджа Веллса1, котрі пора
ються біля своєї машинерії глибоко в череві землі, але про
тягом наступних п’яти хвилин природа цього звуку прояс
нилася. Він долинав крізь повітря, не з-під землі, вона його 
впізнала: це серцебиття бас-гітари. Поки вона йшла, цей звук 
обріс рештою музичного бенду. Вона вже бачила світло на 
обрії, не світло фар, а біле сяйво дугових ліхтарів і червоні 
спалахи неону. Бенд грав «Мустанг Саллі»2, а ще вона розчу
ла сміх. Сміх звучав п’яно і гарно, поцяткований веселими, 
невимушеними вигуками. Від цього знову трохи сліз навер
нулося їй на очі.

1 НегЬегІ Сеог§е Меііз (1866— 1946) — англійський письменник-фантаст; 
морлоки — персонажі його роману «Машина часу» (1895), дегенеровані 
пролетарі майбутнього, які живуть і працюють у підземеллі.

2 «Міі5Іап§ 5а11у» — написаний і записаний 1965 року Маком Райсом блюз, 
який пізніше став великим хітом у виконанні соул-фанкового співака Віл- 
сона Пікетта (1941—2006).
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Придорожній клуб — велика, схожа на старий сарай будів
ля з широченною, брудною і, здавалося, забитою під зав'язку 
парковкою — називався «Стаґґер-Інн». Вона зупинилася на 
межі світла ліхтарів, що горіли над парковкою, насуплена. 
Чому тут так багато легковиків? А потім згадала, що зараз 
п'ятничний вечір. Очевидно, «Стаґґер-Інн» — це саме те міс
це, котре варто відвідувати у п'ятницю, якщо живеш у Све- 
бріджі або в якомусь іншому з довколишніх містечок. Тут на
певне є телефон, але тут забагато людей. Вони побачать її 
побите обличчя, покривлений ніс. Захочуть дізнатися, що 
з нею трапилось, а вона зараз не в тому стані, щоби вигадува
ти якусь пристойну історію. Поки що принаймні. Навіть на
двірним телефоном-автоматом не скористатися, бо й там во
на побачила людей. Багацько. У наші дні ти мусиш виходити 
надвір, якщо захочеться викурити сигарету. А також...

Він може бути тут. Хіба він не скакав навкруг неї, волаючи 
пісню «Роллінг Стонз» тим своїм жахливим, незграйним го
лосом? Тесс припускала, що їй могло і наверзтися це видови
ще — така галюцинація, — але вважала, що це навряд. Хіба 
не ймовірно, що, сховавши її машину, він міг попрямувати 
просто сюди, в «Стаґґер-Інн», труби має прочищені, чом йо
му не погуляти до ранку?

Бенд перейшов до перфектно адекватного виконання дав
ньої пісні гурту «Кремпс» «А чи зможе твоя кицька подолати 
цього пса?»1

«Ні, — мовила до себе Тесс, — натомість сьогодні один псю
ра брутально подолав мою кицьку». Колишня Тесс не схвали
ла б такого жарту, проте Нова Тесс вважала, що це диявольськи 
смішно. Вона хрипло реготнула, немов гавкнула, й вирушила 
далі, перейшовши на інше узбіччя, куди майже не сягало світ
ло ліхтарів з парковки біля придорожнього клубу.

1 «ТЬе Сгатрз» («Судоми», 1976—2009) — гурт у стилі панк-рокабіллі, 
в текстах якого гумористично обігрувалися теми фантастичних триле- 
рів; «Сап Уоиг Риззу По іЬе По£?» — їхня пісня 1985 року.
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Проминувши дальній ріг будівлі, вона побачила там якийсь 

пошарпаний білий фургон, що стояв задом до вантажного де
баркадера. На цьому боці «Стаґґер-Інн» не було дугових ліх
тарів, але й місячного світла вистачило, щоб вона роздивила
ся скелет за барабанною установкою з кексів. Не дивно, що 
цей фургон не зупинився, щоб підібрати розкидане на дорозі 
те оскалене цвяхами дерев’яне лайно. «Зомбі пекарі» поспіша
ли вивантажити свій товар, запізнитися з початком виступу 
було б негарно, бо в п’ятничні вечори у «Стаґґер-Інн» усе кру
титься і вертиться, клекоче і вирує, буруниться і піниться, гу
де й перекидається, одне слово — сущий рок-н-рол.

— А чи зможе твоя кицька подолати цього пса? — підспіва
ла Тесс і щільніше закуталася в брудну килимову шматину. 
Не норковий палантин, але вже й це краще у холодну жовтне
ву ніч, аніж нічого.

—  14 —

Наблизившись до перехрестя Стаґґ-роуд та шосе № 47, Тесс 
побачила дещо гарне: вивіску «Заправся & мчи», заклад із дво
ма телефонами-автоматами на шлакоблочній стіні між входа
ми до туалетів.

Спершу вона завітала до жіночого, де змушена була при
крити собі рота долонею, щоби пригасити зойк, коли з неї по
чала виливатися сеча; відчуття було, ніби хтось там у неї все
редині запалив разом цілу коробку сірників. Підводилася 
з унітаза вона вся у свіжих сльозах, що котилися її обличчям. 
Вода в раковині була блідо-червоного кольору. Вона підтерла
ся — вельми ніжно себе промокнула — складеним в подушеч
ку туалетним папером, а вже тоді змила. Варто було б іще 
вкласти папір собі в трусики, але ж цього вона, звісно, зроби
ти не могла. Велетень забрав її трусики собі на сувенір.

— Сучий виблядок, — промовила вона.
Уже з рукою на клямці вона трохи затрималась, задивив

шись на побиту жінку з широко розплющеними очима у за-
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бризканому водою металевому дзеркалі понад рукомийником. 
А потім уже вийшла.

—  15 —

їй відкрилося, що користування телефоном-автоматом у ці 
модерні часи стало на диво складним, навіть якщо в пам’яті 
у тебе зберігається номер твоєї телефонної картки. Перший 
апарат, котрий вона випробувала, працював тільки в один 
бік; вона могла чути операторку довідкової служби, нато
мість операторка довідкової служби її не чула, тож і пере
рвала, як вони це роблять у таких випадках, зв’язок. Інший 
телефон висів косо на шлакоблочній стіні — це не надиха
ло, — проте він працював. У ньому безперервно щось драж
ливо гуло, але зараз вони з операторкою принаймні могли 
спілкуватися. От тільки в Тесс не було ні олівця, ні ручки. 
У сумочці вона тримала деякі пишучі знаряддя, та звісно ж, 
сумочка пропала.

— А ви не можете мене просто з’єднати? — спитала вона 
в операторки.

— Ні, мем, ви мусите самі набрати номер, щоб активувати 
вашу кредитну картку.

Операторка говорила тоном людини, котра пояснює щось 
очевидне тупій дитині. Тесс це не розсердило, вона й почува
лася, немов якась тупа дитина. Раптом вона усвідомила, що 
стоїть біля геть брудної стіни. І попрохала операторку про
диктувати їй номер, а коли та це зробила, Тесс записала його 
по пилюці пальцем.

Не встигла вона почати набирати цифри, як на стоянку за
їхав якийсь пікап. Серце стрибнуло їй в горло з такою безза
стережною, акробатичною невимушеністю, що, коли двійко 
хлопців у шкільних піджаках, сміючись, вилізли з машини 
й заскочили до крамнички, вона зраділа, що воно там застрягло.



„ і

Воно заблокувало той крик, котрий в іншому випадку напев
не звідти б вирвався.

Вона відчула, що від неї намагається втекти світ, і на мить 
вперлася головою в стіну, хапаючи ротом повітря. Заплющи
ла очі. Побачила велетня, що громадиться над нею, руки в ки
шенях, і знову розплющила очі. Набрала записаний на стін
ній пилюці номер.

Вона зібралася з душевними силами, готова почути голос 
автовідповідача або знудженого диспетчера, котрий повідо
мить їй, що вільних машин у них зараз нема, звісно ж, бо звід
ки їм взятися у вечір п’ятниці, а чи ви народилися такою ту
пою, леді, чи вас так виховали? Але їй відповіли вже після 
другого гудка, заговорила цілком по-діловому жінка, котра 
назвалася Ендрією. Вона вислухала Тесс і сказала, що вони за
раз же пошлють їй машину, з водієм на ім’я Мануель. Авжеж, 
вона точно знає* звідки телефонує Тесс, бо вони регулярно 
надсилають автомобілі до «Стаґґер-Інн».

— Гаразд, але я не там, — уточнила Тесс. — Я на перехрес
ті, десь за півмилі від...

— Так, мем, я зрозуміла, — перебила її Ендрія. — Це «Заправ
ся & мчи». Іноді ми також возимо й звідти. Люди часто воліють 
прогулятися трохи пішки, коли трохи забагато вип’ють, а по
тім вже телефонують до нас. Це забере приблизно хвилин со
рок п’ять, можливо, годину.

— Добре, — погодилася Тесс. Сльози знову заструменіли по 
її обличчю. Цього разу сльози вдячності, хоча вона наказува
ла собі не розслаблятися, бо надії героїнь подібних до її істо
рій часто виявляються фальшивими. — Це дуже добре. Я бу
ду за рогом тієї стіни, де телефони-автомати. Я виглядатиму.

«Зараз вона спитає в мене, чи не випила я забагато зайво
го. Бо, мабуть, голос у мене якраз той самий».

Але Ендрія лише захотіла взнати, платитиме вона готівкою 
чи кредиткою.

— «Амерікен Експрес», я мушу бути у вашому комп’ютері.
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— Так, мем, ви тут є. Дякую за дзвінок до «Роял Лімузин», де 

до кожного клієнта ставляться, як до особи королівського роду.
Ендрія відімкнулася раніше, ніж Тесс встигла промовити 

свої слова подяки.
Вона почала відвертатися від телефону, і тут раптом якийсь 

чоловік — він, це він — вибіг з-за рогу крамниці, прямуючи 
просто на неї. Цього разу ніяких шансів закричати вона не ма
ла; її паралізувало жахом.

То був один з тих підлітків. Він проминув Тесс, навіть не по
глянувши на неї, і рвонув ліворуч, до чоловічого туалету. Бах
нули двері. За мить вона почула оптимістичний, ледь не коня
чий звук, юнак почав полегшувати свій надзвичайно здоровий 
сечовий міхур.

• Тесс пройшла повз стіну будівлі, завернула за ріг. Там вона 
й стала біля смердючого сміттєвого контейнера («Ні, — поду
мала вона, — я не стою т у т , я чатую»), чекаю, поки юнак за
кінчить і піде геть. Коли він пішов, вона повернулася до теле
фонів, щоб звідти спостерігати за дорогою. Незважаючи на 
чимало болючих місць на її тілі, шлунок у неї бурчав від голо
ду. Обід і вечерю вона пропустила, була надто зайнята, поки 
її ґвалтували і мало не вбили, де там було їй щось їсти. Вона б 
зараз зраділа будь-яким наїдкам з тих, що їх продають у за
кладах на кшталт цього — навіть ті підозрілі, дикого жовтого 
кольору крекери з арахісовим маслом ковтала б, як смаколи- 
ки, — але не мала грошей. Та хоч би й мала, вона б туди не уві
йшла. Знає вона, яке освітлення там, у цих придорожніх «За
прався & мчи», оті їхні безсердечні флуоресцентні лампи, що 
навіть здоровим людям надають такого вигляду, ніби вони 
страждають на рак підшлункової залози. Людина з-за прилав
ка погляне на її щоки в саднах і лоб, на її зламаний ніс і напух
лі губи, і не скаже нічого, але Тесс побачить, як розширяться 
очі того продавця або продавчині. І можливо, його чи її ко
роткий, швидко вгамований пересмик губ. Тому що, будьмо 
чесними, людям побита жінка часто здається смішною. О соб
ливо у п’ятничний вечір.
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«Х то це наїхав на вас, леді, що ви такого зробили, щоб на 
таке заслужити? ви наштовхнулись на щось після того, 
як котрийсь парубок марно витратив на вас свій нас?»

Це привело їй на пам’ять старий анекдот, який вона десь 
колись чула: «Чому в Америці щороку нараховують тр и ста  
тисяч побитих жінок? Бо вони... курей... неслухняні».

— Не зважаймо, — прошепотіла вона. — Поїм чогось, коли 
вже потраплю додому. Салату з тунця, мабуть.

Звучало гарно, але в ній жевріла певність, що її дні поїдан
ня тунцевих салатів — чи, скажімо, навіть підозрілих креке
рів з арахісовим маслом у таких ось крамничках — минули
ся назавжди. Сама думка про те, що по неї приїде лімузин 
і вивезе з цього кошмару, тепер здавалася їй божевільним мі
ражем.

Звідкись зліва до Тесс долітали звуки машин, котрі мчали 
по 1-84 — трасі, якою б їхала й сама Тесс, аби не спокусилася 
радісно на запропонований їй коротший шлях додому. Там, 
на тій трасі, люди, котрих ніколи не було зґвалтовано й за
штовхано до труби, їхали у своїх напрямах. Тесс подумалось, 
що безжурний шелест цих автомобілів — це найсумніші зву
ки з усіх, які вона будь-коли чула в своєму житті.
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Лімузин приїхав. «Лінкольн Таун Кар»1. Шофер вийшов і озир
нувся навкруги. Тесс уважно за ним стежила з-за рогу крам
ниці. Одягнений у темний костюм. Маленький чоловічок 
в окулярах, не схожий на ґвалтівника... авжеж, не всі велетні 
ґвалтівники і не всі ґвалтівники велетні. Але ж вона мусить 
йому довіритися. Якщо їй треба швидше додому, нагодувати 
Фрітці, іншого вибору нема. Отже, скинувши з себе тимчасо-

«Ілпсоїп Т о \у п  Саг» — автомобіль класу люкс, різні моделі якого з 1951 ро
ку випускаються компанією «Форд».



вий брудний палантин біля того телефону, що так був їй до
поміг, вона повільно, проте невідворотно вирушила в бік 
машини. Світло, яке лилося з вікон крамниці, здавалося їй 
сліпуче-яскравим після темряви по інший бік будівлі, вона ро
зуміла, як виглядає в ньому її обличчя.

«Він спитає, що зі мною сталося, а наступним його запи
танням будеу чи не бажаю я поїхати до шпиталю».

Проте Мануель (котрий, напевно, бачив і дещо гірше, що 
тут неможливого) просто відкрив перед нею двері і промовив:

— Вітаю, мем, «Роял Лімузин» до ваших послуг.
Він мав м’який іспанський акцент, що гармонійно доповню

вав його оливкову шкіру й темні очі.
— І до мене ставитимуться, як до особи королівського ро

ду, — відгукнулася Тесс. Вона хотіла посміхнутися. Але стало 
боляче її розпухлим губам.

— Так, мем.
І більше ні слова. Благослови Господи, Мануеля, котрий, ли

бонь, бачив і дещо гірше — можливо, там, далеко, звідки він 
сюди переїхав, а можливо, тут, на задньому сидінні саме цьо
го автомобіля. Хтозна, які секрети доводиться зберігати шо
ферам лімузинів. Це те питання, в якому могла таїтися гарна 
книжка. Не того штибу, які вона пише, звісно... хоча хтозна, 
якого штибу книжки вона зможе писати після всього цього? 
А чи й зможе вона взагалі хоч щось знову написати? Сього
днішня пригода може відвернути її від цієї одинокої радості 
на якийсь час. А може, й назавжди. Зараз ще неможливо це 
точно знати.

Вона залізла на заднє сидіння машини, рухаючись, немов 
старенька бабця з прогресуючим остеопорозом. Уже всівшись, 
вже після того, як шофер зачинив за нею двері, вона вхопила
ся пальцями за їх ручку й уважно дивилася, чи дійсно там Ма
нуель сідає за кермо, а не той велетень у робочому комбінезо
ні. У «Кошмарі Статг-роуд-2» сідати мусив би велетень: ще 
один оберт викрутки перед фінальними титрами. «Стався до 
цього з іронією, це тобі корисно для крові».
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Але до машини сів Мануель. Звісно, що він. Вона розсла
билася.

— Я отримав адресу: номер 19 на Примроз-лейн, у Сток- 
иіліджі. Вона правильна?

Якусь мить пам’ять у Тесс не діяла; номер своєї телефонної 
картки вона перед тим набрала автоматично, без пауз, а от із 
нласною адресою її заціпило.

«Розслабсяу — наказала вона собі. — Усе позаду. Це не фільм 
жахів, це твоє реальне ж и ття . Ти пережила жахливий випа
док, але тепер усе вже минулося. Отже, розслабся».

— Так, Мануеле, правильна.
— Ви хочете ще кудись заїхати, чи ми поїдемо без зупинок 

прямо до вашого дому?
Таким чином він найближче торкнувся натяком того, що 

відкрилося йому у вітринному світлі крамнички «Заправся & 
мчи», коли вона йшла до лімузина.

їй просто пощастило, що вона все ще приймає ті оральні 
контрацептивні пігулки — це її удача і, либонь, оптимізм, бо  
за останні три роки вона мала всього один разовий сексуаль
ний контакт, якщо не рахувати сьогоднішнього вечора, — 
проте щастя тепер взагалі перебуває в дефіциті, тож вона бу
ла йому вдячна вже й за таку куцу ласку. Вона не мала сумнівів, 
що Мануелю було б не складно знайти цілодобово працюючу 
аптеку десь по дорозі, шофери лімузинів, схоже, знають усі та
кі заклади, але не вважала себе спроможною на те, щоб увійти 
туди й попрохати собі якихось ліків від похмілля. Усе надто 
очевидно написано на її обличчі, ясно, навіщо їй ті пігулки. 
До того ж залишалася проблема з грошима.

— Ніяких зупинок, відвезіть мене прямо додому, будь ласка.
Невдовзі вони вже мчали трасою 1-84 з її, як воно й годить

ся у вечір п’ятниці, жвавим автомобільним рухом. Стаґґ-роуд 
і та покинута крамниця залишилися позаду. Попереду її че
кав власний будинок з системою безпеки і замками на всіх две
рях. І це було гарно.
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Усе відбулося саме так, як вона собі уявляла: прибуття, додані 
до карткового рахунку чайові, прохід крізь квітник доріжкою 
(Тесс попрохала Мануеля постояти, посвітити їй фарами, поки 
вона зайде всередину), нявчання Фрітці, поки вона відхиляла 
поштову скриньку, дістаючи з гачка запасний ключ. А тоді вже 
вона і всередині опинилася, і Фрітці увивався їй між ніг, волі
ючи, щоби його взяли на руки й погладили, жадаючи, щоби йо
го нагодували. Все це Тесс виконала, але спершу замкнула за 
собою передні двері і вперше за багато місяців увімкнула охо
ронну сигналізацію. Тільки побачивши, як на зеленому екран- 
чику над клавіатурою спалахнули літери НА ВАРТІ, вона на
решті почала дійсно відчувати себе бодай трохи самою собою. 
Кинула погляд на кухонний годинник і здивувалася, що зараз 
усього лише чверть на дванадцяту.

Поки Фрітці займався своїм «Вишуканим бенкетом», вона 
перевірила двері, що виходили на задній двір, і ті, що вели 
до бічного патіо, пересвідчившись, що обоє замкнені. Потім 
вікна. Припускалося, що охоронна система мусить повідомля
ти, якщо десь щось відчинене, але вона не довіряла автомати
ці. Нарешті впевнившись, що все безпечно, вона пішла до стін
ної шафи у передньому коридорі й дістала коробку, котра 
простояла там на верхній полиці так довго, що аж припала 
зверху щільним шаром пилу.

П’ять років тому північним Коннектикутом і південним Мас- 
сачусетсом прокотилася хвиля пограбувань і вламувань до до
мівок. Поганці здебільшого були наркоманами, присадженими 
на вісімдесятки, як називають у Новій Англії оксиконтин1 чи
мало його фанатів. Мешканців закликали до обережності, ре
комендувалося «вдатися до розумних заходів безпеки». Тесс
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1 Охусопііп — болетамівний засіб на основі синтетичних опіоїдів, який 
продається в США строго за рецептами; «наркотик для селюків», вулич
на ціна однієї 80-міліграмової пігулки сягає $50.
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не мала чітких переконань — «за» вона чи «проти» приватної 
вогнепальної зброї, і не те щоб її надто лякала перспектива про- 
никнення до неї в дім серед ночі якихось незнайомців (тоді ні), 
але револьвер здавався їй тим знаряддям, яке підпадало під 
означення «розумні заходи», та й все одно вона збиралася про
світити себе щодо револьверів перед написанням наступної 
книжки про Вербовий Гай. Тодішня тривога у зв’язку з погра
буваннями здалася їй для цього чудовою нагодою.

Вона поїхала до збройової крамниці у Гартфорді, бо та ма
ла найкращий рейтинг в інтернеті, і там клерк порекоменду
вав їй «Сміт & Вессон» 38-го калібру, чи як він його назвав — 
«Лимоночавильник». Його вона й купила, і головним чином 
саме через те, що їй сподобалася ця назва. Продавець також 
розповів їй про гарне стрільбище біля Сток-віліджа. Тесс слух
няно почала їздити туди зі своїм револьвером, щойно минув
ся сорокавосьмигодинний контрольний період, після якого 
вона вже могла легально тримати зброю в руках1. Вона від
стріляла близько чотирьохсот набоїв упродовж тижневого 
курсу, спершу насолоджуючись збудженням, яке дарувала їй 
стрільба, та швидко знудилась. З того часу револьвер так і ле
жав у шафі, захований у коробці разом з п’ятдесятьма набоя
ми і її дозволом на його носіння.

Тесс його зарядила, відчуваючи себе краще — безпечніше — 
з кожним вставленим набоєм. Поклала його на кухонний робо
чий стіл, а потім перевірила автовідповідач. Там було єдине по
відомлення. Від Петсі Макклейн, її сусідки: «Я не побачила 
ніякого світла сьогодні ввечері, тож гадаю, ти вирішила заночу
вати у Чикапі. А може, поїхала до Бостона? Ну, хай там як, а я діс
тала ключ з-за поштової скриньки і нагодувала Фрітці. Ага, твою 
пошту я поклала на столик у холі. Вибач, там самі лиш рекламні

1 За конституцією Коннектикуту «кожний громадянин має право носити 
зброю  для самозахисту і оборони штату», але місцева виборна влада 
в окремих округах і містах вільно трактує це положення як у бік розш и
рення, так і звуження застосування цього права.



буклети. Зателефонуй мені вранці, якщо повернешся, перш ніж 
я піду на роботу. Просто хочу знати, що ти безпечно доїхала».

— Агов, Фрітці, — погукала Тесс, нахиляючись погладити 
кота. — Я так розумію, ти отримав подвійну порцію цього ве
чора. Ти в мене розум не...

Сірі крила затулили їй поле зору, і якби Тесс не вхопилася 
за край стола, то напевне розпласталася б на лінолеумі. Вона 
видала здивований скрик, що прозвучав десь далеко, ледь чут
но. Фрітці прищулив вуха, подарував їй оцінюючий погляд 
примружених очей, а потім, вирішивши, що вона не збираєть
ся беркицьнутись (принаймні не на нього), знов повернувся 
до своєї другої вечері.

Тесс випросталась повільно, все ще тримаючись за стіл про 
всяк випадок, а потім відкрила холодильник. Тунцевого салату 
там не було, але лежав м’який сир з полуничним джемом. Вона 
жадібно його з’їла і вишкребла ложкою пластикову коробочку 
до останньої крихти. Прохолодний, м’який сир добре пішов 
крізь її поранене горло. Вона аж ніяк не була певна, що змогла б 
з’їсти бодай шматочок м’яса. Навіть тунця з бляшанки.

Яблучний сік вона випила просто з пляшки, відригнула, 
а потім важко попленталася до ванни на нижньому поверсі. 
Револьвер взяла з собою, обхопивши вказівним пальцем спус
кову скобу, як її колись були навчали.

На полиці над умивальником стояло овальне збільшуваль
не дзеркало, різдвяний подарунок від її брата з Нью-Мексико. 
Згори по дзеркалу йшов напис золоченою в’яззю: ГАРНЕНЬ
КА Я. Колишня Тесс зазвичай користувалася цим дзеркалом, 
коли вищипувала собі брови або нашвидкуруч поправляла 
макіяж. Тепер уже Нова Тесс роздивлялася в ньому свої очі. 
Звісно, заплилі кров’ю, але зіниці начебто були однакового 
розміру. Вона вимкнула у ванній світло, порахувала до два
дцяти, а тоді знову ввімкнула світло і дивилася, як звужують
ся в неї зіниці. І з цим також все було наче гаразд. Отже, ні
яких серйозних уражень черепа, мабуть, нема. Можливо, струс, 
всього лише легкий струс, але...

В 220
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«Ніби я на цьому розуміюся. У мене диплом бакалавра мис
те ц тв  університету ш т а т у  Коннектикут і вчений ступінь 
з науки про літніх леді-детективіву котрі щонайменше полови
ну кожної книжки обмінюються рецептами, які я визбирую з ін- 
тернету, а потім трішки змінюю, аби не отримати судових 
позовів за плагіат. Я можу запасти в кому або померти від кро
вовиливу в мозок уночі. Мене знайде Петсіу коли прийде наступ
ного разу погодувати кота. Ти мусиш зробити візит до лікаря, 
Тессо Джин. Ти сама це чудово знаєш».

Одне Тесс знала напевне: якщо вона звернеться до свого лі
каря, її нещасна пригода точно стане публічним надбанням. Лі
карі гарантують конфіденційність, це є в їхній клятві, і жінка, 
яка заробляє собі на життя адвокатурою чи прибиранням, або, 
скажімо, навіть ріелторка, либонь, можуть на них покладатися. 
Тесс теж могла б спробувати, дотримання конфіденційності ціл
ком імовірне. Навіть можливе. А з іншого боку, лишень тільки 
згадати, що трапилося з Фаррою Фосет1: пішла на корм таблої- 
дам, варто було лишень якійсь працівниці лікарні розпустити 
свого язика. Тесс сама чула пересуди про психіатричні злигодні 
одного романіста, котрий зі своїми історіями про геройкуватих 
здорованів роками займав верхні позиції в списках бестселерів. 
Наймасніші з цих пліток доповідала Тесс її літагентка за ланчем 
не далі як два місяці тому... і Тесс зацікавлено слухала.

«Я тоді не просто слухала, — подумала вона, дивлячись на 
себе збільшену, побиту. — Я передала т у  плітку даліу щойно 
лиш трапилася нагода».

Навіть якщо лікар і його персонал мовчатимуть про авторку 
дамських детективів, котру було побито, зґвалтовано й пограбо
вано по дорозі додому з публічної лекції, що собі уявлятимуть 
інші пацієнти, котрі можуть побачити її в почекальні? Для де
яких із них вона не просто жінка з лицем у саднах того ґатун
ку, що фактично волають про побиття; її впізнають як місце

1 РаггаЬ Ра\усеп (1947—2009) — кінозірка, чию трирічну безуспішну б о 
ротьбу проти раку прискіпливо висвітлювали медії.
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ву жительку, романістку зі Сток-віліджа; ну, знаєте, ота, за її 
книжкою про літніх леді-детективів ще зробили телефільм ро 
ки півтора-два тому, його показували по каналу «Лайфтайм»1,
0 Боже мій, та ви самі мусили його бачити.

Ніс принаймні в неї не зламаний. Важко повірити, що щось 
не зламане може так боліти, але вже як є. Розпухлий (звісно, бід 
ненький) і вогнем пече, але вона крізь нього може дихати, 
а в спальні в неї є вікодин, котрий допоможе їй притлумити біль 
цієї ночі. Але куди діти пару осяйних лампад під очима, подря
пану й опухлу щоку й намисто з синців навкруг горла. Найгір
ше якраз це намисто, воно таке, що люди його сприйматимуть 
тільки однозначно. Є ще й інші різні садна, синці та подряпи
ни в неї на спині, на сідницях і на стегнах. Але у щільній сукні
1 в панчохах на ногах ніхто не зауважить весь цей страх.

«Прекрасно. Яу виявляється, поетка, а сама про це навіть 
не підозрювала».

— Ш ия.... я можу одягти светра з високим коміром «хо
мутом»...

Беззаперечно. Саме сезон, жовтень. А щодо Петсі, їй вона 
могла б сказати, ніби впала зі сходів уночі і вдарилася облич
чям. Сказати, щ о...

— Що я почула якийсь шум, а Фрітці плутався у мене під 
ногами, коли я спускалася донизу перевірити.

Фрітці почув своє ім’я і нявкнув за дверима ванної кімнати.
— Скажу, що вдарилася своєю дурною головою об баляси

ну в самому низу сходів. Я можу навіть...
Навіть зробити якусь відмітину на тій балясині, звісно, їй 

запросто це зробити. Наприклад, молотком для відбивання 
м’яса, що лежить у якійсь із її кухонних шухляд. Нічого особ
ливо патетичного, один-два удари, лише щоб сколупнути 
фарбу. Такою історією не надуриш лікаря (чи таку кмітливу

«ІлГеїїте ТУ» — заснований 1982 року телеканал, де переважно демон
струються фільми, серіали, вистави та інші передачі, розраховані на ж і
нок або ті, де головні ролі грають акторки.



б
леді, як Дорін Маркіз, дуаєнку В’язального товариства), але 
милу сусідоньку Петсі Макклейн, чий чоловік абсолютно ні
коли, жодного разу за всі двадцять років, які вони разом, 
не підняв на неї руку, надурити можна.

— Зовсім не в тім справа, що я нібито мушу чогось сороми
тись, — прошепотіла вона жінці у дзеркалі. Новій Жінці, кри
воносій, з пухлими губами. — Зовсім не в тім.

Це було правдою, але публічна увага таки змусила б її соро
митися. Вона почувалась би, мов гола. Гола жертва.

«А як же щодо ти х  жінок, Тесс Джин? Тих жінок у трубі?»
Вона про них подумає, але не сьогодні. Зараз вона така 

втомлена, їй боляче, вона змучена до глибини душі.
Глибоко в собі (у глибині своєї душі) вона відчула, як роз

горяється приск люті проти чоловіка, котрий у цьому винен. 
Чоловіка, котрий призвів її до цього стану. Вона подивилася 
на револьвер, який лежав поряд з умивальником, і зрозуміла, 
що якби він опинився тут, вона жодної миті не вагалася б, 
а зразу використала цей револьвер проти нього. Усвідомлен
ня цього змусило її засоромитися себе. А також змусило її від
чути себе трохи сильнішою.

—  18 —

Вона дзьобнула балясину м’ясовідбійним молотком, хоча на 
той момент була вже такою втомленою, що здавалася сама со
бі маренням у голові якоїсь іншої жінки. Придивилася до цят
ки, вирішила, що та виглядає ненатуральною, і ще поцюкала 
навкруг місця першого удару. Вирішивши, що тепер це вже 
певною мірою схоже на те, що вона могла зробити власною 
головою — тим, найдужче ушкодженим боком свого облич
чя, — Тесс повільно піднялася по сходах і вирушила коридо
ром, тримаючи в руці револьвер.

На мить вона завагалася перед відкритими навстіж дверима 
власної спальні. А що, як він там? Якщо він забрав її сумочку,
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значить, має її адресу. Система безпеки не була ввімкнута, аж 
поки вона не повернулася додому (от таке нехлюйство). Свій 
старий «Ф-150» він міг поставити неподалік, десь за рогом. Міг 
виламати замок на дверях, що ведуть знадвору до кухні. Для 
цього, либонь, вистачило б і стамески.

«Якби він був т у т , я б почула його запах. Той його мужиць
кий піт. І застрелила б його. Ніяких «На підлогу», чи там  «Руки 
вгору; я набираю 911», ні-ніу ніякого того лайна з кіно. Я би в ньо
го зразу вистрелила. Проте знаєте, що я спершу б сказала?»

— Сподобається тобі — сподобаєшся ти, — промовила во
на тим своїм низьким, хрипким голосом. Так. Саме так. Він би 
не зрозумів, зате вона — цілком.

Тесс усвідомила, що їй навіть хочеться, аби він зараз опинив
ся в її кімнаті. Напевне, ця Нова Жінка дещо сильніше, ніж про
сто трішечки, навіжена, ну то й що? Якби потім усе й випливло, 
воно було б того варте. Із ним, підстреленим, її публічне прини
ження було б стерпнішим. А якщо поглянути на яскравий бік ці
єї справи! Напевне, це стимулювало б продажі її книжок!

«Я би хотіла побачити жах у його очах, коли він зрозуміє, 
що я дійсно збираюся це зробити. Той виграє, у кого зброя є: 
так а-о т  справедливість, бодай почасти».

їй здалося, що минула ціла вічність, поки вона налапала ру
кою в темряві спальні вмикач, і, звісно ж, поки мацала, вона 
не переставала очікувати, що ось-ось щось вхопить її за паль
ці. Роздягалася вона повільно, видавши тільки один жалюгід
ний, сльозливий схлип, коли розстебнула зіпер і побачила ви
сохлу кров у себе на лобку.

Воду вона ввімкнула таку гарячу, яку тільки могла витрима
ти, намилюючи ті місцини, миття котрих було стерпним, а решту 
місць дозволяла просто споліскувати біжучій воді. Чистій, гаря
чій воді. Вона воліла змити з себе його сморід, а також прілий за
пах того килимка. Потім вона присіла на унітаз. Цього разу се
човипускання було менш болючим, натомість різким болем їй 
прохромило голову, коли вона спробувала — дуже делікатно — 
виправити собі покривлений ніс, так, що аж вона скрикнула при
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і йм. Ну, то й що? Нелл Гвін \  знаменита актриса Єлизаветинської 
ічюхи, мала кривий ніс. Тесс була певна, що читала десь про це.

Одягнувши фланелеву піжаму, вона посунула до ліжка, де 
й вляглася з усім увімкнутим світлом, поклавши біля себе на 
нічному столику «Лимоночавильник» 38-го калібру, впевне
на, що аж ніяк не засне, гадаючи, що її запалена уява кожен 
звук з вулиці перетворюватиме на близькі кроки велетня. Але 
потім на ліжко стрибнув Фрітці, пригорнувся до неї і почав 
муркотіти. І зразу покращало.

«Я вдома, — подумала вона. — Я вдома, вдома, вдома».

—  19 —

Прокинувшись, вона побачила, що крізь вікна ллється безза
стережно тверезе світло шостої години ранку. Попереду були 
рішення та справи, котрі ще треба прийняти й зробити, але на
разі їй достатньо було почуватися живою й лежати у своєму 
ліжку, а не запханою до кульверта.

Цього разу пісяння пройшло майже нормально і крові не бу
ло. Вона знову стала під душ, знову пустила максимально стерп
ну гарячу воду, заплющила очі й дозволила воді лупити себе по 
брезклому, болючому обличчю. Проробивши з ним все, чого 
можливо було досягти, вона напустила шампуню у волосся і по
чала повільно, методично масажувати пальцями собі скальп, 
уникаючи тієї болючої точки, куди він її напевне бив. Спершу 
щемила глибока подряпина на спині, але це минулося і вона по
чала відчувати щось на кшталт блаженства. Згадка про ту сце
ну з «Психо»2 навіть не промайнула в її голові.

1 Тесс помилково відносить Еіеапог С\\гуп (1650— 1687) — «гарненьку 
і кмітливу Гвін», популярну комічну актрису, фаворитку короля Карла
І — до епохи королеви Єлизавети І Англійської (1533— 1603), за якої ж ін
ки ще не мали права грати в театрі.

2 «РзусЬо» ( 1960) — фільм-трилер Альфреда Гічкока, де є знаменита напру
жена сцена, коли героїню в душі вбиває ножем «невідома» особа.
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їй завжди найкраще думалося під душем, у стані, схожому м* 

перебування в материнській утробі, а якщо в неї взагалі бодай 
колись могла виникнути потреба поміркувати про щось наио 
легливо й водночас ефективно, то зараз був саме той випадок,

«Я не хочу звертатися до доктора Гедстрома, і не треба мені 
звертатися до доктора Гедстрома. Отже, з цим вирішено, хоча 
перегодом — можливо, тижнів за два відсьогодні, коли обличчн 
в мене знову повернеться до більш-менш нормального вигляду 
варто буде здати аналізи на венеричні захворювання...»

— Не забудь про тест на СНІД, — промовила вона, і ця дум 
ка змусила її так різко скривитися, що аж губам стало боляче, 
Лячна ця думка була. А проте перевірки не уникнути. Задля 
власного спокою. Однак нічого з цього не стосувалося того, 
що вона сьогодні визнала за головну ранкову тему. Робитиме 
вона чи взагалі нічого не робитиме з приводу вчиненого їй на
сильства, то її особиста справа, але ця проста істина зовсім 
не поширюється на тих жінок у трубі. Вони втратили набага
то більше за неї. А як щодо наступної жінки, на котру нападе 
той велетень? Сумнівів щодо того, що буде якась наступна, во
на не мала. Можливо, не через місяць і навіть не через рік, але 
вона буде обов’язково. Вимкнувши душ, Тесс зрозуміла (зно
ву), що нею може стати навіть вона сама, якщо він повернеть
ся перевірити кульверт і з ’ясує, що вона звідти зникла. І її одяг 
зник з крамниці також. Якщо він порився в її сумочці, а він, 
звісно, порився, значить має її адресу.

— А також мої діамантові сережки, — промовила вона. — 
Йобаний збоченець, цей сучий син поцупив мої сережки.

Навіть якщо він і триматиметься якийсь час подалі від тієї 
крамниці й кульверта, ті жінки відтепер її. Вони лежать на її 
відповідальності, і їй від цього не ухилитися тільки під тим 
приводом, що її фото може з ’явитися на обкладинці «Погляду 
всередину».

У спокійному ранковому світлі коннектикутського містеч
ка рішення їй прийшло до смішного просте: анонімний дзві
нок до поліції. Той факт, що професійна романістка з десяти-
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річним досвідом не додумалася до цього відразу, заслуговував 
мало не на штрафну жовту картку. Вона повідомить прикме- 
іи того місця — покинута крамниця на Стаґґ-роуд, вивіска 
..СПОДОБАЄТЬСЯ ТОБІ — СПОДОБАЄШСЯ ТИ» — і опи
ше їм прикмети велетня. Чи важко їм буде вирахувати таку 
/і юдину? Або синій «Форд Ф-150» з ґрунтовкою навкруг фар?

Нема нічого легшого.
Але коли вона вже сушила волосся, на очі їй трапився її 

«Лимоночавильник» 38-го калібру і вона подумала: «Нема ні
чого легшого. Тому що...»

— А яка з цього мені користь? — звернулася вона до Фріт- 
ці, котрий сидів в одвірку і дивився на неї своїми сяйливими 
іеленими очима. — Питається, що з цього матиму я?

—  20 —

Через півтори години вона стоїть у кухні. Мисочка з-під плас
тівців мокне у мийці. Друга чашка кави холоне на робочій 
стійці: Вона балакає по телефону.

— О, Боже мій! — жахається Петсі. — Я зараз же прибіжу!
— Ні, ні, не треба, Петс, зі мною все гаразд. А ти запізниш

ся на роботу.
— Суботніми ранками в нас вчасно з’являтися не обов’яз

ково, а тобі треба до лікаря! А якщо в тебе струс мозку чи ще 
щось?

— В мене нема струсу, я просто поцяцькована саднами. Та 
й соромно мені звертатися до лікаря, бо я перед тим випила 
на три порції більше норми. Щонайменше їх було три. Єдине, 
що я зробила розумного за вчорашній вечір, це викликала по 
телефону лімузин, щоби мене доставили додому.

— Ти впевнена, що в тебе ніс не зламано?
— Абсолютно... Ну, майже абсолютно.
— А Фрітці в порядку?
Тесс вибухнула абсолютно щирим сміхом.
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— Я встигла спуститися сходами наполовину, бо бібікав де* 
тектор диму, спіткнулася об нього і ледь не вбилася, а твої сим
патії спрямовані на цього котиська. Чудово.

— Мила, не тре...
— Та я жартую, — заспокоїла її Тесс. — Іди на роботу і при

пини хвилюватися. Я просто не хочу чути, як ти почнеш ойка
ти, побачивши мене. Маю парочку геть-чисто прекрасних син
ців. Якби я мала колишнього чоловіка, ти, либонь, подумала 6, 
що це він зробив мені візит.

— Ніхто не відважився б торкнутися тебе рукою, — сказала 
Петсі. — Ти крута, дівчинко.

— Авжеж, правильно, — погодилась Тесс. — Лайна я нікому 
не пробачу.

— У тебе голос чогось хрипко звучить.
— До всього іншого, я ще й застудилася.
— Ну... якщо тобі щось буде треба ввечері... курячий буль

йон... парочка несвіжих пігулок перкоцету... ОУО з Джонні 
Деппом1...

— Я зателефоную, якщо буде треба. А зараз іди. Свідомі мод
ниці, котрі з ніг збилися, шукаючи невловимий шостий розмір 
«Енн Тейлор»2, розраховують на тебе.

— Жінко, та ну тебе к чорту, — розсміялася Петсі й повіси
ла слухавку.

Тесс переставила чашку з кавою на кухонний стіл. Там же ле
жав револьвер, поряд з цукерницею: не пряма копія якоїсь кар
тини Далі3, але збіса близький образ. А далі цей образ подвоївся, 
бо вона залилася сльозами. То згадка про власний бадьорий тон 
спровокувала її. Голос брехні, з якою їй відтепер доведеться жи
ти, допоки вона не звикне сама ставитися до неї, як до правди.

1 ІоЬп СЬгізІорЬег Оерр II (нар. 1963 р.) — американський кіноактор, зна
менитий головними ролями в десятках популярних фільмів.

2 «Апп Тауіог» — заснована 1954 року мережа одежних крамниць, розра
хована на кар’єрних жінок, котрі воліють вдягатися модно і разом з тим 
класично.

3 Заіуасіог Оаіі (1904— 1989) — видатний іспанський художник-сюрреаліст.
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— Ти, сучий син! — закричала вона. — Ти йобаний сучий 
син! Я тебе ненавиджу!

За минулі менш ніж сім годин вона вже двічі приймала душ, 
але все ще почувалася брудною. Як вона не намивалася, а все 
ще відчувала його там, отой його...

— Слиз його хера.
Підхопившись на рівні, вона краєм ока зауважила, як помчав 

геть коридором наляканий кіт, і якраз вчасно встигла до мий
ки, щоб не забруднити підлогу. Кава і «Чіріоз»1 — усе з неї ви
хлюпнулося в єдиному спазмі. Переконавшись, що все мину
лося, вона вхопила зі стола револьвер і пішла нагору, знову 
постояти під душем.

—  21 —

Закінчивши з душем, вона загорнулася у м’який махровий ха
лат і лягла в ліжко, подумати, куди б їй податися, щоб зроби
ти звідти той анонімний дзвінок. Найкраще, до якогось вели
кого, залюдненого місця. Якогось місця з парковкою, щоб 
повісити слухавку й відразу звідти забратися. Місцевий мол 
у Сток-віліджі здався їй найзручнішим. Поставало ще питан
ня, до яких саме правоохоронців їй телефонувати. У місцеву 
поліцію Свебріджа, чи це все одно, що до Псюри Депутатсько
го2? Може, краще до поліції штату? І треба заздалегідь запи
сати все, що вона збирається їм розповісти... розмова мусить 
бути швидкою... так менше шансів, що вона про щось забуде 
розказа...

Лежачи в пасмі сонячного світла, Тесс відпливла у сон.

1 «СЬеегіоз» — сорт вівсяних пластівців на сніданок, які випускаються
з 1941 року.

2 Периіу Оа\у§ — г о л о в н и й  персонаж однойменного анімаційного телесе
ріалу (1959— 1972), недолугий Пес-Заступник-Ш ерифа, який разом з ін
шими звірятами живе і діє в болотяному штаті Міссісіпі.
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Десь далеко, в якомусь сусідньому всесвіті дзвенів телефон. По
тім перестав, Тесс почула, як її власний голос, приємно безосо
бовий, почав: «Ви подзвонили до... Слідом за цим хтось почав 
наговорювати повідомлення. Якась жінка. На той момент, ко
ли Тесс цілком виборсалася зі сну, телефон уже відімкнувся.

Вона поглянула на годинник на нічному столику і побачила, 
що той показує чверть на десяту. Вона проспала зайві дві годи
ни. На мить вона стривожилася: може, в неї все-таки струс або 
перелом основи черепа? Та відразу ж і заспокоїлася. Минулого 
вечора їй довелося багато фізично потрудитися. Більшість тих 
вправ були вельми неприємними, але заняття є заняттями. Те, 
що вона знову заснула, цілком природно. Вона, може, ще й вдень 
сьогодні подрімає (і душ іще прийме, це беззаперечно), але 
спершу мусить зробити справу. Виконати свій обов’язок.

Вона одягла довгу спідницю і светр із високою горловиною, 
котрий насправді був їй завеликим; комір сягав аж під підбо
ріддя. Але Тесс вважала, що це до ладу. Садна на щоці вона за
мазала тональним кремом. Крем їх не вельми-то маскував, на
віть її найбільші сонячні окуляри не зовсім приховували синці 
навкруг очей (напухлим губам взагалі ніяк не зарадити), але все 
одно макіяж допоміг. Сам процес його накладання допоміг їй 
відчути себе Грунтовніше зануреною у власне життя. Додав від
чуття самоконтролю.

Спустившись униз, вона натиснула на автовідповідачі кноп
ку «грай», гадаючи, що телефонувала, можливо, Рамона Нор
вілл, виконуючи стандартний обряд «дзвінка наступного дня»: 
ми отримали задоволення, сподіваємося, ви також, пройшло 
все чудово, раді будемо бачити вас у нас знову (збіса малоймо
вірно) і всяке таке бла-бла-бла. Але з запису заговорила не Ра
мона. Повідомлення залишила жінка, котра назвалася Бетсі 
Ніл. Сказала, що вона дзвонить зі «Стаґґер-Інн».

— Згідно з нашою політикою відохочування людей від кер
мування в п’яному стані, ми взяли собі за правило телефону

— 22 —



вати тим, чиї машини залишилися на нашій парковці після за
криття закладу, — розпочала Бетсі. — Ваш «Форд Експідішен», 
номер штату Коннектикут 775И5Ц можна забрати до п’ятої го
дини цього вечора. Після п’ятої його буде відбуксировано до 
авторемонтного салону «Екселент» за адресою: вулиця Джона 
Гіґґінса1 1500, у Північному Свебріджі, буксировку буде про
ведено за ваш рахунок. Будь ласка, зверніть увагу на те, мем, 
що ми не маємо ваших ключів. Ви мусите взяти їх з собою. — 
Бетсі Ніл зробила паузу. — У нас також зберігається ще дещо 
з ваших речей, тож зайдіть до нашого офісу. Пам’ятайте, мені 
потрібно побачити якесь ваше посвідчення особи. Дякую, при
ємного вам дня.

Тесс сіла на диван і розсміялася. Перед тим як вислухати кон
сервовану промову панянки Ніл, вона планувала їхати до молу 
своїм «Експідішеном». Вона не мала сумочки, не мала ключів, 
вона, чорти її забирай, не мала машини, та все одно уявляла со
бі, як вийде на алею, сяде за кермо і . ..

Відкинувшись на подушку, вона заливалася реготом, гамсе
лячи себе кулаком по коліну. Фрітці сидів під м’яким стільцем 
по інший бік кімнати й дивився на неї, як на божевільну. «Ми 
т у т  усі божевільні, отже , вип'ємо ще чашечку чаю»2, — поду
мала вона і засміялася з новою силою.

Нарешті вгамувавшись (от тільки це було більше схоже на 
виснаження), вона ще раз програла повідомлення. Цього разу 
приділивши особливу увагу тому місцю, де пані Ніл каже про 
деякі інші її речі. Її сумочка? Може, навіть діамантові сережки? 
Але це було б надто гарно, щоби бути правдою. Хіба не так?

Приїзд до «Стаґґер-Інн» на чорному лімузині з «Роял Лімо» 
занадто там запам’ятається, тому вона викликала місцеве так
сі. Диспетчер сказав, що вони радо відвезуть її до, як він це на
звав, «Стаґґера» за п’ятдесят доларів готівкою.

1 ІоЬп Раїгіск Ні§§іп5 (1893— 1955) був конгресменом від Массачусетсу, 
а потім верховним суддею цього штату.

2 Алюзія на «Божевільне чаювання» з «Аліси в Країні Чудес» Люїса Керолла.
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— Вибачте, що призначаю таку високу ціну, але водієві до 
ведеться повертатися звідти порожнім.

— Звідки ви можете це знати? — запитала Тесс, дивую 
чись.

— Покинули там свою машину, авжеж? Це трапляється ре
гулярно, ’собливо по вікендах. Хоча нам дзвонять й у будні 
після вечорів караоке. Машина під’їде до вас за п’ятнадцять 
хвилин, а то й раніше.

Тесс поїла «Поп-Тартів»1 (ковтати було боляче, але перший 
свій сніданок вона втратила і почувалася голодною), а потім 
стала біля вікна вітальні й почала, підкидаючи на долоні за
пасний ключ до «Експідішена», виглядати таксі. Вона виріши
ла змінити свій план. Ніякого молу у Сток-віліджі; тільки-но 
забере машину (і всі свої речі, які зберігаються у Бетсі Ніл), 
вона проїде ті півмилі, чи скільки там, до «Заправся & мчи» 
і зателефонує в поліцію звідти.

Це здавалося ще зручнішим.

—  23 —

У Тесс почав пришвидшуватися пульс, коли її таксі повернуло 
на Стаґґ-роуд. На той момент, як вони дісталися «Стаґґер-Інн», 
пульс, за її відчуттями, уже тіпався десь зі швидкістю близько 
ста п’ятдесяти ударів за хвилину. Таксист, либонь, щось помі
тив у люстерко заднього огляду... а може, просто то видимі слі
ди побиття на її обличчі спонукали його до запитання.

— З вами все гаразд, мем?
— Пречудово, — відповіла вона. — Просто в моїх планах 

не було поїздки сюди сьогодні вранці.
— Майже завжди так, — сказав таксист. Він смоктав зубо

чистку, котра робила довгі, філософські подорожі з одного ку-

«Рор-Тагіз» — поживне печиво з солодкою начинкою, яке випускається
з 1964 року в упаковці з фольги і тому довго залишається свіжим.



і
і а його рота до іншого. — Ваші ключі в них, я гадаю? Залиши- 
/іи їх барменові?

— О, тут без проблем, — весело відповіла вона. — Але в них 
деякі інші мої речі, пані, котра мені телефонувала, не змогла 
сказати, що саме, а самій мені нізащо в світі не здогадатися, 
що там таке може бути.

«Боже правий, я балакаю, як якась із моїх літніх леді- 
детективів».

Таксист перекотив зубочистку на її вихідну позицію. Такою 
була його єдина відповідь.

— Я заплачу вам десять доларів зверху, щоб зачекали, поки 
я звідти вийду.

— Без проблемів, — кивнув таксист.
«А якщо я заверещу, бо т ам  мене підстерігає він, біжіть до 

мене мерщій, гаразд?»
Але цих слів вона не сказала б, навіть якби могла вимови

ти їх тоном, абсолютно не схожим на тон явно схибленої осо
би. Шофер таксі був товстим, під п’ятдесят і страждав на за
дишку. Для велетня він не перешкода, якби до цього дійш ло... 
як воно зазвичай буває у фільмах жахів.

«Заманили, — майнула « Тесс зловісна думка. — Мене зама
нила сюди телефонним дзвінком якась подружка велетня, т а 
ка ж навіжена, як і він».

Дурна, параноїдальна думка, проте до дверей «Стаґґер-Інн» 
ішла вона, як їй здалося, невимовно довго, а стукіт її прогулян
кових туфель по добряче утрамбованому ґрунту гіарковки зву
чав надто голосно: тупу-тупу-туп. Парковка, що минулої ночі 
являла собою море машин, зараз була порожньою, хіба що стир
чали острівцями окремі автомобілі, одним з яких був її «Експі- 
дішен». Він стояв у найдальшому кінці — звісно, велетень не ба
жав бути поміченим, коли ставив його тут, — але ліве переднє 
колесо їй було видно. Просте, старе, суцільно чорне, чим від
різнялося від решти трьох, але загалом воно виглядало нор
мальним. Отже, він таки поміняв їй колесо. Авжеж, а як інак
ше. Як інакше він міг би перегнати машину від свого... свого...
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«Свого розважального закладу. Своєї вбивчої зони. Він при 
їхав сюди, поставив мою машину, потім пішки повернувся до 
покинутої крамниці, а тоді вже поїхав звідти своїм старим 
«Ф-150». Добреу що я не опритомніла занадто швидко; він би 
знайшов менеу коли я блукала т а м  у безпам я т с т в іу і мене о 
т у т  зараз не було».

Вона кинула погляд через плече назад. У якомусь із філь 
мів, про котрі вона тепер не переставала думати, вона поба 
чила б, як таксі раптом мчить геть (залишивши мене напри 
зволяще)у але машина так і стояла там, де вона з неї вийшла. 
Вона махнула рукою шоферові, він махнув їй у відповідь. У неї 
все гаразд. Її машина тут, і велетня поряд нема. Велетень у се 
бе вдома (у своєму барлозі), цілком імовірно, він ще спить піс 
ля своїх учорашніх важких вправ.

Табличка на дверях повідомляла «У НАС ЗАЧИНЕНО». 
Тесс постукала, не отримавши відповіді. Взялася за клямку, 
а коли та піддалася, знову їй у мозку зринули погибельні кі- 
носюжети. Найдурніші мізансцени, де клямка обертається, 
а героїня гукає (тремтячим голосом): «Є тут хто-небудь?» Ко
жен розуміє, що вона сказилася, щоб заходити всередину, але 
вона все одно заходить.

Тесс знову озирнулася на таксі, побачила, що воно все ще 
на місці, нагадала собі, що в сьогоднішній сумочці в неї ле
жить заряджена зброя, і попри все увійшла.

—  24 —

Вона опинилася в фойє, що тягнулося вздовж усієї будівлі з бо
ку парковки. Стіни тут прикрашали рекламні знімки: рок- 
гурти в шкірі, гурти в джинсах і дівочі гурти в міні-спідничках. 
Поза шерегою вішаків тягнувся допоміжний шинквас; ніяких 
стільців, сама лише стійка, де ти міг хильнути скляночку, че
каючи на когось, або якщо головний бар усередині був пере-
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їмтнений. Понад вишикуваними пляшками горів єдиний чер- 
иопий напис: «БАДВАЙЗЕР»1.

«Сподобається тобі «Бад» — «Бад» вподобає тебе», — по
думала Тесс.

Знявши окуляри, щоб ненароком об щось тут не перечепи
шся, вона перетнула фойє і зазирнула до головного примі
щення. Воно було величезним і страшенно пропахлим пивом. 
У горі висіла диско-куля, зараз темна, нерухома. Дерев'яна під
лога нагадала їй той роликовий каток, на якому вони з по
дружками фактично безвилазно жили між восьмим і старши- 
ми класами. На сцені так і залишалися інструменти, говорячи 
про те, що «Зомбі пекарі» повернуться й цього вечора, щоби 
знову намісити тут повну діжку рок-н-ролу.

— Агов? — лунко прозвучав її голос.
— Я тут, — м’яко промовив хтось позаду неї.

—  25 —

Якби голос був чоловічим, Тесс певне заверещала б. Вона спро
моглася утриматись, проте все одно обернулась так різко, що 
трохи аж поточилася. Жінка, котра стояла в гардеробній ні
ші — тендітна, мов пір’їна, не вища за метр шістдесят, — зди
вовано моргнула, зробивши крок назад.

— Агов, легше.
— Ви мене налякали, — сказала Тесс.
— Бачу.
Мініатюрне, ідеально овальне лице жінки обрамляла пиш

на хмара чорного волосся. Із зачіски в неї стирчав олівець. До 
цього образу дещо не пасували її вабливі сині очі.

«Дівчина Пікассо», — подумала Тесс.

«ВисІшеізег» — в ід о м и й  з XII століття чеський сорт пива, один з найпо- 
пулярніших у світі, який з 1876 року випускається також у США.



— Я була в офісі. Ви та леді, чий «Експідішен» чи «Тойота»?
— «Експідішен».
— Маєте посвідчення?
— Так, два різних, але тільки в одному з них є моя фотогра

фія. Це паспорт. Решта всього залишилася в моїй сумочці. 
В іншій сумочці. Гадаю, вона може бути у вас.

— Ні, вибачте. Може, ви запроторили її під сидіння чи ще 
десь? Ми заглядаємо лише до скриньки під панеллю, ну й, зви
чайно, навіть цього не можемо зробити, якщо машина замкне
на. Ваша не була замкнена, і номер вашого телефону знайшовся 
на страховій карточці. Та ви, либонь, і самі про це здогадалися. 
Може, ваша сумочка знайдеться вдома, — голос пані Ніл натя
кав, що це малоймовірно. — Одного посвідчення з фото буде 
цілком достатньо, якщо людина там схожа на вас, я так гадаю.

Пані Ніл провела Тесс до дверей углибині гардероба, а далі 
вузьким, покривленим коридором, котрий ішов навкруг го
ловної зали. Тут на стінах висіло ще більше фотографій рок- 
бендів. В одному місці вони пройшли крізь випари хлорки, від 
чого у Тесс запекло в очах і роз’ятреному горлі.

— Якщо ви гадаєте, ніби нужник зараз смердить, вам вар
то потрапити сюди, коли заклад гуде від гостей, — промови
ла пані Ніл, по ходу додавши: — Ой, забула, ви ж були в нас.

Тесс на це промовчала.
Наприкінці коридору знайшлися двері, позначені написом: 

«ВХІД ДОЗВОЛЕНО ТІЛЬКИ ПЕРОСОНАЛУ ОФІСУ». За ни
ми виявилася велика, приємна, заповнена вранішнім сонцем 
кімната. Тут на стіні, понад автомобільною наліпкою «ТАК, 
МИ МОЖЕМО», висів обрамлений портрет Барака О бами1. 
Тесс не бачила звідси свого таксі — будинок затуляв, — але ба
чила його тінь.

«Це добре. Залишайся на місці й отримаєш свої десять бак- 
сів. А якщо я не вийду, не входь сюди. Просто зателефонуй до 
поліції».
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«Уез \Уе Сап» — передвиборне гасло кандидата в президенти Барака Обами.
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Пані Ніл підійшла до письмового столу в кутку і сіла.
— Ну, давайте подивимося ваше посвідчення.
Тесс відкрила сумочку, незграбно сягнула пальцями повз 

револьвер, видобула свій паспорт і картку «Гільдії письмен
ників»1. На фото в паспорті пані Ніл кинула лише побіжний  
погляд, натомість очі в неї спалахнули, коли вона побачила 
картку «Гільдії».

— Ви та леді, що пише про Вербовий Гай!
Тесс мужньо усміхнулася. Зробивши боляче губам.
— Винна за всіма пунктами, — голос у неї звучав приглу

шено, так, ніби вона переживає сильну застуду.
— Моя бабця обожнює ваші книжки!
— Чимало інших бабусь також, — сказала Тесс. — Коли сьо

годнішні шанувальниці врешті передадуть естафету наступ
ному поколінню — тим, хто поки що не живе на фіксований 
прибуток, — я збираюся придбати собі шато у Франції.

Іноді цією фразою вона здобувала для себе усмішку. Проте 
не від пані Ніл.

— Я сподіваюся, це трапилося не тут, — вона не уточнюва
ла, та в цьому й не було потреби. Тесс розуміла, про що йдеть
ся, і Бетсі Ніл також розуміла, що вона розуміє.

Тесс подумала, чи не повторити їй і тут також історію, котру 
вона вже встигла розповісти Петсі — сигнал детектора диму, 
кіт під ногами, зіткнення з балясиною внизу сходів, — але ви
рішила не перейматися. Ця жінка мала вигляд такої, що цілком 
фахово займається денною роботою, хоча, мабуть, і з’являється 
ввечері у «Стаґґер-Інн» якомога рідше, але вона явно не мала 
ілюзій щодо подій, які тут відбуваються в пізній час, коли гос
ті вже добряче напідпитку. Кінець-кінцем, це вона приїздить 
сюди рано-вранці щосуботи, аби благодійно обдзвонювати за
будьків. Вона, напевне, вже стільки вислухала різноманітних

1 «ТЬе АиіЬогз Сиіїсі» — заснована 1912 року організація, до якої сьогодні 
належать приблизно вісім тисяч членів: письменники, літагенти та юрис
ти, що спеціалізуються на авторському праві.
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похмільних історій, де фігурують опівнічні спотикання, осли 
зання в душ і... тощо, тощо.

— Не тут, — відповіла Тесс. — Не переймайтесь.
— І навіть не на парковці? Якщо у вас трапилися неприсм 

ності біля нас, я мушу побалакати з містером Рамблом, щоби 
він поговорив зі службою безпеки. Містер Рамбл — це наш 
бос, а служба безпеки мусить регулярно переглядати відеомо 
нітори, коли у нас повно гостей.

— Це трапилося, вже коли я поїхала звідси.
«Теперя точно мушу повідомляти поліцію анонімно, якщо вза 

галі зберуся це робити. Бо я брешу зараз, і вона це запам'ятає».
Якщо вона взагалі збереться повідомляти? Звісно, вона цс 

зробить. Правильно?
— Мені дуже жаль, — пані Ніл затнулася, немов дебатуючи 

сама з собою. Але врешті продовжила: — Я не маю на думці вас 
ображати, але перш за все вам, мабуть, взагалі не варто було 
з’являтися в подібному закладі. Вам воно вже вийшло на зле, а як
що це потрапить у газети... ну, моя бабуся дуже засмутиться.

Тесс із цим погодилася. А оскільки мала здатність до пере
конливих вигадок (врешті-решт, саме цей талант сплачував її 
рахунки), вона додала:

— Поганий коханчик дошкульніший за зміїний зуб. Так, 
здається, в Біблії написано. А може, це доктор Філ1 так казав. 
У всякому випадку, я розірвала з ним стосунки.

— Чимало жінок так говорять, а потім послабляються. А чо
ловік, котрий зробив таке один раз...

— Зробить колись знову. Так, я знаю, це було нерозумно 
з мого боку. Якщо у вас нема моєї сумочки, то що за речі ви 
хотіли мені віддати?

Пані Ніл крутнулася на своєму обертовому стільці (сонце 
бризнуло їй на лице, на мить запаливши ті її незвичайні сині 
очі), відсунула одну з шухляд і дістала звідти її Тома-ТомТома.

1 РЬШір МсСга\у (Ог. РЬіІ, нар. 1950 р.) — модний психолог, телеведучий, 
який розпочинав у шоу Опри Вінфрі, а тепер має власну програму.

і
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Тесс зраділа, побачивши свого старого дорожнього компань
йона. Справи від цього загалом не покращали, але якийсь крок 
у правильному напрямку було зроблено.

— Ми зазвичай нічого не виймаємо з машин наших гостей, 
тільки добуваємо адресу і телефонний номер, якщо пощас
тить, а потім замикаємо машину, але залишати там цю річ ме
ні здалося неправильним. Злодії недовго вагатимуться, швид
ко розіб’ють вікно, щоби здобути такий смачний прилад, а він 
лежав прямо на виду, на панелі.

— Я вам щиро вдячна, — Тесс відчула, як сльози набігли їй 
на очі під сонцезахисними окулярами, і наказала їм всотатись 
назад. — Це було дуже мудро з вашого боку.

Бетсі Ніл посміхнулась, усмішка вмить перетворила цю су
вору міс Ділова Заклопотаність на жінку з осяйним лицем.

— Не варто подяки. А коли той ваш бойфренд раптом при
повзе назад випрошувати другого шансу, згадайте про мою 
бабцю і всіх інших ваших вірних читачок і скажіть йому: «Аж 
ніяк, Хосе». — Вона подумала. — І зробіть це з дверима, за
мкненими на ланцюжок. Бо поганий бойфренд справді гірший 
за зміїний зуб.

— Це слушна порада. Послухайте, я мушу вже йти. Я попро
хала таксиста почекати, поки я не переконаюся, що дійсно мо
жу забрати мою машину.

На цьому мусив бути вже й кінець — ну дійсно ж, мусив, — 
але тоді пані Ніл спитала, враз ставши сором’язливою, чи 
не важко було б Тесс написати автограф для її бабусі. Тесс від
повіла, що вона звісно ж залюбки це зробить, і попри все, що 
бачила до цього, тепер зі щирим зачудуванням спостерігала, 
як пані Ніл знайшла фірмовий бланк закладу, за допомогою  
лінійки відірвала згори логотип «Стаґґер-Інн», а потім посу
нула той аркуш паперу по столу до неї.

— Добре, аби там було написано «для Мері, правдивої ша
нувальниці». Ви можете так написати?

Тесс могла. А коли вона вже ставила дату, у голові їй зрину
ла нова фантазія.



— Один незнайомець допоміг мені, коли ми з бойфрендом. 
ну, ви розумієте, зчепилися. Якби не він, я б могла постраждл 
ти набагато гірше. — «Так! Мене навіть могли б з/валтуоіі 
ти !»  — Хотіла б йому подякувати, але не знаю його імені.

— Я сумніваюсь, що можу вам тут чимось допомогти. Я :іл 
ймаюся тут лише офісними справами.

— Але ж ви місцева, так?
— Так...
— Я зустріла його біля невеличкої крамниці, там, далі по 

дорозі.
— «Заправся & мчи»?
— Здається, саме так вона називається. Це якраз там у мене 

з бойфрендом трапився скандал. Усе почалося через машину. 
Сама я не хотіла кермувати, і йому не дозволяла. Ми лаялися 
про це всю дорогу, поки йшли туди... поки брели в стагнації по 
Стаґґ-роуд...

Пані Ніл усміхнулася так, як це роблять люди, почувши 
старий-престарий жарт.

— Ну, словом, тоді й під’їхав той чоловік у старому синьо
му пікапі з такою, знаєте, пластичною замазкою проти іржі 
навкруг фар...

— «Бондо»?
— Гадаю, така в неї назва, — кивнула вона, збіса чудово 

пам’ятаючи, що саме так та й називається. У неї самої батько 
ледь не самотужки утримував фірму. — Ага, ще пригадала, ко
ли він вийшов зі свого пікапа, я подумала, що він у ньому 
не так їздить, як носить на собі, немов одяг.

Посунувши по столу підписаний аркуш назад до пані Ніл, 
Тесс побачила, що вона вже буквально шкіриться на всі зуби.

— Боже мій, схоже на те, що я здогадуюсь, про кого йдеться.
— Справді?
— Він великий, чи дуже великий?
— Дуже великий, — сказала Тесс. Не в голові, а, здалося, 

у центрі її грудей забриніло те дивовижне відчуття сторожкої 
радості. Так вона зазвичай почувалася, коли окремі нитки яко-



б
ніс і. чудернацького сюжету нарешті починали сплітатися в од
ин, пружинячи, немов мотузяні ручки добряче навантаженої
11 к і іодарської торби. Коли таке з нею траплялося, вона завжди 
ипчувалася здивованою й водночас зовсім не дивувалася. 
І Іг існувало задоволення, кращого за це.

А ви часом не помітили, чи не було в нього персня на мі
ні пці? З червоним каменем?

— Так! Схожий на рубін! Тільки занадто великий для справж- 
ііього рубіна. А ще коричневий картуз...

І Іані Ніл закивала.
— Поплямований білим. Він носить цей чортів картуз уже 

років із десять. Ви говорите про Великого Водія. Я не знаю, де 
кім живе, але він місцевий, або зі Свебріджа, або з Нестор 
Фоллз. Я його часто зустрічаю — то в супермаркеті, то в тій 
крамниці, де продається різне обладнання, то у «Волмарті», сло
ном, у подібних місцях. Варто його раз побачити, і ви його ні
коли більше не забудете. Його справжнє ім’я Ел, а прізвище 
якесь польське. Знаєте, того типу, що важко вимовити. Стжел- 
кович, Станкович, щось таке. Я певна, що зможу знайти його 
и телефонному довіднику, бо вони з братом володіють компа
нією, яка займається вантажоперевезеннями. Здається, вона 
називається «Яструб». А може, «Орел». У кожному разі, щось 
пташине точно є в їхній назві. Бажаєте, щоб я зараз пошукала?

— Ні, дякую, — делікатно заперечила Тесс. — Ви мені й так 
надзвичайно допомогли, а таксист мене все ще чекає.

— Гаразд. Зробіть собі ласку, тримайтеся подалі від того ва
шого бойфренда. І від «Стаґґера» теж. Звісно, якщо ви комусь 
розповісте, що я вам таке казала, я вас розшукаю і вб’ю.

— Цілком справедливо, — погодилася Тесс, усміхнувшись. — 
І буде по заслузі. — Вже стоячи в одвірку, вона обернулася. — 
На вашу ласку?

— За можливістю.
— Якщо ви десь у місті раптом зустрінете Ела як-там-його- 

по-польському, не згадуйте, що ви зі мною балакали. — Вона 
усміхнулася ще ширше. Губам було боляче, але вона терпіла. —



242

Я хочу зробити йому невеличкий сюрприз. Подарувати щось, 
чи якось так.

— Без проблем.
Тесс іще трохи забарилася.
— У вас чудові очі.
Пані Ніл знизала плечима й посміхнулась.
— Дякую. Вони не зовсім гармоніюють із рештою мене, чи 

не так? Я через це довго залишалася сором’язливою, але тепер...
— Тепер вони вам пасують, — уточнила Тесс. — Ви з ними 

зрослися.
— Авжеж, гадаю, саме так. Я навіть трохи працювала мо

деллю, коли мені було двадцять. Проте час від часу, знаєте що? 
Краще дещо переростати. Як, наприклад, цікавість до дратів
ливих чоловіків.

Схоже, що на це відповісти їй було нічого.

—  26 —

Вона перевірила, чи заводиться її «Експідішен», а потім вру
чила шоферу таксі замість десятки двадцятку. Він щиро їй по- 1 
дякував і поїхав у бік траси 1-84. Тесс поїхала слідом, але тіль
ки після того, як підключила Тома до гнізда запальнички 
і ввімкнула його. ]

— Вітаю, Тесс, — поздоровкався Том. — Схоже, ми вируша- ] 
ємо в подорож.

— Просто прямуємо додому, Томмі-бой, — відгукнулася во
на і рушила з парковки, ні на секунду не забуваючи, що їде на ' 
колесі, яке змонтував чоловік, котрий її мало не замордував 
на смерть. Ел якось-там-його-по-польському. Сучий виродок
з пікапа. — Зробимо лиш одну зупинку по дорозі.

— Не знаю, що ти собі думаєш, Тесс, але тобі варто бути обе
режнішою.

Якби вона зараз перебувала у себе вдома, а не в машині, це 
міг би так само сказати Фрітці, і Тесс однаково не здивувала-
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ся б. Вона з дитинства вміла говорити на різні голоси, іміту
вати когось, хоча вже восьми- чи дев’ятирічною припинила 
демонструвати це своє вміння в присутності чужих людей, хі
ба що заради комічного ефекту.

— Я й сама не знаю, що я думаю, — промовила вона, але це 
не було щирою правдою.

Попереду були «Заправся & мчи» і перехрестя з шосе № 47. 
Вона посигналила, звернула до крамнички і зупинила «Експі- 
дішен» перед стіною з двома телефонами-автоматами. Поба
чила на запилюженому шлакобетоні між ними номер «Роял 
Лімузин». Криві, незграбні цифри, написані пальцем, що 
не був спроможним не тремтіти. Обсипало морозом спину, 
вона обхопила себе руками, забрала у міцні обійми. Потім ви
лізла і пішла до того телефону, котрий ще не доламали.

Шильдик з інструкцією хтось подряпав, мабуть, якийсь п’я
ниця ключем від машини, але вона все одно зуміла прочитати 
головну інформацію: дзвінки по № 911 безкоштовні, просто зні
міть слухавку і наберіть цифри. Легко, як з гори котитися.

Вона натиснула 9, завагалася, натиснула 1, а тоді знову зава
галася. Уявила собі піняту1 і якусь жінку, що замахнулася лома
кою, щоби по ній вдарити. Ось-ось усі сюрпризи покотяться 
з розбитої забавки. Друзі й колеги дізнаються, що її було зґвал
товано. Петсі Макклейн зрозуміє, що історія про те, як вона 
в темряві перечепилася об Фрітці, це породжена соромом брех
ня... і що Тесс їй насправді не довіряє, бо інакше б розповіла 
правду. Проте істина полягала в тім, що не це було головним. 
Вона вірила, що змогла б витримати публічну прискіпливість, 
особливо якщо це покладе край ґвалтуванням і вбивствам ін
ших жінок чоловіком, якого Бетсі Ніл назвала Великим Водієм. 
Навернулася думка, що її можуть навіть сприймати героїнею, 
думка, котрої учора ввечері навіть побіжно неможливо було 
припустити, коли так боляче, до сліз, їй було пісяти, а розум

1 Ріпаїа — велика, яскраво прикрашена паперова коробка з мексиканської 
святкової традиції, яку треба розбити, щоб звідні висипалися подарунки.



повсякчас повертався до картинки, де вкрадені в неї трусики 
стирчать із нагрудної кишені комбінезона велетня.

От тільки...
— А що я сама з цього матиму? — спитала вона знову. Гово

рила вона дуже тихо, спокійно, дивлячись на телефонний но
мер, написаний на стінній пилюці. — Яка з цього мені користь?

А собі подумала: «Я маю зброю і знаю, як нею користува
тися».

Вона повісила слухавку й повернулась до машини. Погля
нула на екран Тома, де показувалося перехрестя Стаґґ-роуд та 
шосе № 47.

— Треба мені про це ще трохи поміркувати, — промовила 
вона.

— Про що міркувати? — запитав Том. — Якщо ти готова 
його вбити, щоби потім тебе впіймали, ти потрапиш до в’яз
ниці. Тут не важить, ґвалтували тебе чи ні.

— От саме про це я й мушу поміркувати, — сказала вона
і повернула в бік 47-го шосе, котре виведе її на трасу 1-84.

Рух на великій автомагістралі, як зазвичай суботніми ран
ками, був нежвавий, і сидіти за кермом «Експідішена» було 
приємно. Гойно. Нормально. Том не подавав голосу, поки во
на не проїхала повз знак із написом: «З’ЇЗД N3 9. СТОК-ВІЛІДЖ 
ЗА 2 МИЛІ». А тоді промовив:

— А ти певна, що то була випадковість?
— Що? — здригнулася вона злякано. Тесс чула, що слова 

з’являються з її власного рота, вимовлювані глибоким голо
сом, котрим вона завжди наділяла уявних співрозмовників 
у своїх уявних діалогах із ними (цей голос вельми мало нага
дував електронний голос робота Тома-ТомТома), але все одно 
вона не відчувала його своїм. — Ти хочеш сказати, що той кур- 
валь зґвалтував мене не випадково?

— Так, — відповів Том. — Я хочу сказати, що якби все зале
жало тільки від тебе, ти поверталася б назад тим же шляхом, 
яким приїхала туди. По оцій дорозі. 1-84. Але дехто запропону
вав тобі кращу ідею, хіба не так? Дехто, хто знав коротший шлях.
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— Так, — погодилася вона. — То була Рамона Норвілл. — Во

на поміркувала про це, а потім заперечливо похитала головою. — 
Друже мій, твоє припущення абсолютно притягнуте за вуха.

Том на це нічого не відповів.

—  27 —

Від’їжджаючи від «Заправся & мчи», вона запланувала собі уві
йти в мережу й подивитися, чи зможе вона вирахувати авто
транспортну компанію, радше за все невеличку, незалежну, офіс 
якої міститься у Свебріджі або в якомусь іншому сусідньому 
з ним містечку. Компанію з пташиною назвою, де може фігуру
вати яструб, а може, орел. Саме так діяли б леді з Вербового Гаю; 
вони обожнювали свої комп’ютери і безперервно контактува
ли між собою в мережі, немов якісь дівчатка-підлітки. Навіть 
відкинувши інші причини, цікаво буде подивитися, чи подіють 
її методи аматорського детективного розшуку в реальному 
житті.

З’їхавши з 1-84 по естакаді за півтори милі від свого дому, во
на вирішила, що спершу пошукає інформацію про Рамону Нор
вілл. Хтозна, може, окрім президентської посади в товаристві 
«Книгогризів-Буквоїдів & Ласунів», Рамона заразом очолює 
в Чикапі ще й якесь «Товариство запобігання ґвалтуванням». 
Вельми правдоподібна версія. Леді, котра була запросила Тесс, 
не просто лесбійка, а мужикувата активна лесбійка, а жінки 
з такими переконаннями доволі часто не полюбляють чолові
ків не-ґвалтівників.

— Чимало підпалювачів беруть участь у своїх місцевих по
жежних бригадах, — зауважив Том, коли вона вже завертала 
на свою вулицю.

— Що це мусить означати? — спитала Тесс.
— Те, що ти не мусиш відкидати жодної особи, орієнтую

чись лише на їхні публічні репутації. Леді з В’язального това
риства ніколи б так не робили. Проте в будь-якому випадку
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пошукай про неї в інтернеті. — Том говорив ухильним голо
сом, котрого Тесс від нього аж ніяк не очікувала. Це трохи дра- * 
тувало.

— Як люб’язно з твого боку, Томасе, що ти мені це дозволя
єш, — мовила вона.

—  28 —

Але, сидячи в своєму кабінеті, коли вже завантажився комп’ю
тер, перші п’ять хвилин вона просто тупилася на заставку- 
привітання «Яблука»1 на моніторі, зачудована: невже вона дій
сно думає про те, щоб розшукати і застрелити велетня, чи це .! 
якийсь різновид фантазування, до якого схильна вона й усі по- > 
дібні їй вигадники історій заради прибутку. У даному випадку 
фантазування про помсту. Цього сорту фільми вона також 
не дивилась, хоча й знала про їх існування; неможливо уникну
ти вібрацій культури, що оточує тебе, якщо ти не переконаний 
аскет, а Тесс аскеткою не була. У фільмах про помсту чарівливо 
м’язисті парубки на кшталт Чарлза Бронсона чи Сильвестра 
Сталлоне2 не звертаються до поліції, поганців вони карають са
мотужки. Правосуддя фронтиру. Здобув собі щастя, мерзотни
ку? їй пригадувалося, що навіть Джоді Фостер, одна з найзна- 
менитіших випускниць Єйльського університету, знялася 
у фільмі цього жанру. Тесс не пам’ятала точно його назви. Мо
же, «Відчайдушна жінка»?3 Ну, у всякому разі, якось схоже.

' «Арріе» — компанія з виробництва комп’ютерів, телефонів, плеєрів та 
програмного забезпечення; має логотип у вигляді надгризеного яблука.

2 СЬагІез Вгопзоп (1921—2003) — актор, найбільш уславлений ролями по
ліцейських та стрільців-ковбоїв; Зуіуезіег Зіаііопе (нар. 1946 р.) — актор, 
сценарист, режисер, який зробив великий внесок у розвиток жанру 
«екшн».

3 Аіісіа «Іосііе» Розіег (нар. 1962 р.) — актриса, режисерка і продюсерка; Тесс 
має на увазі фільм 1997 року «ТЬе Вгауе Опе» («Хоробра»), в якому Д ж о
ді Фостер грає ведучу авторської радіопередачі, котра смертельно мстить- 
ся бандитам, що вбили її друга.
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Її комп’ютер перемкнувся на скрінсейвер, показавши «сло

во дня». Сьогоднішнє слово виявилося — «баклан», що чисто 
випадково було ще й назвою птаха.

— Відправляючи ваш вантаж автотранспортною компані
єю «Баклан», ви почуваєтесь ніби в польоті, — промовила Тесс 
тим своїм глибоким, уявним голосом Тома.

Нарешті вона стукнула по клавіші і скрінсейвер зник. Вона 
увійшла в інтернет, але до жодного з пошукових сервісів зверта
тися не стала, у всякому разі поки що. Спершу вона зайшла на 
«Трубу»1 і надрукувала РИЧАРД ВІДМАРК, сама не маючи зеле
ного поняття, навіщо це робить. Усвідомленого принаймні.

«Може, я хочу з'ясувати, чи дійсно цей парубок вартий фа- 
натського поклоніння, — подумала вона. — Рамона ж точно 
в цьому впевнена».

На сайті було повно кліпів. Найвище в рейтингу стояла шес- 
тихвилинна компіляція із заголовком: «ВІН МЕРЗОТНИК, ВІН 
РЕАЛЬНО МЕРЗОТНИК». Це відео передивилося вже кілька 
сотень тисяч людей. Там були сцени з трьох фільмів, але та, що 
вразила Тесс, ішла першою. Чорно-білий фрагмент, на вигляд 
убога дешевка... але безумовно це був один з ти х  фільмів. На
віть його назва це стверджувала: «Поцілунок смерті»2.

Тесс переглянула цілком усе відео, а потім знову двічі пере
дивилася той фрагмент із «Поцілунку смерті». Відмарк грав зло
чинця, котрий, гигочучи, мучив стареньку леді в інвалідному 
візку. Вимагав від неї інформації: «Де твій синок-донощик?» 
А коли старенька леді йому не виказала сина: «Ти знаєш, що 
я роблю з донощиками? Я стріляю їм у живіт, і тоді вони ще дов
го смикаються, мріючи, щоби все для них скоріше закінчилося».

А проте старенькій леді в живіт він не вистрелив. Він при
в’язав її дротом від лампи до візка і зіштовхнув униз по сходах.

1 «УоиТиЬе» — інтернет-ресурс, де кожен може розмістити, подивитися або 
скачати будь-яке не заборонене законом відео.

2 «КІ55 оҐОеаіЬ» (1947) — детектив-нуар за оповіданням Еліезера Липсько- 
го (1911 — 1993), де Ричард Відмарк дебютує в ролі схильного до садизму 
бандита на ім’я Томмі Удо.
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Тесс вийшла з «Труби», набрала в пошуковику «Бінг»1 Ри- 

нард Відмарк і, зважаючи на потужне враження від того клі
пу, знайшла саме те, на що й очікувала. Хоча він грав у чис
ленних фільмах, і чимдалі, то здебільшого позитивних героїв, 
найкраще його пам’ятали за роллю глузливого психопата Том- 
мі Удо в «Поцілунку смерті».

— Велике діло, — пхикнула Тесс. — Подеколи сигара є про
сто сигарою2.

— Це означає?.. — запитав у неї з підвіконня, де він грівся 
на сонечку, Фрітці.

— Це означає те, що Рамона найімовірніше могла закохати
ся в нього після того, як побачила його в ролі героїчного ше
рифа, або відважного командира лінкора, або ще когось по
дібного.

— Авжеж, могла, — погодився Фрітці, — бо якщо ти маєш 
рацію щодо її сексуальної орієнтації, вона навряд чи ідеалізу
вала б чоловіка, котрий мордує стареньких леді в інвалідних 
візках.

— Звичайно, це й справді так. Слушна думка, Фрітці.
Кіт подарував Тесс скептичний погляд і сказав:
— Але, можливо, ти щодо цього не маєш рації.
— Якщо навіть і так, — сказала Тесс, — ніхто  не западає на 

мерзотників-психопатів.
Щойно ця сентенція зіскочила з її губ, як вона тут же зро

зуміла, наскільки це тупе зауваження. Якби люди не западали 
на психопатів, ніхто б давно не створював фільмів про при- 
дурка в хокейній масці або про того смаленого з ножицями 
замість пальців3. Але шляхетний Фрітці утримався від того, 
щоб з неї насміятися.

1 «Віп§» — пошукова система, що належить компаніям «Майкрософт» 
та «Яху».

2 Вислів, що приписується Зиґмунду Фройду, який означає: не варто уяв
ляти собі щось приховане поза простим і очевидним.

3 Традиційні іміджі головних персонажів фільмів «П’ятниця 13-те» та 
«Кошмар на вулиці В’язів».
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— І не здумай, — попередила його Тесс. — Якщо маєш та
ку спокусу, краще згадай, хто постачає їжу до твоєї миски.

Вона набрала в «Гуглі» Рамона Норвілл і отримала резуль
тат із сорока чотирьох тисяч позицій, додала до запиту Чика
пі й отримала легший набір — одна тисяча двісті статей (хоча 
більшість з них, як вона розуміла, виявляться випадковим від
стоєм)/ Перша релевантна інформація була з тамтешнього 
тижневика «Віклі Рімайндер» і стосувалася вона самої Тесс: 
«БІБЛІОТЕКАРКА РАМОНА НОРВІЛЛ ОГОЛОШУЄ П’ЯТ
НИЦЮ ВЕРБОВОГО ГАЮ».

— А ось і я тутечки, зірка атракціону, — мугикнула Тесс. — 
Салют тобі, Тессо Джин. А тепер давай-но подивимося на мою 
партнерку, актрису другого плану.

Проте, протягнувши сторінку до низу, Тесс переконалася, 
що єдина на ній фотографія належить їй. Це був фотопортрет 
Тесс по оголені плечі, знімок, який стандартно розсилала її 
асистентка за сумісництвом. Вона наморщила носа і поверну
лася назад на «Гугл», не дуже собі уявляючи, навіщо їй так хо
четься знову побачити Рамону, але певна, що це чомусь по
трібно. Коли вона нарешті знайшла фото бібліотекарки, то 
побачила те, що напевне вже підозрювала її підсвідомість, 
принаймні судячи з того зауваження, що зробив Том, коли во
на поверталася машиною додому.

Це знайшлося в номері «Віклі Рімайндер» за 3 серпня. «“БУК
ВОЇДИ & ЛАСУНИ” ОГОЛОШУЮТЬ ЦИКЛ ЛІТЕРАТУРНИХ 
ЗУСТРІЧЕЙ НА ОСІНЬ» ішлося в заголовку. А під ним на Ган
ку своєї бібліотеки, мружачись від сонця, стояла усміхнена Ра
мона Норвілл. Неякісний знімок, зроблений нікудишнім  
фотографом-аматором, і кепський (хоча, скоріш за все, типо
вий) вибір одягу з боку Рамони. У чоловічого крою блейзері, що 
робив їй занадто широкими груди, вона скидалася на гравця 
лінії захисту в професійному футболі. На ногах у неї були по
творні черевики з абсолютно пласкими підошвами. Сірі, занад
то тісні слакси демонстрували те, що Тесс зі своїми шкільними 
подружками колись були називали «громовими культами».



— Ой, бля, Фрітці, та нехай їй грець, — вигукнула Тесс. Го
лос у неї звучав розпачливо від огиди. — Іди-но, тільки по
глянь на це.

Фрітці не підійшов подивитися і не відповів — та й якби він 
спромігся на останнє, вона була зараз надто вражена, щоби 
відтворювати його голос.

«Переконайся, що т и  бачиш саме гає, що бачиш, — наказа
ла вона собі. — Ти пережила жахливе потрясіння, Тессо Джин, 
либоньу найбільше з усіх, які тільки може отримати жінка3 за 
винятком смертельного діагнозу в кабінеті лікаря. Тому пере
конайся напевне».

Вона заплющила очі й викликала в уяві образ чоловіка зі 
старого фордівського пікапа з антикорозійною мастикою нав
круг фар. Спершу він здався їй таким дружелюбним.

«Не очікували зустріти Веселого Зеленого Велетня т у т , 
у відлюдних хащах-харащаху еге?»

От тільки він був не зеленим, він був засмаглим здорова
нем, котрий не їздив у своєму пікапі, а носив його на собі.

Рамона Норвілл — авжеж, не Велика Водійка, хоча беззапе
речно Велика Бібліотекарка — надто стара, щоби бути його 
сестрою. І якщо зараз вона й лесбійка, то не завжди такою бу
ла, бо їхня природна схожість вражала.

«Якщо я катастрофічно не помиляюся, т о  зараз я дивлюся 
на фото матері мого гвалтівника».

—  29 —

Вона пішла на кухню й випила води, але вода не допомогла. 
Напівпорожня пляшка текіли мафусаїлового віку віддавна 
спала в найдальшому кутку кухонного буфету. Тесс дістала її, 
подумала про склянку, та потім зробила ковточок просто 
з пляшки. їй обпекло рот і горло, але позитивного ефекту бу
ло досягнуто. Вона приклалася ще — цього разу вже радше
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лигнула, ніж сьорбнула — і поставила пляшку назад. Вона 
не мала наміру сп’яніти. Якщо в неї хоч колись могла з’явитися 
потреба присутності здорового глузду, то сьогодні вона по
требувала його найбільше.

Лють — найправдивіша, найпотужніша лють за все її до
росле життя — затопила її, немов гарячка, от тільки ця гаряч
ка не була схожою ні на що знайоме їй дотепер. Вона нурту
вала в Тесс дикою кров’яною плазмою, вона захолодила їй 
праву половину тіла, потім розжарила ліву, разом із серцем. 
І Іроте вона й зблизька не піднімалася до її голови, голова за
лишалася ясною. Яснішою, фактично, після того як вона ви
пила текіли.

Тесс швидко заходила колами по кухні, з опущеною головою, 
рукою масажуючи собі підпухлості на горлі. їй навіть невтям
ки було, що вона зараз кружляє кухнею, як кружляла тоді на
вкруг покинутої крамниці, коли виповзла з тієї труби, котру Ве
ликий Водій призначив їй могилою. Невже вона й справді 
вірить у те, що Рамона Норвілл послала її, Тесс, до свого сина- 
психопата, як якусь пожертву? Хіба в таке можливо повірити? 
Авжеж, ні. Та хіба вона може бути навіть цілком певною того, 
що вони мати й син, покладаючись на одну-єдину фотографію 
поганої якості та на власну пам’ять?

«Але в мене добра пам'ять. Особливо пам'ять на лиця».
Ну, це вона так вважала, але ж так думає про себе кожний. 

Правильно?
«Авжеж, але сама ця ідея цілком божевільна. Ти мусиш це ви

знати».
Це вона визнавала, проте бачила вона й божевільніші речі 

у документальних передачах по телевізору (це вона таки ди
вилася). Дами з багатоквартирного будинку в Сан-Франциско, 
які роками вбивали й закопували на задньому дворі своїх літ
ніх сусідів заради їхніх пенсійних чеків. Пілот авіалайнера, ко
трий замордував свою дружину, а потім заморозив її тіло, що
би мати змогу прогнати його крізь дроводробарку в себе за
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гаражем. Чоловік, що облив власних дітей бензином, і засмажим 
їх, як курчат корнвольської породи, аби лише його дружина 
не вступила в опікунські права, призначені їй судом. А якась 
жінка, котра посилає жертв своєму сину, це, звичайно, шоку
юче і малоймовірно... проте, нічого неможливого тут нема, 
Коли доходить до найглибиннішого лайна в людській душі, 
здається, там уже ніяких меж не існує.

— Ой леле, — почула вона власний голос, у якому змішали
ся огида і гнів. — Ой леле-лелечко.

«З'ясуй. З'ясуй усе достеменно. Якщо зможеш».
Вона повернулася до свого вірного комп’ютера. Руки в неї 

дико тремтіли, тож лише з третього разу їй вдалося в пошуко
вому полі у верхній ділянці сторінки «Гугла» надрукувати свій 
запит: АВТОТРАНСПОРТНІ КОМПАНІЇ СВЕБРІДЖ. Нареш
ті впоравшись, вона клацнула по клавіші «ентер», і ось є ком
панія, яка очолює список: «ЧЕРВОНИЙ ЯСТРУБ». ВАНТАЖ
НІ АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ. Звідти вона зразу ж перейшла 
прямо на веб-сайт «Червоного яструба», де побачила погано ви
конану анімацію з автопоїздом, на борту якого було намальо
вано щось приблизно схоже на яструба, а за кермом сидів во
дій з ідіотською усмішкою на обличчі. Автопоїзд перетинам 
екран справа наліво, миттєва транспозиція, і тут же він їде на
зад зліва направо, і знову транспозиція. Безкінечна подорож 
туди-сюди. Понад невгамовним автопоїздом блимало черво
ним, білим і синім гасло компанії: ПОСМІШКИ ВХОДЯТЬ 
У КОМПЛЕКТ НАШ ИХ ПОСЛУГ!

Для тих, хто бажав зазирнути глибше парадної сторінки, 
пропонувалися десь чотири-п’ять опцій, включно з телефон
ними номерами, тарифами та відгуками задоволених клієн
тів. Це Тесс оминула і клікнула на останній опцій під назвою: 
ПОГЛЯНЬТЕ НА НАЙНОВІШ Е ПОПОВНЕННЯ НА^ІОЇ 
ФЛОТИЛІЇ! А коли відкрилася картинка, стала на своє місце 
остання деталь.

Ця фотографія була набагато кращою за знімок Рамони 
Норвілл на ґанку бібліотеки. На ній ґвалтівник Тесс сидів за
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кормом сяючого безкапотного тягача «Піт»1, на дверях якого 
іимов напис примхливим шрифтом: «ЧЕРВОНИЙ ЯСТРУБ». 
ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ. МАССАЧУСЕТС. На ньому 
по було того заляпаного білилами картуза, тож виявлена йо
го відсутністю білява щетина на голові цього чоловіка роби- 
/іа його ще більше схожим на рідну матір, ледь не до заціпе
ніння крові в жилах. Не далі як учора Тесс бачила цей його 
життєрадісний усміх: «Мені ви цілком можете довіряти». Ту 
саму посмішку, що не покинула його обличчя й коли він про
мовив: «Може, замість того, щоби міняти колесо, краще я т е 
бе виїбу?Як ти  на це?»

Споглядання цієї фотографії прискорило циркуляцію кро
в’яної плазми в її організмі. їй гатило в скроні, але болем це від
чуття не можна було назвати: воно було майже приємним.

На пальці в нього був перстень із червоним склом.
Підпис під знімком повідомляв: Ел Стжельке, Президент 

Автотранспортної компанії «Червоний яструб», за кермом 
нашого найновішого придбання, «Літербілта-389», модель 
2008 року. Цей жеребчик-ваговоз доступний тепер нашим 
клієнтам — НАЙКРАЩИМ В УСЬОМУ СВІТІ. Нумо! Хіба 
Ел не схожий тут на щасливого татуся?»

У її голові зазвучав його голос, як він обзиває її курвою, 
плаксивою блядьською сукою, і пальці в неї стиснулися в ку
лаки. Вона відчула, як нігті вганяються їй у долоні, і стиснула 
кулаки ще міцніше, смакуючи цей біль.

«Щасливий татусь». — Ось на це повсякчас повертався її 
погляд. — «Щасливий татусь». — Лють нуртувала в ній деда
лі швидше й швидше, крутячись усередині її тіла достоту так, 
як нещодавно сама Тесс була кружляла по кухні. Як вона вчо
ра кружляла навколо крамниці, то оприявнена, то знову геть

1 Фамільярне прізвисько потужних ваговозів, які випускає заснована 
1938 року компанія «РеІегЬіІІ Моїогз»; але Кінг знову жартує, оскільки
тягач «РеІегЬіІІ-389» не безкапотний, а навпаки, має найдовший «ніс»
з усіх машин, які випускає ця компанія.



зникла, мов якась актриса в новинних медіях і суспільній сві
домості.

«Ти заплатиш за все, Еле. І к чорту копів. Я сама прийду по 
борг».

А є ж іще Рамона Норвілл. Щаслива мамуня щасливого та
туся. Хоча щодо неї Тесс поки не мала цілковитої певності. По
части тому, що не бажала вірити в те, що жінка може дозво
лити зробити настільки жахливе з іншою жінкою, але крім 
того, вбачала тут і доволі невинне пояснення. Чикапі недале
ко від Свебріджа, і Рамона, їздячи туди, сама могла іноді ко
ристуватися коротшим шляхом по Стаґґ-роуд.

— У гості до сина, — мовила, кивнувши, Тесс. — Відвідати 
щасливого татуся з його новеньким пласконосим «Літом». На
скільки я здогадуюсь, це саме вона сфотографувала синочка 
за його кермом.

То чому б їй і не порекомендувати було запрошеній пись
менниці свою улюблену дорогу?

« Чому ж тоді вона не сказала: «Я нею завжди користуюся, 
коли їжджу відвідати сина»? Хіба це не природно?»

— Можливо, вона не любить згадувати при чужих про ту 
фазу свого життя, коли мала прізвище Стжельке, — промови
ла Тесс. — Ту фазу, що відбувалась до того, як вона відкрила 
для себе коротку стрижку і зручне взуття.

Така ймовірність є, проте не варто забувати про розкидані 
на дорозі дошки з цвяхами. Це ж була пастка. Норвілл посла
ла її по цій дорозі, а пастку було влаштовано заздалегідь. Во
на попередила його по телефону? Подзвонила і повідомила: 
«Я посилаю тобі смачненьку штучку, диви, не прогав»7.

«Це все одно не доводить, що вона з цим пов'язана... або 
те, що вона свідомо пов'язана. Щасливий тату с ь  може й сам 
відстежувати маминих гостьових лекторок невже це т а к  
важко?» ^

— Зовсім неважко, — сказав Фрітці, спершу стрибнувши 
на картотечну шафку. А вже потім заходився вилизувати со 
бі лапку.
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— І якщо він бачив на фотографії якусь таку, котра йому 
подобалася... таку, доволі привабливу... я гадаю, він розумів, 
що мати підкаже їй зворотний шлях по...

Вона зупинилася.
— Ні, тут не зростається. Без якогось сигналу від мамуні 

звідки він міг знати, що я не поїду до себе додому, скажімо, 
и Бостон? Або не полечу додому в Нью-Йорк?

— Ти знайшла його через «Гугл», — нагадав Фрітці, — мож- 
ливо, й він тебе погуглив. Так само, як і вона. В наш час усе 
відомо інтернету; ти сама так кажеш.

Отак уже сплітається бодай пара ниточок.
Вона подумала, що існує єдиний спосіб, яким можна з’ясува

ти все напевне, і цей спосіб полягає в тім, щоб зробити до міс 
Норвілл несподіваний візит. Подивитися їй в очі, коли вона по
бачить Тесс. Якщо в них не буде нічого, окрім зацікавленого 
здивування Поверненням авторки «Вербового Гаю»... тільки 
до Рамони додому, а не в бібліотеку... то одна справа. Але якщо 
вона в них побачить також страх, наприклад, викликаний дум
кою «чому ти  т у т , а не лежиш в іржавому кульверті під Стагг- 
роуд». .. от тоді...

— Тоді зовсім інша справа. Правда ж, Фрітці?
Фрітці, не перестаючи вилизувати лапку, подивився на неї 

своїми лукавими зеленими очима. Така безневинна на вигляд 
ця лапка, але в ній ховаються пазурі. Тесс їх бачила, а подеко
ли й потерпала від них.

«Вона дізналася, де живу я, давай-но подивимося, чи зможу 
я відплатити їй люб'язністю за люб'язність».

Тесс знову повернулася до комп’ютера, цього разу пошукати 
веб-сайт «Буквоїдів & Ласунів». Вона не мала сумнівів, що та
кий існує — в наш час кожен має власний сайт, є навіть засу
джені, які відбувають довічні ув’язнення за вбивства, котрі ма
ють свої сайти, — і вона його знайшла. На сайті «Буквоїдів & 
Ласунів» подавалися новини з життя членів товариства, книж
кові огляди та неформальні звіти — не зовсім протокольні — 
про їхні засідання. Тесс вибрала цю сторінку і почала її прокру
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чувати. Не забрало багато часу, щоб дізнатися, що одне з їх 
засідань відбувалося 10 червня в будинку Рамони Норвілл 
у Брустері. Тесс ніколи не бувала в цьому містечку, але знала, де 
воно знаходиться, бо, коли їхала трасою на вчорашній виступ, 
проїжджала зелений дороговказ, що спрямовував до нього. 
Брустер лежав усього за два чи три з’їзди південніше від Чикапі.

Потім вона зайшла на податковий ресурс Брустера і прокру
чувала його, поки не наштовхнулася на ім’я Рамони. Минулого; 
року вона заплатила 913 доларів і шість центів податку на неру
хомість; означена нерухомість містилася на Ажур-лейн № 75.

— Ось я й знайшла тебе, милочко, — промурмотіла Тесс.
— Ти мусиш поміркувати, яким чином ти збираєшся з цим 

упоратися, — сказав Фрітці. — І як далеко ти бажаєш зайти.
— Якщо я на правильному шляху, — відповіла Тесс, — то, * 

мабуть, достатньо далеко.
Вона вже хотіла було вимкнути комп’ютер, та тут згадала ще 

про одну річ, яку варто було перевірити, хоча й розуміла, що це 1 
їй може нічого не дати. Зайшла на головну сторінку «Віклі Рі- З 
майндер» і клікнула на рубриці «НЕКРОЛОГИ». Там було ві- ! 
конце для вводу прізвища того, хто тебе цікавить, і Тесс надру
кувала: «СТЖЕЛЬКЕ». Один клац клавішею — і ось він, Роско 
Стжельке. Судячи з некролога від 1999 року, він помер рапто- | 
во у себе вдома у віці сорока восьми років. Залишив по собі дру
жину Рамонутадвох синів: Елвіна (23) і Лестера (17). Будь-яка 
авторка, котра пише історії з таємницями, навіть того безкров- \ 
ного сорту, що називаються «диванними», слова «помер рапто
во» сприйняла б як тривожний дзвінок. Тесс пошукала в загаль
ній базі даних «Рімайндера», але більше не знайшлося нічого.

Хвилину вона просиділа нерухомо, нервово барабанячи 
пальцями по підлокітниках крісла, як робила це зазвичай під 
час роботи, коли напружено пригадувала підходяще слово, 
придумувала якусь фразу або міркувала, як подати опис чого- 
небудь. А тоді знайшла список газет західного й південного 
Массачусетсу і зупинилася на Спрингфілдській «Ріпаблікен». 
На введений нею там запит з іменем чоловіка Рамони виско-
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чив різкий, гранично ясний заголовок: «БІЗНЕСМЕН ІЗ ЧИ
КАПІ ПОКІНЧИВ ЖИТТЯ САМОГУБСТВОМ».

Стжельке було знайдено в його гаражі, повислим зі своло
ка. Про ніяку записку не йшлося, і Рамони в статті не цитува
ли, тільки хтось із сусідів повідав кореспонденту, що містер 
Стжельке перебував у сильному збентеженні через «якісь не
приємності, в котрі утрапив його старший син».

— У якого ж це ґатунку неприємності міг потрапити Ел, що 
це тебе так шокувало? — запитала Тесс у комп’ютерного мо
нітора. — Щось, у чому замішана якась дівчина? Може, замах 
на зґвалтування? Сексуальне насильство? Він уже тоді готу
вав себе до великих подвигів? Це ж ти тому повісився, бо ви
явився татусем справжнього гівнюка.

— А може, Роско хтось допоміг, — зауважив Фрітці, — ска
жімо, Рамона. Велика, дужа жінка, сама розумієш. Ти мусиш 
розуміти, ти ж бачила її на власні очі.

І знову цей голос не був схожим на той, яким вона зазви
чай розмовляла сама з собою. Вона подивилася на Фрітці, зля
кано подивилася. Фрітці зустрів її погляд, зелені очі питали: 
«Хто, я?»

Що хотілося зробити Тесс, так це просто зараз же поїхати 
на Ажур-лейн із револьвером у сумочці. Що вона мусила зро
бити, так це перестати гратися в детектива і зателефонувати 
до поліції. Нехай вони цим займаються. Саме так і зробила б 
Колишня Тесс, але вона вже була іншою жінкою. Та, колишня, 
здавалася їй тепер якоюсь далекою родичкою, на кшталт тих, 
котрим посилаєш привітання з Різдвом і знову забуваєш про 
них до кінця наступного року.

Тому що вона не могла вирішити — і тому що в неї все болі
ло, — вона піднялась нагору і лягла в ліжко. Проспала чотири 
години і прокинулася такою задерев’янілою, що ледь могла хо
дити. Вона випила пару пігулок екстрапотужного тайленолу1.

1 Туїепої — бренд болетамувальних, протизапальних, протиалергічних 
препаратів різної потужності; АшЬіеп (2о1ріс1ет) — снодійне.



Почекала, поки вони покращили їй світосприйняття, а тоді сі
ла в машину і поїхала до відеосалону «Блокбастер». «Лимоно- 
чавильника» мала при собі, в сумочці. Подумала, що тепер во
на завжди мусить його мати поряд, коли їздитиме самотою.

До «Блокбастера» вона дісталася перед самим закриттям 
і спитала про фільм з Джоді Фостер «Відчайдушна жінка». 
Тамтешній клерк (із зеленим волоссям, англійською шпиль
кою в одному вусі і на вигляд щонайбільше років вісімнадця
ти) зверхньо усміхнувся і просвітив її, що фільм називається 
«Хоробра». А ще цей містер Ретро Панк повідомив, що за до
даткові п’ятдесят центів вона також може отримати пакет поп- 
корну для мікрохвильовки. Тесс ледь не сказала «ні», та вчас
но передумала.

— А чом би, курва, й ні? — втупилася вона у містера Ретро 
Панка. — Ти ж тільки один раз живеш, авжеж?

Він кинув на неї зляканий, переоцінюючий погляд, та вреш
ті посміхнувся, погодившись із тим, що йшлося не про його, 
а про життя цієї клієнтки.

Вдома вона підсмажила кукурудзу, вставила і всілася 
на диван, підклавши подушечку під поперек, щоб не ятрити 
собі там подерте місце. До неї приєднався Фрітці й вони ра
зом дивилися, як Джоді Фостер карає покидьків {мерзотни
ків, як ото «Здобув собі щ астя , мерзотникуР»1), котрі вбили її 
бойфренда. По ходу справи Фостер розбирається й з іншими 
мерзотниками, і саме за допомогою пістолета. «Хоробра» — це 
був великою мірою фільм саме того  типу, проте Тесс все од
но отримала від нього задоволення. Подумала, що в ньому за
кладено глибокий сенс. А ще вона подумала, що всі ці роки 
вона чогось себе позбавляла: брутальних, проте даруючих ка
тарсис фільмів, як от «Хоробра». Коли кіно закінчилося, вона 
обернулася до Фрітці зі словами:

----------------------  ^
1 Фінальна фраза у фільмі 1971 року «Брудний Гаррі», яку промовляє по

ліцейський (актор Клінт Іствуд), стріляючи в груди серійному вбивці, ко
трого він переслідував протягом усього сюжету.
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— Як на мене, то добре було б, аби Ричард Відмарк тоді на
штовхнувся на Джоді Фостер, замість старенької леді в інва
лідному візку, а ти як вважаєш?

Фрітці з цим погоджувався на тисячу відсотків.

—  ЗО —

Лежачи тієї ночі в ліжку, в той час як жовтневий вітер чортом 
вибрикував навкруг будинку, а Фрітці скрутився в неї під бо
ком, ховаючи носа у себе в хвості, Тесс уклала сама з собою уго
ду: якщо вона завтра вранці прокинеться в тому ж емоційному 
стані, який має зараз, то поїде з візитом до Рамони Норвілл, 
а після Рамони, можливо, — залежить від того, яким боком 
обернуться там справи, — навідає Елвіна «Великого Водія» 
Стжельке. Хоча, скоріш за все, прокинеться вона з відновленим, 
принаймні на позір, здоровим глуздом і зателефонує до поліції. 
І знову ж таки, ніяких анонімних дзвінків; сама собі накришить, 
сама й сповна сьорбатиме. Довести зґвалтування через сорок 
годин і невідомо скількох душів після самого факту — мабуть, 
нелегка справа, але ознак сексуального характеру побоїв повно 
по всьому її тілу.

І ті жінки в трубі: вона їхня заступниця, подобається їй це 
чи ні.

«Завтра всі ці думки про помсту здаватимуться мені дур
ницями. На к ш тал т  ти х  марень, що їх переживають люди 
з високою температурою».

Але, прокинувшись у неділю, вона зрозуміла, що так і пере
буває повністю у стані Нової Тесс. Подивилася на револьвер на 
нічному столику й подумала: «Я хочу ним скористатися. Я хо
чу розібратися з цим особисто, і зважаючи на т е  через що я про
йшла, я заслуговую на те, щоб розібратися з цим особисто».

— Але мені потрібно все з’ясувати, і я не бажаю, щоб мене 
впіймали, — пояснила вона Фрітці, котрий стояв уже на всіх 
чотирьох лапах і потягувався, готуючись до чергового виснаж



ливого дня, заповненого вилежуванням-вилизуванням та пої
данням корму з персональної миски.

Тесс постояла під душем, одяглася, а тоді вийшла на засклену 
веранду, прихопивши з собою лінійований жовтий блокнот1. 
Потрошку сьорбаючи з чашки холодіючий чай, вона хвилин 
п’ятнадцять просто дивилася на свою задню галявину. А потім 
нарешті вгорі першої сторінки написала «НЕ ДАТИ СЕБЕ ЗЛО
ВИТИ». Оцінила заголовок тверезим оком і почала робити но
татки. Як і в своїй повсякденній роботі, під час написання книж
ки, розпочала вона поволі, але невдовзі набрала швидкості.

—  31 —

На десяту годину ранку вона відчула, що сильно зголодніла. При
готувала собі величезний сніданок і з’їла все до останньої крих
ти. Потім відвезла до «Блокбастера» диск із фільмом і спитала 
там, чи мають вони «Поцілунок смерті». Вони його не мали, про
те після десятихвилинного перегляду «Останнього будинку 
ліворуч»2 Тесс вирішила орендувати цей фільм. Приїхавши до
дому, вона його вже уважно подивилася. Там кілька чоловіків 
зґвалтували дівчину й покинули її, вважаючи мертвою. Це було 
настільки схоже на те, що трапилося з самою Тесс, що вона вда
рилася в сльози, ридаючи так голосно, що аж Фрітці втік із кім
нати. Сяк-так вона дала собі раду й була винагороджена щасли
вим фіналом: батьки юної дівчини повбивали ґвалтівників.

Тесс віднесла диск у коридор і поклала до футляра, який бу
ла залишила там на столику. До салону вона поверне його за
втра, якщо завтра ще залишатиметься живою. Вона розрахову-
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1 Блокноти з жовтуватого кольору сторінками, які виробляє заснована 1888 ро
ку компанія «Ашрасі», понад сторіччя залишаються найпопулярнішими 
в США, оскільки писання в них легше для очей, ніж на чисто-білому папері.

2 «Ьа5І Ноизе оп іЬе ЬеЇЇ» (1972) — фільм режисера Веслі Крейвена, котрий та
кож зняв перший «Кошмар на вулиці В’язів» та чимало інших стрічок ляч
ного жанру.
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мала на те, що залишиться, але нічого не можна вгадати напевне; 
гак багато дивних закрутів та хитрих поворотів, тільки-но по
чнеш стрибати зайчиком по забур’яненій стежці власного жит
тя Тесс уже сама встигла в цьому переконатися.

Аби лише вбити час — денні години, здавалося, тягнуться 
так повільно, — вона знову ввійшла онлайн і почала шукати 
інформацію про проблеми Ела Стжельке, котрі він міг мати 
перед тим, як його батько вчинив самогубство. Не знайшла 
нічого. Цілком можливо, що той невідомий сусіда просто на
мерз дурниць (сусіди незрідка на таке здатні), але Тесс уявила 
собі інший сценарій: проблеми могли трапитися в той час, ко
ли Стжельке був ще неповнолітнім. У таких випадках пресі 
не повідомляють імена, а матеріали суду (якщо справа взага
лі доходить до суду) опечатуються.

— Але можливо, далі він іще дужче споганів, — звернулася 
вона до Фрітці.

— Такі хлопці завжди поганіють, — погодився Фрітці. (Це 
була велика рідкість; підтакував завжди Том, Фрітці частіше 
виступав у ролі адвоката диявола.)

— А тоді, через кілька років, трапилося щось інше. Щось 
іще гірше. Скажімо, мамуня допомогла йому це прихо...

— Не забувай, там є й молодший братик, — нагадав їй Фріт
ці. — Лестер. Він теж міг бути в цьому задіяний.

— Не збивай мене з пантелику такою кількістю персонажів, 
Фрітці. Я знаю точно, що цей Ел, цей йобаний Великий Водій 
зґвалтував мене, а його мати могла діяти як його співучасни
ця. Мені вже одного цього достатньо.

— Можливо, Рамона його тітонька, — не припиняв свої мір
кування Фрітці.

— Ох, замовкни вже, — попрохала Тесс, і Фрітці її послу
хався.

1 Алюзія на вельми популярну в Америці пісню про Великоднього Зайця 
«Онде Пітер Пухнастохвостик», написану 1950 року Стівом Нельсоном
і Джеком Роллінсом.
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Вона лягла о четвертій, зовсім не сподіваючись спати, але її 
налаштоване на зцілення тіло мало власні пріоритети. Виру- 
билася вона майже миттєво, а прокинувшись від настирливо
го да-да-да будильника на нічному столику, зраділа, що була 
його завела. Надворі поривчастий жовтневий вітер вичісував 
яскраве листя з дерев, жбурляючи їх жменями через її заднє 
подвір’я. Світло набуло тієї дивної, бездонної золотавості, ко
тра виглядає ексклюзивною власністю надвечір’їв у Новій Ан
глії, коли надворі панує пізня осінь.

З носом їй покращало — біль перейшов у тупе ниття, — але 
горлу ще було боляче, і до ванної вона радше пошкутильгала, 
ніж пішла. Вона стала під душ і стояла там, поки у ванній 
не набралося стільки туману, що його вистачило би для будь- 
якого англійського болота з оповідань про Шерлока Голмса. 
Душ допоміг. А пара пігулок тайленолу з аптечної шафки до
поможе ще більше.

Вона висушила волосся, а потім протерла від пари місцин
ку на дзеркалі. Жінка, що подивилася на неї звідти, мала очі, 
сповнені здорового глузду й люті. Дзеркало недовго залиша
лося чистим, але достатньо для того, щоб Тесс усвідомила, що 
вона дійсно збирається це зробити, незважаючи на наслідки.

Вона одягла на себе светр із високою горловиною чорні 
карґо-штани з великими накладними кишенями з клапанами. 
Волосся вона зав’язала у ґульку, а тоді нацупила на голову ве
ликий чорний картуз із застібкою на потилиці. Ґулька трохи 
напинала картуз ззаду, проте жодний потенціальний свідок 
не зможе сказати: «Обличчя я її, як слід, не роздивився, але в неї 
було довге біляве волосся. Воно було стягнуте на потилиці 
отою штукою, таким пружним вінчиком. Ну, ви знаєте, т а 
кі штучки продаються у «Джей-Сі Пенні».

Вона спустилася до підвалу, де після Дня праці стояв її ка
як, і дістала з полиці понад ним бухту жовтого човнярського 
тросика. Ножицями для підстригання кущів вона відрізала

— 32 —
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чотири фути, намотала тросик собі на передпліччя, а потім 
зсунула його з руки до одної з кишень своїх просторих шта
нів. Повернувшись знову нагору, до кухні, вона поклала свій 
швейцарський армійський ножик у ту саму кишеню — ліву. 
Права кишеня була зарезервована для «Лимоночавильника» 
38-го калібру... та ще однієї речі, котру вона дістала з шухля
ди поряд з плитою. Наостанок Тесс насипала подвійну порцію 
корму в миску Фрітці, але перш ніж дозволити йому їсти, об 
няла його й поцілувала в тім’я. Старий кіт прищулив вуха (ли
бонь, більше від здивування, аніж від незадоволення; вона 
не належала до тих шанувальниць котів, що повсякчас лізуть 
до них із поцілунками), і поспішив до своєї миски, щойно во
на його відпустила.

— Намагайся розтягнути запас, — сказала йому Тесс. — 
Петсі потім зайде перевірити, як ти тут, якщо я не повернуся, 
але навідається вона лише за кілька днів. — Вона злегка усміх
нулась і додала: — Я люблю тебе, нечесаний ти мій старий 
друзяко.

— Авжеж, авжеж, — відповів Фрітці і знову заходився їсти.
Тесс ще раз перечитала все, що перед тим занотувала під

заголовком «НЕ ДАТИ СЕБЕ ЗЛОВИТИ», одночасно подум- 
ки перевіряючи заготовлене спорядження і проходячи мен
тально крізь дії, які вона збиралася вчинити, щойно приїде на 
Ажур-лейн. Тесс подумала, що найважливіше, що вона мусить 
постійно тримати в голові, це те, що все там може піти зовсім  
не так, як вона оце зараз собі вимірковує. Коли доходить до 
таких справ, завжди знайдеться якийсь джокер у колоді. Ра
мони може не виявитися вдома. Або вона буде вдома, але зі 
своїм сином-ґвалтівником, сидять солодкою парочкою у ві
тальні й дивляться що-небудь надихаюче з «Блокбастера». 
«Пилку»', наприклад. Молодший братик — майже напевне, 
знаний у Свебріджі як Малий Водій — також може бути там,

1 «5а\у» (2005—2010) — серія з семи фільмів жахів, у яких, окрім великої
кількості кривавих сцен, також багато моралізаторського менторства.
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разом з ними. Та звідки Тесс знати, Рамона може проводити 
зараз планову вечірку розповсюдниці «Таппервер»1 або зб о 
ри головки читацького товариства. Важливо не дозволити со
бі спантеличитися непередбаченим розвитком подій. Якщо 
вона не спроможеться на імпровізацію, подумала Тесс, цілком 
імовірно, що зараз вона дійсно їде із Сток-віліджа, зі свого до
му, востаннє.

Пам’ятку «НЕ ДАТИ СЕБЕ ЗЛОВИТИ» вона спалила в ка
міні, розворушила попіл коцюбою, а вже тоді одяглася в шкі
ряну куртку і натягнула на руки пару рукавичок з тонкої шкі
ри. В підкладці куртки малася глибока внутрішня кишеня. 
Туди сковзнув один з різницьких ножів з кухні Тесс, просто 
на удачу, і Тесс нагадала собі не забувати, що він там хоронить
ся. Останнє, чого вона потребувала у цей вікенд, так це випад
кової мастектомії.

Перш ніж зробити крок за поріг, вона ввімкнула охоронну 
систему.

Вітер умить вхопив її в роботу, шарпаючи за комір куртки, 
смикаючи за просторі холоші карґо-штанів. Листя вирувало 
мініциклонами. У не те щоб зовсім темному небі над дорогим * 
їй куточком коннектикутського передмістя хмари стрімко пе
ребігали лицем місяця-щербаня. Тесс подумала, що ця ніч до- ' 
волі підходяща для фільму жахів.

Вона сіла в «Експідішен» і зачинила дверцята. Самотній 
листок присів на лобове скло, та зразу ж і рвонув десь геть.

— Я втратила глузд, — промовила вона нейтрально. — Він 
загубився й помер у тому кульверті, або коли я ходила навкруг 
крамниці. Це єдине можливе пояснення.

Вона завела двигун. Том-ТомТом засвітився й промовив:
— Вітаю, Тесс. Схоже, ми вирушаємо в подорож.

1 Популярна нині стратегія мережевого маркетингу (прямих продажів), 
яку на початку 1950-х розробила заснована 1946 року багатопрофільна 
компанія «Тиррег\уаге».
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— Ти правий, друже мій.
Тесс нахилилася до нього і запрограмувала в меткому ма

ленькому механічному розумі Тома садибу № 75 на Ажур-лейн.

—  33 —

Район, де жила Рамона, вона роздивлялася в інтернеті через 
«Гугл Земля»1 і, приїхавши туди, Тесс побачила, що він саме так 
і виглядає. Поки що все йшло добре. Маленьке ново-англійське 
містечко Брустер, Ажур-лейн лежала майже на його околиці, 
доми тут стояли далеко один від іншого. Тесс проїхала повз 
№ 75 із поміркованою приміською швидкістю двадцять миль 
за годину, з’ясувавши,'що світло в будинку горить, і лише одна 
машина — якась з останніх моделей «Субару», котра ледь 
не кричала, що вона належить якійсь бібліотекарці — стоїть на 
під’їзній алеї. Ніяких ознак пласконосого «Піта» чи ще якогось 
великого ваговоза. Ну, й старого пікапа з обмазаними масти
кою «Бондо» фарами нема також.

Вулиця закінчувалася розворотним майданчиком. Тесс ним 
скористалася, поїхала назад і, не даючи собі часу на вагання, 
завернула на під’їзну алею садиби Норвілл. Вимкнула фари 
й двигун, а тоді вже зробила довгий, глибокий вдих.

— Повертайся цілою, Тесс, — промовив Том зі свого місця 
на контрольній панелі. — Повертайся цілою, і я проведу тебе 
до твоєї наступної зупинки.

— Я намагатимуся з усіх моїх сил.
Вона взяла свій жовтий блокнот (тепер у ньому не було ні

яких записів) і вилізла з машини. Ідучи до дверей Рамони Нор
вілл, блокнот вона тримала перед собою, притискаючи його

«Соо§1е ЕагіЬ» — комп’ютерна програма; складений з аерофотознімків 
та супутникових фотографій «віртуальний глобус», де можна побачити 
більшість місць на планеті «з висоти пташиного польоту».
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до куртки. У місячному світлі її тінь — мабуть, єдине, що за
лишилося від Колишньої Тесс — ішла поряд з нею.

—  34 —

Передні двері Рамони Норвілл були обрамлені смугами фа
сонного скла. Товсте скло викривлювало перспективу, але Тесс 
змогла розгледіти красиві шпалери і коридор з полірованим 
паркетом. Там стояв приставний столик, на якому лежало 
кілька журналів. А може, каталогів. У кінці коридору видні- 
лася велика кімната. Звідти доносився звук телевізора. Вона 
дочула спів, отже, Рамона, либонь, не дивиться «Пилку». Фак
тично, якщо Тесс права і там звучить пісня «Підкорюй кожну 
гору», Рамона зараз дивиться «Звуки музики»1.

Тесс натиснула кнопку дверного дзвінка. Зсередини доле
тів передзвін, схожий на вступні ноти «Діксі»2 — дивний ви
бір для Нової Англії, хоча з іншого боку, якщо Тесс має щодо 
неї рацію, Рамона Норвілл дивакувата жінка.

Тесс почула гупання великих підошов і напіввідвернулася, 
щоби світло, яке линуло крізь фасонне скло, торкалося лише 
краю її обличчя. Відтуливши від грудей жовтий блокнот, во
на виставила його перед собою і почала ворушити рукою в ру
кавичці, ніби щось у ньому записує. І ще дозволила трохи по
хилитися своїм плечам. Тепер вона просто якась собі жінка, 
котра проводить якесь опитування. Вечір неділі, вона втом
лена, їй усього лиш треба дізнатися назву улюбленої зубної

1 «ТЬе Зоипсі оГМизіс» (1965) — екранізація однойменного бродвейського 
мюзиклу Ричарда Роджерса і Оскара Гаммерстайна; оптимістична пісня 
«Підкорюй кожну гору», яку виконує Мати Абатиса, спрямована на під
бадьорення головної героїні фільму, Марії.

2 «Иіхіе» — написана Деніелем Емметом (1815— 1904) у 1850-х рр. пісня, 
яка стала неофіційним гімном Півдня США і широко виконується м узи
кантами різних стилів; сьогодні дехто вважає її слова образливими сто
совно чорних американців.
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пасти цієї господині (або бодай її запитати, чи курить вона 
тютюн «Принц Альберт»), а потім уже їхати додому.

«Не тривожся, Рамоно, можеш сміливо відчиняти двері, вся
кому ж видно, що я тиха, невинна жіночка з тих, що не неспро
можні й гусака настрахати».

Боковим зором вона побачила, як за дверима зринуло спо
творене фасонним склом, ніби риб’яче, обличчя. Далі повисла 
пауза, яка, як їй здалося, тривала аж занадто довго, а тоді Ра
мона Норвілл прочинила двері.

— Так? Чим можу допом о...
Тесс обернулася до неї. Світло з прочинених дверей упало 

на її обличчя. А потрясіння, побачене нею на обличчі Рамони 
Норвілл, нищівне потрясіння, з відпалою щелепою, сказало їй 
псе, що їй хотілося взнати.

— Ви? Що ви тут роби...
З правої передньої кишені Тесс видобула «Лимоночавиль- 

ника» 38-го калібру. По дорозі сюди зі Сток-віліджа вона бу
ла уявила собі, як він там застрягне — уявила це з кошмарною 
яскравістю, — але револьвер витягся безперешкодно.

— Відійди від дверей. Спробуєш їх зачинити, я тебе застрелю.
— Ви цього не зробите, — промовила Норвілл. Від дверей 

вона не відступила, але й не затріснула їх також. — А чи ви 
здуріли?

— Рушай у дім.
Норвілл була одягнена в просторий домашній халат блакит

ного кольору, і, помітивши, як той нап’явся в неї на грудях, Тесс 
націлила туди револьвер.

— Спробуй лишень крикнути, і я тут же стріляю. Навіть 
не сумнівайся, курво, я анітрохи не жартую.

Великі груди Норвілл опали. Губи в неї відсмикнулись назад, 
оголивши зуби, а очі в орбітах бігали туди-сюди. Не скидалася 
вона зараз на бібліотекарку, тим паче на гостинну й життєра
дісну. Тесс бачила в ній пацюка, застуканого біля його нори.

— Якщо ви вистрелите з цього револьвера, всі сусіди почують.
Тесс щодо цього мала сумніви, але не сперечалася.
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— Для тебе це не матиме значення, ти вже будеш мертвою. 
Давай, заходь усередину. Якщо гарно поводитимешся й відпо
віси на мої запитання, можливо, будеш усе ще живою завтра 
вранці.

Норвілл позадкувала, і Тесс увійшла крізь прочинені двері, 
міцно тримаючи перед собою револьвер. Щойно Тесс зачини
ла за собою двері — зробила це ногою, — як Норвілл тут же 
зупинилася. Застигла біля столика з каталогами.

— Нічого не хапай, не кидай, — попередила Тесс, побачив
ши по тому, як смикнувся рот жінки, що хапання й кидання 
дійсно було на думці в Рамони. — Я тебе читаю, як книжку. 
Як би інакше я тут опинилася? Давай, рушай далі. Туди, аж до 
вітальні. Я просто в захваті від співочого сімейства Траппів1, 
коли вони в гарному гуморі.

— Ви божевільна, — промовила Рамона, та проте знов поча
ла задкувати. Взута вона була в черевики. Навіть перевдягаю
чись у домашній халат, вона залишала на ногах ті свої великі, 
потворні черевики. Шнуровані, вочевидь, від «Мепз»2. — Я по
няття не маю, навіщо ви сюди заявилися, але...

— Не жени мені тут лайно, матусенько. Навіть не ризикуй 
цього робити. Все було написано в тебе на обличчі, тільки-но 
ти відкрила двері. Все, до останньої рисочки. Ти гадала, що 
я мертва, авжеж, кажи?

— Я не розумію, про що ви ...
— Нас же тут лише двоє, дівчаток, тож давай, признавайся.

1 Сюжет «Звуків музики» побудовано на реальній біографії селянської 
дівчини-сироти з Тіролю, послушниці Марії, котра спершу працювала 
вчителькою сімох дітей вдівця барона фон Траппа, а потім стала його дру
жиною й організувала успішний сімейний вокальний ансамбль; під час 
аншлюсу Австрії Гітлером 1938 року сімейство емігрувало до США, де 
оригінальний гурт «Тгарр Рашіїу 5іп£ЄГ5» існував до 1957 року, а їхні на
щадки живуть і виступають і по тепер.

2 «Мепз ХУеагЬоизе» — заснована 1973 року компанія, що спеціалізується 
на продажу суто чоловічого одягу, взуття та аксесуарів; гасло: «Вам спо
добається, як ви виглядаєте. Я це гарантую».
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Вони вже опинилися у вітальні. На стінах сентиментальні 
малюнки — клоуни, сирітки з великими очима — а навкруги 
купа полиць та столиків, заставлених різним безділлям: суве
ніри у вигляді снігових кульок та тролів-дитинчат, статуетки 
Берти Гуммель1, Дбайливі Ведмедики2, керамічний цукерковий 
будиночок а-ля Гензель і Гретель. Хоч Норвілл і була бібліоте
каркою, жодної книжки тут не вбачалося. На телевізор диви
лося крісло «Лей-зі-бой»3 з подушечкою для ніг перед ним. По
ряд з цим фотелем стояв столик-таця. На ньому містилися 
пакет сирних «Дудлів»4, велика пляшка дієтичної коли, телеві
зійний пульт і свіжий «Телегід»5. На телевізорі стояла фотогра
фія в рамочці, на якій Рамона обнімалася з якоюсь іншою 
жінкою, дами притискались щоками одна до одної. Фото вигля
дало на те, що його було зроблено десь у парку розваг або на 
якомусь сільському ярмарку. Перед ним в світлі верхньої лю
стри променисто іскрилася кришталева цукерниця.

— Ну, й давно ти цим займаєшся?
— Я не розумію, про що ви говорите?
— Як давно ти постачаєш клієнток своєму синочку, ґвал

тівникові і вбивці?
Стрепенулися вії Норвілл, але вона знову нічого не визна

ла... чим створила для Тесс проблему. Коли вона сюди їхала, 
вбивство Рамони Норвілл здавалося їй не просто однією з мож
ливостей, а найбільш імовірним наслідком. Тесс була майже ціл

1 «М.І. Н и т т е ї»  — торгова марка серії керамічних фігурок, заснованої на 
малюнках дітей німецької художниці, францисканської черниці Марії 
Інокентії Гуммель (1909— 1946).

2 «Саге Веагз» — серія персонажів, які вперше з ’явилися 1982 р. на віталь
них листівках, а відтоді також випускаються у вигляді плюшевих, кера
мічних та інших ведмедиків.

3 «Ьа-2-Воу» — бренд м’яких домашніх меблів, які випускає однойменна 
компанія, заснована 1929 року в штаті Мічиган.

4 «СЬеег Ооосіїез» — сирні палички, що з 1950-х рр. випускаються засно
ваною 1921 року пенсільванською компанією «\Уізе Роосіз».

5 «ТУ Сиісіе» — заснований 1948 року в Нью-Йорку тижневик.
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ком певна, що зможе це зробити, і човнярський тросик, що ле
жав у лівій передній кишені її штанів, так там і залишиться, 
невикористаний. Втім, тепер уже їй стало зрозуміло, що вона 
не зможе довести справу до кінця, якщо ця жінка не визнає сво
єї співучасті. Бо того, що було на ній написано, коли вона поба
чила в себе перед дверми Тесс — у синцях і саднах, але загалом 
цілком живу й здорову, — було недостатньо.

Не зовсім достатньо.
— Коли це почалося? Скільки йому тоді було? П’ятнадцять? 

Він тоді сказав, що просто «трохи пожартував»? Чимало їх так 
кажуть на самому початку.

— Я не маю поняття, що ви маєте на увазі. Ви приїхали в біб
ліотеку і провели цілком пристойну презентацію — неблиску
чу, зрозуміло, що ви приїхали виступити лише заради грошей, 
але принаймні заповнили порожню дату в нашому календарі, — 
а наступного разу я бачу вас у себе на порозі, з револьвером, 
з якимись дикими звинуваченнями, котрі ви ...

— Це нікуди не годиться, Рамоно. Я бачила його фото на 
вебсайті компанії «Червоний яструб». Каблучка, все таке. Він 
мене зґвалтував і намагався вбити. Він вирішив, що таки на
справді мене вбив. І це саме т и  підіслала його до мене.

Щелепа в Норвілл відпала, продемонструвавши огидну ком
бінацію з шоку, відрази й винуватості.

— Це неправда! Ти, тупа пизда, т и  сама не знаєш, що вер
зеш! — зробила вона крок уперед.

Тесс хитнула револьвером.
— Ну-ну-ну, не роби цього. Стоп.
Норвілл застигла. Але Тесс не вірилося, що вона зупинила

ся надовго. Вона набирається духу, зважуючись, чи їй битися, 
чи тікати. А оскільки мусить розуміти, що Тесс поженеться за 
нею, якщо вона кинеться в глиб будинку, то попереду скоріш 
за все бійка.

Знову заспівало сімейство фон Траппів. Зважаючи на ситу
ацію, в якій опинилася Тесс, — до якої вона себе ввігнала, — 
ці життєрадісні хорові шмарклі її буквально бісили. Тримаю-
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чи в правій руці «Лимоночавильника» націленим на Норвілл, 
Тесс лівою рукою підібрала пульт і заглушила в телевізорі звук. 
Вона вже почала опускати пульт назад, на столик, та раптом 
завмерла. На телевізорі стояло дві речі, але спершу вона звер
нула увагу лише на фото Рамони з її подружкою; цукерниця 
заслужила лише на побіжний погляд.

Тільки тепер вона побачила, що промінчики, котрими, як 
нона гадала, іскриться ваза, породжуються зовсім не її граня
ми. Ними виграє щось інше, що лежить усередині. Це ж її се
режки лежать у цукерниці. Її діамантові сережки.

Норвілл ухопила з полички будиночок Гензеля й Гретель 
і пожбурила в неї. Різко жбурнула. Тесс пригнулася, і цукер
ковий будиночок, пролетівши за якийсь дюйм від її голови, 
розбився об стіну позаду неї. Вона зробила крок назад, пере
чепилася об підніжну подушечку й розпласталася на підлозі. 
Револьвер випав у неї з пальців.

Кинулися по нього обидві, Норвілл, упавши на коліна, нава
лилася плечем на руку й плече Тесс, мов якийсь футбольний 
стопер з наміром вивести з гри центрального нападаючого. Во
на ж і вхопила револьвер, спершу незграбно, ледь не впустив
ши, але потім міцно затиснула його в руці. Тесс сягнула рукою 
собі під куртку і стиснула в долоні руків’я сікача, взятого про всяк 
випадок, розуміючи, що вона вже, либонь, запізнилася. Норвілл 
була такою великою... і такою сповненою потужного материн
ства. Так, саме це. Вона роками захищала свого негідника сина 
і готова захистити його й зараз. Тесс треба було застрелити її 
ще в коридорі, в ту ж мить, як за нею зачинилися двері.

«Але ж я не могла», — подумала вона, і навіть у таку мить 
розуміння того, що це правда, подарувало їй невеличку втіху. 
Вона звелася навколішки, з рукою все ще у внутрішній кише
ні куртки, лицем до Рамони Норвілл.

— Ти гівняна писака, і виступ твій у нас був гівняний, — про
мовила Норвілл. Вона усміхалася, проговорюючи слова дедалі 
швидше й швидше. Голос її набув гугнявого прононсу, немов 
забалакав якийсь аукціоніст. — Ти лепетала у своїй промові так



самісінько, як лепечеш у своїх книжках. Ти йому перфектно па
сувала, а він якраз мусив когось утрати, я розуміюся на таких 
ознаках. Я послала тебе тією дорогою, і це безпомилково спра
цювало, я рада, що він тебе виїбав. Я не знаю, на що ти споді
валася наважитися, приїхавши до мене, але зараз ти маєш те, 
що маєш.

Вона натисла гачок, і з того не вийшло нічого, хіба що про
лунало лише сухе «клац». Тесс, придбавши зброю, брала уроки, 
а найважливішим з стрілецьких правил було — не вставляти 
набою в гніздо, котре першим підкочується під бойок. Просто 
на той випадок, якщо натиснеш на гачок випадково.

На обличчі в Норвілл застиг вираз ледь не комічного здиву
вання. Від цього вона аж ніби знову помолодшала. Вона опус
тила очі на револьвер, і цієї самої миті Тесс висмикнула ніж із 
внутрішньої кишені, поткнулася вперед і ввігнала ніж по саме 
руків’я Норвілл у живіт.

Жінка видала склянистий звук «УУУ-УУУУ», що намагався 
здатися криком, та враз обм’якла. Револьвер випав їй з руки, 
Рамона відхилилася спиною на стіну, дивлячись униз, на руків’я 
ножа. Змахом однієї руки вона штурхонула ряд статуеток фрой- 
ляйн Гуммель. Вони посипалися з полиці, розбиваючись об під
логу. Вона знову видала той звук «УУУ-УУУУ». Перед її халата 
все ще залишався незаплямованим, але кров уже почала накра
пувати з-під його подолу, на чоловічі черевики Рамони Норвілл. 
Вона вчепилася руками в ручку ножа, спробувала його витяг
ти і втретє видала своє «УУУ-УУУУ».

Вона підвела на Тесс сповнений недовіри погляд. Тесс твер
до його зустріла. їй пригадалося дещо, що трапилося в її деся
тий день народження. Батько подарував їй тоді рогатку, вона 
вийшла надвір, шукаючи, у що б його стрелити. Нарешті, квар
талів за півдесятка від свого дому, вона побачила бродячого со
баку з обгризеними вухами, що рився у сміттєвому баку. Вона 
зарядила рогатку маленьким камінчиком й вистрелила в нього, 
з наміром лише налякати тварину (чи так вона сама себе запев
няла), але натомість поцілила їй у гузно. Собака видав жалю
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гідне «айк-айк-айк» і кинувся навтьоки, але перед цим подару- 
мав Тесс такий докірливий погляд, якого вона ніколи не могла 
іабути. Вона що завгодно віддала б, аби лише відмінити той ви
падковий постріл, і ніколи більше не стріляла зі своєї рогатки 
в жодну живу істоту. Вона розуміла, що вбивство — це части
на життя, — її не мучили докори сумління щодо розчавлених 
москітів, вона спокійно ставила пастки, помітивши мишачий 
послід у погребі, і з ’їла достатньо чвертьфунтових гамбургерів 
у «Мак-Д», — але щиро вірила, що не зможе знову сама завда
ти комусь болю без того, щоби потім про це не пошкодувати, 
не відчувати сорому. Жодне з цих почуттів не навідало її у ві
тальні будинку на Ажур-лейн. Імовірно, тому, що, кінець-кін- 
цем, це був самозахист. А можливо, це був і зовсім не він.

— Рамоно, — погукала вона. — Я зараз відчуваю свого роду 
спорідненість із Ричардом Відмарком. Оце так ми робимо з до
нощиками, голубонько.

Норвілл уже стояла в калюжі власної крові, і її домашній ха
лат нарешті почав розквітати криваво-червоними маками. Об
личчя мала бліде. Її темні очі здавалися величезними й блища
ли від шоку. Язик висолопився з рота й повільно совався по 
нижній губі.

— Тепер ти можеш ще довгенько вихолоджуватися, гадаю
чи, коли ж це все закінчиться — як тобі це подобається?

Норвілл почала сунутися, її чоловічі черевики, переступаю
чи по крові, видавали якісь фекальні звуки. Ухопившись за од
ну з інших полиць, вона відірвала її від стіни. Чота Дбайливих 
Ведмедиків повалилася звідти в акті масового самогубства.

Хоча все ще не відчуваючи ані жалю, ні докорів сумління, 
Тесс усвідомила, що, попри свій крутий базар, усередині неї 
вельми мало від справжнього Томмі Удо; вона не мала снаги 
ні дивитися на тортури Норвілл, ані їх продовжувати. Вона 
нахилилася і підібрала револьвер. З правої передньої кишені 
своїх карґо-штанів вона видобула ту річ, котру перед тим діс
тала з шухляди біля плити. То була товста простьобана кухар
ська рукавиця. Ця річ цілком ефективно глушить одиночний
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револьверний постріл, якщо калібр не занадто великий. Про 
це вона дізналася, коли писала «В'язальне товариство Вербо
вого Гаю вирушає в таємничий круїз».

— Ти не розумієш, — хрипло прошепотіла Норвілл. — Тїі 
не смієш цього робити. Це помилка. Відвези м е... ліка... йню.

— Помилку зробила ти, — Тримаючи револьвер у правій 
руці, Тесс натягнула на нього кухонну рукавицю. — Помилка» 
полягає в тім, що ти не каструвала свого сина відразу, як тіль- 1 
ки дізналася, що він за таке.

Приставивши рукавицю Рамоні до скроні, від чого голова 
в тієї трішки хитнулася набік, Тесс натиснула на гачок. Про- і 
лунав низький, категоричний звук «кгах», немов стиха каш
лянув хтось дебелий.

І по всьому. і

—  35 —

Вона не гуглила адресу Ела Стжельке; вона сподівалася отри
мати її від Норвілл. Але, як вона собі вже про це не раз нагаду
вала, такі справи ніколи не відбуваються відповідно до плану. 
Все, що їй треба зараз, це не втрачати глузду, не розгубитися, 
а довести справу до повного кінця.

Домашній кабінет Норвілл містився нагорі, в кімнаті, ко- і 
тра, либонь, колись планувалася як запасна спальня. Тут теж 
було повно Дбайливих Ведмедиків і Гуммелів. Також тут було 
з півдюжини фотографій у рамках, проте жодної ні з її сином, 
її головним скарбом, ані з покійним Роско Стжельке; самі лиш і 

портрети з автографами письменників, котрі виступали у «Ла
сих буквоїдів». Ця кімната нагадала Тесс фойє в «Стаґґер-Інн»  ̂
із тамтешніми фотографіями рок-бендів.

«Вона не попросила мене поставити автограф на моєму фо
т о , — подумала Тесс. — Авжеж, навіщо їй якась згадка про т а 
ку гівняну писательку, як я? Я ж просто прислужилася в ролі : 
говорючої голови, аби лише заповнити діру в її календарі. Не ка-
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жучи вже про м'ясо для м'ясорубки її синочка. Як же їм пощас
тило, що я трапилася в правильний час».

Під стінним килимком із кишеньками, з котрих стирчали 
різноманітні циркуляри й бібліотечна кореспонденція, на 
письмовому столі Норвілл містився «Мак-Про», такий самий 
комп’ютер, як і в Тесс. Екран був темним, але жевріючий вог
ник центрального процесора підказав їй, що той перебуває 
лише в режимі сну. Пальцем у шкіряній рукавичці вона натис- 
ла одну з клавіш. Екран прокинувся, тепер вона дивилася на 
електронний робочий стіл Норвілл. От добре, без усяких ма
рудних паролів.

Тесс клікнула на іконці адресної книжки, відразу прокрутила 
список до літери «Ч» і знайшла «Червоний яструб. Вантажні ав- 
гоперевезення». Адреса: Транспорт-плаза № 7, Тауншип-роуд, 
Свебрідж. Вона прокрутила назад, на літеру «С», де знайшла 
обох — уже знайомого їй по п’ятничній зустрічі одоробала, і ще 
незнайомого їй його молодшого брата Лестера. Великий Водій 
і Малий Водій. Обидва жили на Тауншип-роуд, неподалік від офі
су компанії, котру вони, мабуть, успадкували після смерті їхньо
го батька: Елвін у будинку № 23, а Лестер у будинку № 101.

«Якби вони мали ще й третього брата , — подумала вона, — 
були б вони Троє Поросяток-Перевізників. Один у солом'яній 
хатціу другий у хворостяній, а третій  у цегляній. Шкода, що їх 
лише двійко».

Повернувшись знову до вітальні, вона виловила з кришта
левої цукерниці свої сережки і поклала їх до кишені куртки. 
При цім дивилася на сидячу під стіною мертву жінку. Не бу
ло жалю в її погляді, тільки своєрідна відстороненість, прита
манна будь-кому, хто усвідомлює, що ним уже виконано час
тину важкої роботи. Про можливі сліди непокоїтися не варто; 
Тесс була певна, що не залишила жодного, навіть випадкової 
волосинки. Кухонна рукавиця — тепер з пропаленою в ній дір
кою — повернулася назад до кишені. Ніж звичайний, такі про
даються в будь-якій крамниці по всій Америці. Наскільки во
на розуміла (а чи й взагалі думала про це), у Рамони точно
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такий кухонний набір. Отже, тут вона чиста, проте попереду! 
її, либонь, чекає важча частина роботи. Вона вийшла з будин-1 і 
ку, сіла в машину і поїхала геть. Через п’ятнадцять хвилин во- > 
на зупинилася на порожній стоянці біля якоїсь крамниці рів
но на стільки часу, щоб запрограмувати в своєму Джі-Пі-Ес 
напрямок: Тауншип-роуд, 23, Свебрідж. і

—  36 —

Скеровувана Томом, Тесс опинилася біля пункту свого при
значення невдовзі по дев’ятій годині. Щербатий місяць усе ще • 
низенько висів у небі. Вітер подужчав. »

Тауншип-роуд відгалужувалася від шосе № 47, але почина
лася ця дорога щонайменше за сім миль від «Стаґґер-Інн» і ще ' 
далі від центру Свебріджа. На розгалуженні цих двох доріг 
і лежала Транспорт-плаза. Судячи з написів на щитах, тут ба- ' 
зувалося три вантажні автотранспортні компанії плюс фірма, 
що спеціалізувалася суто на перевезенні меблів. Збірні будів
лі, у яких вони містилися, виглядали потворно. Найменша 
з них належала «Червоному яструбу». Цього недільного вечо
ра вікна в цих будівлях були темними. Поза ними тягнулася 
велика, огороджена парканом зі сталевої сітки й освітлена 
потужними дуговими ліхтарями парковка. У центрі її стояло 
повно машин таксі та ваговозів. На борту принаймні одного 
з безкапотників читався напис «ЧЕРВОНИЙ ЯСТРУБ. АВ- ; 
ТОПЕРЕВЕЗЕННЯ», але Тесс сумнівалася, щоб це був той ва
говоз, який вона бачила на їхньому сайті, той, за кермом яко
го сидів Щасливий Татусь.

До стоянки прилягала територія заправки для вантажних 
машин. Колонки з пальним — їх там було понад дюжину — 
освітлювалися такими ж потужними дуговими ліхтарями. 
Яскраве біле сяйво відбивалося від правої стіни будівлі, а лі
ва залишалася темною. Трохи вглибині там стояла також ін- | 
ша будівля, у форм літери її. Біля неї теж товпилося стадо різ- \



номастих легковиків та ваговозів. Величезний електронний 
екран при дорозі було заряджено яскраво-червоними оголо
шеннями:

АВТОЗАПРАВКА РІЧІ ДЛЯ ВАГОВОЗІВ
«ВИ ЇХ ГАНЯЄТЕ, МИ ЇХ ГОДУЄМО»

БЕНЗ. $2.99 ГАЛ.
ДИЗ. $2.69 ГАЛ.

ЗАВЖДИ Є НАЙСВІЖІШІ ЛОТЕРЕЙНІ КВИТКИ 
РЕСТОРАН У НЕДІЛЮ ВВЕЧЕРІ НЕ ПРАЦЮЄ 

ВИБАЧТЕ, ДУШ У НЕДІЛЮ ВВЕЧЕРІ НЕ ПРАЦЮЄ 
КРАМНИЦЯ & МОТЕЛЬ «ЗАВЖДИ ВІДЧИНЕНО» 

МОБІЛЬНИМ ЖИТЛОВИМ ТРЕЙЛЕРАМ «ЗАВЖДИ РАДІ»

А в самому низу, неграмотно, проте із запалом:

ПІДТРИМУЙМО НАШЕ ВІЙСЬКО!
ПЕРЕМОЖЕМО В АФГАНДІСТАНІ!

Коли в робочі дні тижня водії під’їжджають та від’їжджають, 
заправляють свої тягачі й заправляються самі (навіть у тем
ному ресторані Тесс вгадала заклад того типу, де, коли він від
чинений, у меню завжди є смажена курчатина, м’ясні рулети 
і матусин хлібний пудинг1), тут напевне велелюдно й гамірно, 
але в недільний вечір тут цвинтар, бо нічого тут нема, навіть 
придорожнього клубу такого, як «Стаґґер-Інн».

Біля заправки стояв єдиний автомобіль, передом у бік тра
си, в лючку його бензобака стирчав «пістолет» паливної колон
ки. Це був старий «Форд Ф-150» з обведеними мастикою «Бон- 
до» фарами. Колір його неможливо було розпізнати в цьому 
різкому світлі, але Тесс не мала такої потреби. їй вже якось бу

1 Популярний у багатьох країнах, а також на Півдні США десерт: шматки 
засохлого хліба вимочуються у воді, віджимаються, заливаються смаль
цем, яйцями, цукровим сиропом і запікаються.
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ло трапилося бачити цей пікап зблизька, тож вона знала, яко
го він кольору. Кабіна його була порожньою.

— Схоже, ти зовсім не здивована, — промовив Том, коли 
вона загальмувала й зупинилася на обочині дороги, крадько
ма позираючи в бік крамниці. Незважаючи на різке сяйво 
ззовні, всередині магазину вона помітила пару людей, і один 
з них був великим чоловіком. «Він великий чи дуже вели
кий?» — перепитувала її Бетсі Ніл.

— Я абсолютно не здивована, — сказала Тесс. — Він живе 
поряд. Навіщо б йому кудись іще їхати заправлятися?

— Може, він збирається в рейс.
— Так пізно ввечері в неділю? Не думаю. Гадаю, він сидів 

собі вдома, дивився «Звуки музики». Гадаю, він випив усе, яке 
мав, пиво, отже, приїхав сюди прикупити ще. Ну, й заразом 
вирішив дозаправити бак, поки скуповується.

— Але ж ти можеш помилятися. Чи не краще тобі зараз за
їхати за крамницю, а коли він звідси вирушатиме, поїхати слі
дом за ним?

Саме цього Тесс робити не хотілося. Уся передня стіна крам
нички при заправці була скляною. Він може звідти глянути, ко
ли вона під'їжджатиме, і впізнає її. Навіть якщо в яскравому світ
лі, що лупить згори на бензоколонки, важко розгледіти риси її 
обличчя, він може впізнати її машину. На дорогах повно фордів- 
ських джипів, але після п’ятничної пригоди Ел Стжельке може 
з особливою увагою реагувати зокрема на чорні «Форди Експі- 
дішени». А є ж іще її номер — звичайно, він помітив, що на її ма
шині коннектикутський номер, коли в п’ятницю під’їхав і став 
біля неї на порослій бур’яном стоянці біля покинутої крамниці.

Було й ще дещо. Дещо набагато важливіше. Вона рушила 
й поїхала далі, заправка ваговозів з крамницею Річі на Таун
шип-роуд зникала в люстерку заднього огляду.

— Я не хочу висіти в нього на хвості, — промовила вона. — 
Я хочу його випередити. Я хочу на нього чекати.

— Тесс, а якщо він одружений? — запитав Том. — Якщо на 
нього чекає дружина?

іі
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На якусь мить ця думка її налякала. Втім, вона зразу ж по
сміхнулась, і не лише тому, що єдина каблучка, яку він носив, 
мала камінь занадто великий, щоби бути справжнім рубіном.

— Парубки його ґатунку не мають дружин, — сказала во
на. — Принаймні таких, що сидять і чекають на них. Була од
на жінка в житті Ела, але вона тепер мертва.

—  37 —

Неподібно до Ажур-лейн, пейзаж обабіч Тауншип-роуд аж ні
як не нагадував передмістя; тут панував суто сільський, як 
у Тревіса Трітта1, дух. У світлі висхідного місяця лише де-не- 
де електричними острівцями мерехтіли окремі садиби.

— Тесс, ти наближаєшся до пункту призначення, — повідо
мив Том своїм власним, не уявлюваним голосом.

Тесс подолала підйом, і ось вона, по ліву руку від неї, поштова 
скринька з написом: СТЖЕЛЬКЕ № 23. Звідси ще вгору дугою 
вела довга під’їзна алея, покрита асфальтом, гладенька, як чор
ний лід. Тесс, не вагаючись, звернула на його алею, але щойно 
Тауншип-роуд залишилася позаду, як її охопив страх. їй дове
лось присилувати себе, щоб не вдарити по гальмах, не виїхати 
звідси мерщій задом. Бо якщо їхати далі, вибору в неї не зали
шиться. Вона там опиниться, немов та мушка у пляшці. Ну, хай 
він навіть і неодружений, але якщо хтось інший сидить зараз у йо
го будинку? Братик Лес, наприклад? Що, як Великий Водій купу
вав там, у Томмі, пиво й закуски не для себе одного, а на двох?

Тесс вимкнула фари і далі вже їхала при світлі місяця.
У цьому її заведеному стані їй здавалося, що під’їзна алея тяг

неться вічно, але, проїхавши не більше половини чверті милі, 
вона нарешті побачила вогні оселі Стжельке. Будинок стояв на 
вершині пагорба, акуратний на вигляд, більший за хатчину,

1 Іашез Тгауіз Тгіи (нар. 1963 р.) — популярний співак-гітарист-композитор 
у стилі кантрі, чиї пісні відзначаються характерною сентиментальністю.
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але менший за фермерський дім. Не цегляна хатка, проте 
й не солом’яна. В історії про трьох поросяток і великого страш
ного вовка, міркувала Тесс, це була б хворостяна хатинка.

По лівий бік будинку стояв довгий трейлер із написом «ЧЕР
ВОНИЙ ЯСТРУБ. АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ» на борту. У кінці 
під’їзної алеї, перед гаражем, було припарковано безкапотний 
тягач «Піт» із веб-сайту компанії. У місячному напівсвітлі він 
мав доволі потойбічний вигляд. Наближаючись до нього, Тесс 
зменшила швидкість, і раптом її затопило білим, сліпучим сяй
вом, яким накрило всю галявину і під’їзд до неї. Це зреагував 
на рух фотоелемент на ліхтарному стовпі, і якщо Стжельке за
раз прямує додому, він запросто помітить це сяйво вже з під
ніжжя своєї під’їзної алеї. Ба, він може його побачити навіть із 
Тауншип-роуд.

Вона вдарила по гальмах, почуваючись немов у тому під
літковому кошмарі, коли їй наснилося, ніби вона опинилася 
в школі абсолютно без одягу. Почула стогін якоїсь жінки. При
пустила, що це вона сама, хоча ні за звуком, ні за відчуттям 
цей стогін їй не належав.

— Ой, недобре, Тесс.
— Замовкни, Томе.
— Він може з ’явитися будь-якої миті, а ти не знаєш, як дов

го діє таймер на цьому ліхтарі. Ти вже мала труднощі з його 
матір’ю, а він незмірно дебеліший за неї.

— Я наказала тобі: замовкни!
Вона намагалася думати, але це сліпуче світло ускладнюва

ло роботу мозку. Тіні від тягача перед гаражем і трейлера лі
воруч, здавалося, тягнуться до неї гострими чорними пальця
ми — почварними пазурами. Клятий ліхтар! Авжеж, така 
людина, як він, і мусить мати такий ліхтар! їй терміново тре
ба вшиватися звідси, розвернутися тут, на галявині, і мчати 
назад на дорогу якомога швидше, але ж він може її перестрі
ти. Це вона розуміла. А оскільки елемент несподіванки втра
чено, вона напевне загине.

«Думай, Тессо Джин! Думай!»
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І, о Господи, не мала баба клопоту, так тут ще й собака по
чав гавкати. У будинку був собака. Вона уявила собі пітбуля 
:і повною пащею гострих зубів.

— Якщо збираєшся залишитися тут, ти мусиш зникнути 
:»виду, — промовив Том... та ні, цей голос не був схожим на йо
го. Або не зовсім схожим на його голос. Либонь, це був голос, що 
належав її глибинній сутності, налаштованій на виживання. 
А також на вбивство — це теж є вглибині неї. Скільки негаданих 
«я», що ховаються в глибинах душі, може мати одна особистість? 
їй почало здаватися, що кількість їх може бути безкінечною.

Вона глянула в люстерко заднього огляду, закусивши все 
ще пухлу губу. Поки що не видно наближення фар. Але чи мо
же вона так упевнено про це судити в об’єднаному світлі мі
сяця й цього чортячого ліхтаря?

— Він має таймер, — промовив Том, — але на твоєму місці 
я зробив би вже щось, поки він горить, Тесс. Бо якщо ти зру
шиш машину після того, як цей ліхтар погасне, ти тільки ввім
кнеш його знову.

Вона перемкнула «Експідішен» у повнопривідний режим, 
і вже почала об’їжджати тягач, але тут же й стала. З цього бо 
ку все поросло високою травою. У безжальному світлі ліхта
ря він обов’язково помітить у траві колії, котрі залишаться 
після неї. Якщо цей чортів ліхтар зараз і погасне, то знову 
ввімкнеться, коли він під’їде, і тоді він усе побачить.

У будинку не переставав валувати собака: «Йавк! Йавк! 
Йавк! Йавк! Йавк!»

— їдь прямо через галявину і стань поза трейлером, — під
казав Том.

— Та сліди ж! Залишаться сдідиі
— Ти мусиш десь заховатися, — знову озвався Том. Балакав 

він вибачливо, проте твердо. — На цьому боці трава принай
мні скошена. А більшість людей взагалі доволі неуважні, то
бі ж це відомо. Дорін Маркіз весь час це повторює.

— Цей Стжельке, він тобі не якась там леді з В’язального то
вариства, він просто блядьський псих.
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Проте, оскільки іншого вибору дійсно не було — взагалі ні
якого вибору з тої миті, як вона опинилась тут, — Тесс виїхала 
на галявину, а потім і далі, до довгого сріблястого трейлера, 
крізь сяйво, яке, задавалося, не поступається яскравістю полу
денному літньому сонцю. Вона кермувала, трішки підваживши 
гузно над сидінням, немов таким магічним чином могла зроби
ти менш видимими сліди після проїзду «Експідішена».

— Навіть якщо ліхтар іще горітиме, коли він сюди наближа
тиметься, ніяких підозр у нього може й не з’явиться, — сказав 
Том. — Можу закластися, що олені його активують час від ча
су. Можливо, він навіть і поставив таке світло саме для того, 
аби відлякувати їх від свого городу.

В цьому був сенс (і голос в Тома звучав знову як та, її спеціаль
на Том-говірка), але великого заспокоєння їй це не подарувало.

«Йавк! Йавк! Йавкі Йавк!»
Що б воно там не гавкало, але чути, що воно психує, аж вси- 

рається.
Ґрунт поза сріблястим трейлером лежав голий і вибоїстий — 

поза всякими сумнівами, інші ваговози теж паркувалися тут 
час від часу, — зате достатньо твердий. Тесс загнала «Експіді
шен» якомога глибше в тінь трейлера і врешті вимкнула дви
гун. Уся мокра від поту, вона пашіла буйним ароматом, якого 
не в змозі був би подолати жодний дезодорант.

Тесс вилізла з машини і, одночасно з тим, як вона затріснула 
дверцята, погас ліхтар. Коротку марновірну мить Тесс була впев
нена, що саме вона його й вимкнула. Та потім зрозуміла, що це 
таймер спрацював на тому блядьському лячному ліхтарі. Вона 
нахилилася над теплим капотом «Експідішена», роблячи глибо
кі вдихи й випускаючи повітря, немов спортсменка на останній 
чверті милі марафонської дистанції. Було б корисно знати, скіль
ки часу він горить, але це те питання, відповіді на яке вона не ма
ла. Занадто вона була налякана. Здавалося, минули цілі години.

Опанувавши себе знову, вона зробила ревізію, змушуючи се
бе рухатися повільно, методично. Револьвер і кухонна рукави
ця. Обоє наявні на своїх місцях. Вона не вважала, що рукавиця



«аглушить наступний постріл, з діркою в ній ніяк; їй доведеть
ся покладатись на віддалене розташування цього будиночка на 
пагорбі. То добре, що ніж вона залишила в череві у Рамони; як
що б їй не залишилося нічого іншого, як тільки спробувати по
рішити Великого Водія різницьким ножем, вона мала б серйоз
ний клопіт.

«А в револьвері залишилося всього чотири набої} т и  про це 
не забувай, не починай просто навмання поливати його вогнем. 
Чому ти  не прихопила з собою більше набоїв, ТессоДжин? Ти ду
мала, що займаєшся плануванням, але я не вважаю, що ти  доб
ре виконала цю роботу».

— Замовкни, — прошепотіла вона. — Том чи Фрітці, чи хто 
ти там є, просто замовкни.

Докірливий голос затих, а коли це сталося, Тесс усвідомила, 
що в реальному світі теж запанувала тиша. Пес припинив своє 
оскаженіле гавкання, коли вимкнувся ліхтар. Тепер єдиним зву
ком залишився вітер, а єдиним світлом місяць.

—  38 —

Після того як те жахливе сяйво вимкнулося, довгий трейлер пе
ретворився на чудову схованку, але вона не могла залишатися 
тут. Ні, не могла, якщо збиралася зробити те, заради чого сюди 
приїхала. Тесс поспішно задріботіла поза будинок, боячись, що 
й там раптом спалахне автоматичне освітлення, але перекона
на, що іншого вибору вона не має. Ліхтаря, який би вона могла 
активізувати, там не виявилося, натомість місяць зайшов за 
хмару, і вона перечепилася через ляду льоху, мало не вдарив
шись головою об тачку, коли підводилася навколішки. На якусь 
мить, поки лежала там, Тесс знову зачудувалася, на кого вона 
тепер перетворилася. Вона, членкиня Письменницької Гільдії, 
котра зовсім недавно убила пострілом у голову іншу жінку. Вже 
після того, як увігнала їй у живіт ножа. «Я геть зірвалася з ре
зервації». Потім вона згадала, як він обзивав її курвою, плакси-
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а
вою блядьською сукою, і перестала перейматися, чи вона зірви* 
лася чи не зірвалася з якоїсь там резервації. Крім того, це 
взагалі дурна фраза. І расистська на додачу.

У Стжельке дійсно був город позаду будинку, але малень
кий і вочевидь не вартий того, щоб захищати його від втор
гнення оленів за допомогою ліхтаря, що реагує на рух. І вза
галі, там уже майже нічого не залишилося, окрім кількох 
гарбузів, що догнивали собі на огудинах. Переступаючи чере* 
грядки, вона дісталася дальнього рогу будинку, й ось він по
ряд, тягач. Місяць виринув знову, перетворивши його хромо
вані частини на рідке срібло мечів із фантазійних романів.

Тесс наблизилась до тягача, промайнула повз його лівий бік 
і уклякла навколішках біля переднього колеса, що сягало (при
наймні їй) по підборіддя. Витягла з кишені «Лимоночавиль- 
ника». До гаража він заїхати не міг, бо перед ним стовбичив 
тягач. Та якби його навіть тут не стояло, гараж, либонь, був 
захаращений усяким холостяцьким знаряддям: інструменти, 
риболовецькі снасті, туристичне причандалля, автозапчасти
ни, ящики з дисконтною содовою.

«Це просто припущення. Небезпечно покладатися на при
пущення. Дорін завдала й тобі за таке прочуханку».

Авжеж, завдала б, ніхто не знав тих леді з В’язального това
риства краще за Тесс, але ці здитинілі любительки десертів рід
ко наважувалися на ризики. Коли ризикуєш, ти просто змуше
ний робити деякі припущення.

Тесс подивилася на свій годинник і була вражена тим, що 
зараз тільки двадцять п’ять хвилин на десяту. їй здавалося, 
що відтоді, як вона насипала Фрітці подвійну порцію корму 
і вийшла зі свого дому, минуло вже чотири роки. А то й п’ять. 
Вона вирішила, що чує звук двигуна, який наближається, але 
потім вирішила, що помилилася. Хотілося б їй, щоб вітер дув 
не так сильно, але хотіння лайна варте, ось дочекайся і взна
єш, що саме м’ятимеш у руці. Цієї приказки ніколи б не озву
чила жодна леді з В’язального товариства — Дорін Маркіз із 
її колежанками тяжіли більше до афоризмів на кшталт «рані-

і
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те розпочнеш, раніше закінчиш», — але ця приказка від того 
ніскільки не втрачала своєї істинності.

А може, він насправді вирушив у рейс, хай зараз і недільний 
иечір. Може, їй доведеться стирчати тут аж до сходу сонця, 
промерзнути до вже й без того ниючих кісток під невгамов
ним вітром, що так і вичісує верх цього самотнього пагорба, 
куди вона приперлася, немов якась скажена.

«Ні, це він скажений. Пам'ятаєш, як він танцював? Як по
ні ним і тінь його танцювала на стіні?Пам'ятаєш, як він спі
вав? Отой його верескливий голос? Ти дочекаєшся його, Тессо 
,Цжин. Ти чекатимеш, бодай навіть і пекло геть замерзне. Ти 
надто далеко вже зайшла, щоб повертати назад».

їй було страшно, і то направду.
«Тут уже не вийде благопристойного вбивства у вітальні. 

Хоча б це т и  розумієш чи ні?»
Вона розуміла. Саме це вбивство, якщо вона спроможеть

ся його виконати, буде більше схожим на «Жагу смерті» ‘, аніж 
на «В'язальне товариство Вербового Гаю дієза лаштунками». 
Ось лишень він під’їде, та добре аби прямо до тягача, під яким 
нона ховається. Погасить фари пікапа, і перш ніж його очі 

! нстигнуть звикнути до темряви...
( А тепер це вже не вітер. Вона впізнала гудіння того погано 

відрегульованого двигуна раніше, ніж з-за повороту алеї спа
лахнули фари. Тесс трохи підвелася на одному коліні і, смик
нувши за козирок, натягнула щільніше картуза, щоб його не зі
рвало їй з голови вітром. Доведеться підбиратися до нього, а це 
означає, що вибір стартового моменту мусить бути перфектним. 
Вона майже напевне промаже, якщо спробує застрелити його 
з засідки, навіть так зблизька; інструктор їй казав, що на «Лимо- 
ночавильника» можна покладатися хіба що з відстані десяти 
футів, а краще зі ще меншої. Він порадив їй купити надійнішу

1 «Жага смерті» (1972) — роман Браяна Гарфілда (нар. 1939 р.) і серія од
нойменних фільмів про архітектора, котрий самотужки знищ ує злочин
ців на вулицях Нью-Йорка.
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зброю, але вона так і не зібралася. А підібратися, щоби бастрі» 
лити його напевне, це далебі не все. Вона мусить упевнитисм, 
що в пікапі саме Стжельке, а не його брат чи якийсь приятель

«Я не маю ніякого плану».
Але планувати щось було вже пізно, бо ось він, пікап, а коли 

загорівся ліхтар, вона побачила й коричневий, з білими пляма 
ми, картуз. Також вона побачила, як він замружився проти елі 
пучого світла, як нещодавно це було трапилося й з нею, і зро 
зуміла, що на якусь мить він осліп. Вибір: зараз або ніколи.

«Я Відчайдушна Жінка».
Без усякого плану, ба навіть абсолютно бездумно, вона обі

йшла тягач ззаду, не бігом, лишень широкими, розміреними 
кроками. Вітер чортом вирував навкруг неї, шарпаючи за про
сторі карґо-штани. Вона відкрила пасажирські дверцята й по
бачила в нього на пальці каблучку з червоним каменем. Він 
якраз брався за паперовий пакет з чимось, судячи з форми, 
квадратним усередині. Пиво, скоріш за все, дванадцятизаряд- 
на коробка. Він обернувся до неї, і сталося дещо жахливе: во
на розділилася надвоє. Відчайдушна Жінка побачила звіра, 
котрий її зґвалтував, придушив і запхав до труби з двома ін
шими зогнилими трупами. А Тесс побачила трохи ширше об
личчя зі зморшками навкруг рота й очей, котрих не було тоді 
там, у вечір п’ятниці. Та попри всі ці відзначені нею дрібнич
ки, «Лимоночавильник» у її руці двічі гавкнув. Перша куля 
пробила Стжельке горло, прямо під підборіддям. Друга утво
рила чорну діру в нього над кущастою правою бровою й ви
садила на друзки скло з водійського боку. Він завалився на 
дверцята, рука, що була хапалася за паперовий пакет, відсмик
нулась. Він дико стрепенувся усім своїм монструозним тілом,
і рука з каблучкою на ній вдарилась об середину керма, натис
нувши на сигнал. У будинку знову почав гавкати собака.

«Ні, це він! — гадала вона перед відчиненими дверцятами, 
стискаючи в руці револьвер. — Це мусить бути він!»

Вона побігла навкруг передка пікапа, втратила рівновагу, 
впала на одне коліно, підхопилася і рвонула водійські дверця-
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• «і. Стжельке вивалився з кабіни, вдарившись головою об гла
денький асфальт своєї під’їзної алеї. Картуз із нього спав. 
Праве око, вивернуте з нормального положення кулею, що 
идарила просто понад ним, тупилося на місяць. Ліве дивило- 
і н на Тесс. І зовсім не обличчя переконало її врешті-решт — 
обличчя зі зморшками, які вона побачила вперше, обличчя
i давніми шрамами від акне, яких не було того п’ятничного 
надвечір’я.

«Він великий чи дуже великий?» — перепитувала в неї Бет-
ii Ніл.

«Дуже великий», — відповіла тоді Тесс, і таким той і був... 
але не таким великим, як цей чоловік. Її ґвалтівник мав зріст 
футів шість і шість дюймів, так вона подумала, коли він виліз 
І ) машини (саме з цієї машини, щодо цього вона не мала жод
них сумнівів). Він мав масивне черево, важкі клуби і був ши
рокий, як двері. Але цей чоловік був на зріст щонайменше 
шість футів і дев'ять дюймів. Вона приїхала сюди застрелити 
нелетня, а вполювала якогось левіафана.

— Ой, Боже мій, — промовила Тесс, і вітер відкинув кудись 
геть її слова. — Ох, Боже мій правий, що ж я наробила?

— Ти вбила мене, Тесс, — сказав їй із землі чоловік... і в цих 
словах таки був сенс, зважаючи на дірку в його голові, та ін
шу, у нього в горлі. — Ти приїхала і вбила Великого Водія, як 
і збиралася.

Вся сила залишила її м’язи. Вона опустилась біля нього на
вколішки. Згори, з розбурханих небес, сяяв місяць.

— Ця каблучка, — прошепотіла вона. — Цей картуз. Цей 
пікапі

— Він одягає картуза й каблучку, вибираючись на полюван
ня, — сказав Великий Водій. — І їде цим пікапом. Коли він на 
полюванні, тоді я в рейсі, на трасі, у тягачі, в «Червоному 
яструбі», і якщо хтось його бачить — особливо, коли він 
не стоїть, а десь розсівся, — той гадає, що бачить мене.

— Навіщо він так робить? — запитала Тесс у мертвого чо
ловіка. — Ти ж його брат.



— Тому що він скажений, — терпляче пояснив Великий 
Водій.

— І тому, що це ставало йому в пригоді раніше, — сказала 
Дорін Маркіз. — Коли вони були юними і Лестер мав клопо
ти з поліцією. Питання в тім, чи Роско Стжельке скоїв само
губство через той, найперший клопіт, чи Рамона примусила 
старшого брата Ела взяти вину на себе. А може, Роско збирав
ся виказати все начистоту, а Рамона його вбила. Зробила так, 
щоб це виглядало самогубством. Як воно там було, Еле?

Проте щодо цього Ел тримав мовчанку. Мертву мовчанку, 
фактично.

— Ось я тобі розкажу, як я це бачу, — почала Дорін у місяч
ному сяйві. — Я гадаю, Рамона розуміла, що якщо твій братик 
опиниться в кімнаті для допитів з бодай навіть наполовину 
кебетним полісменом, він може зізнатися про щось набагато 
гірше за лапання якоїсь дівчини в шкільному автобусі або за
зирання до машин на тій просіці, куди вчащають місцеві ко
ханці, чи хтозна в якому іншому десятицентовому правопо
рушенні його тоді звинувачували. Я гадаю, вона вмовила 
тебе взяти на себе вину, а чоловіка свого вона вмовила вдава
ти з себе німого. Або застрахала його до відповідного стану, 
що більш схоже на правду. Отже, чи через те, що поліція чо
мусь не попросила дівчину взяти участі у справжньому про
цесі впізнання, чи тому, що дівчина не наполягала на своїх 
звинуваченнях, обом вдалося вийти з цього сухими.

Ел не промовив нічого.
Тесс подумала: «Я стою т у т  навколішках, балакаю уявни

ми голосами. Я здуріла, я втрати ла розум».
Проте в глибині душі вона розуміла, що якраз намагається 

утримати  свій розум при зоровому глузді. Єдиний спосіб 
цього досягти — це все зрозуміти, і та історія, котру вона опо
віла голосом Дорін, була або істинною, або близькою до істин
ної. Засновувалася вона на припущеннях і хирлявій дедукції, 
але в цій версії був якийсь сенс. І вона пасувала до того, що 
сказала Рамона в свої останні хвилини.
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«Ти, тупа пизда, ти  сама не знаєш, що верзеш!»
І ще: «Ти не розумієш. Це помилка».
Авжеж, це помилка, нехай так. Усе, що вона робить цього 

мечора, обертається помилками.
«Ні, не все. Вона була в цьому замішана. Вона все знала».
— А т и  знав? — спитала Тесс у вбитого нею чоловіка. Вона 

потягнулася до його передпліччя, але тут же відсмикнула свою 
руку. Він мусить бути ще теплим під рукавом. Все ще здава
тись живим. — Так ти знав?

Він не відповів.
— Дозволь мені, — промовила Дорін. І тим своїм найделі- 

катнішим голосом мені-розповідати-можна-геть-усе, який за
вжди пречудово діяв у книжках, ця літня леді спитала: — Як 
багато вам було відомо, містере Водій?

— Інколи я мав підозри, — сказав він. — Переважно я вза
галі не думав про це. Я мусив керувати бізнесом.

— А ви коли-небудь про щось питалися у вашої матері?
— Мусив би, — відповів він, і Тесс здалося, що він скосив 

своє чудернацьки викривлене праве око. Але хіба хтось міг хоч 
щось розібрати напевне при цьому нелюдському місячному 
світлі? Хто-небудь міг бодай би щось тут сказати напевне?

— Коли зникли дівчата? Це тоді ви спитали?
На це Великий Водій не дав відповіді, ймовірно, тому, що 

голос у Дорін почав звучати, як у Фрітці. А також схоже на 
Тома-ТомТома, звісно.

— Але так і не знайшлося ніяких доказів, правда? — цього 
разу запитала сама Тесс.

їй не дуже вірилося, що він озветься, але він відповів:
— Так. Ніяких доказів.
— А тобі й не потрібні були якісь докази, чи не так?
Без відповіді цього разу, тож Тесс підвелася і, похитуючись, 

пішла по заплямований відбілювачем коричневий картуз, ко
трий здуло за алею на галявину. Тільки-но вона його підібра
ла, як знову вимкнувся ліхтар. У будинку перестав гавкати со
бака. Це навело її на згадку про Шерлока Голмса і, стоячи там,
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серед вітру у місячнім світлі, вона почула свій голос, як воні 
видає найсумніше хихотіння з усіх, які лишень будь-коли ви
ходили з людського горла. Вона зняла з себе свій картуз, засу« 
нула його до кишені куртки, а натомість нацупила собі на ген 
лову його картуз. Той був занадто великим для неї, тож вон|| 
зняла його і ще довгенько регулювала на ньому задню шлей4 
ку. Вона повернулася до вбитого нею чоловіка, котрий, на Л  
розсуд, навряд чи був абсолютно невинним... але, либонь, за4 
надто невинним, щоб заслужити на покарання, відміряне йо-1 
му Відчайдушною Жінкою. ]

Вона поплескала собі по козирку коричневого картуза й за-? 
питала:

— Це той, у якому ти виїжджаєш у рейси? — сама розумію
чи, що це не так.

Стжельке не відповів, але Дорін Маркіз, дуаєнна В’язального 
товариства, зробила це замість нього.

— Звичайно, ні. Коли сидиш за кермом «Червоного ястру
ба», тоді маєш на голові і картуз із логотипом «Червоного 
яструба», правда ж, любий?

— Так, — відповів Стжельке.
— І каблучку ви також не одягаєте на роботу, чи не так?
— Так. Занадто вона кричуща в очах клієнтів. Річ не для біз

несу. А якщо хтось на якійсь мерзотній стоянці для ваговозів — 
хтось задуже п’яний або обдовбаний до безтямності — поба
чить її і вирішить, що камінь справжній? Ніхто не ризикне 
просто напасти на мене, занадто я великий і дужий — був при
наймні таким до цього вечора, — але ж хтось міг би в мене і ви
стрелити. А я не заслуговую на те, щоб бути застреленим. Не за
ради фальшивої каблучки і не за ті жахливі речі, які, можливо, 
накоїв мій брат.

— І ви з вашим братом ніколи не кермували ваговозами 
компанії одночасно, чи не так, любесенький?

— Так. Коли він у рейсі, я працюю в офісі. Коли в рейсі я, 
він... ну... Я гадаю, ви самі знаєте, чим він займається, поки 
я у від’їзді.



. 1

— Ти мусив би про це доповісти куди слід! — крикнула 
Гссс. — Навіть якщо ти лише підозрював, ти мусив повідомити!

— Він боявся, — промовила Дорін своїм делікатним голо- 
і ом. — Ви ж були налякані, так, дорогенький?

— Так, — сказав Ел. — Я боявся.
— Свого власного брата? —- перепитала Тесс, чи то не віря

чи, чи не бажаючи повірити. — Боявся свого меншого брата?
— Не його, — промовив Ел Стжельке. — Її.

—  39 —

Коли Тесс вже сіла до своєї машини і завела двигун, озвався Том.
— Ти ніяк не могла знати наперед, Тесс. А все трапилося так 

швидко.
Це правда, саме так і було, але ця правда ігнорувала той цен

тральний факт, що вже вимальовувався: вирушивши, немов 
якась непримирима кіногероїня, на покарання свого ґвалтів
ника, вона тим самим запроторила себе до пекла.

Тесс приставила револьвер собі до скроні, але потім знову 
його опустила. Не могла вона цього зробити, не тепер. Вона ще 
мала зобов’язання щодо тих жінок у трубі, а також щодо будь- 
якої іншої жінки, котра може до них приєднатися, якщо Лестер 
Стжельке втече. А після того, що вона накоїла тут, зараз ще важ
ливіше, ніж будь-коли, щоб він не зміг нікуди втекти.

їй треба було ще деінде заїхати. Але не на своєму «Експі- 
дішені».

—  40 —

Під’їзна алея до номера 101 по Тауншип-роуд була недовгою 
і не замощеною. Усього лише пара колій між чагарями, котрі 
росли так близько, що дряпали борти синього «Ф-150», поки 
вона вела його до маленького подвір’я. Тут уже й не пахло
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акуратністю, цей дім був старою, покривленою, якоюсь цвин
тарною будівлею, від вигляду якої морозом бралася шкіра, ні
би її перенесли сюди прямо з «Техаськоїрізанини бензопилою» \ 
Як же подеколи життя вміє імітувати мистецтво.

Тесс навіть не намагалася наближатися крадькома — наві
що вимикати фари, якщо Лестер Стжельке впізнає звук дви
гуна братового пікапа, либонь, так же безпомильно, як голос 
самого брата?

На ній усе ще був одягнений той коричневий, заплямова
ний відбілювачем картуз, котрий Великий Водій носив, коли 
не перебував у рейсах, щасливий картуз, що обернувся напри
кінці нещасливим. Каблучка з фальшивим рубіном була за
надто великою для будь-якого з її пальців, тому вона поклала 
її собі до лівої передньої кишені карґо-штанів. Малий Водій, 
вирушаючи на полювання, сідав за кермо одягненим, як його 
брат, і хоча в нього аж ніяк не вистачить часу (або не стачить 
мозкових клітин), щоб усвідомити іронію в тому, що остання 
його жертва з’явилась по його душу в тому ж таки антуражі, 
Тесс саме так і зробила.

Вона припаркувался біля задніх дверей, вимкнула двигун 
і вилізла з машини. У руці вона тримала револьвер. Двері бу
ли незамкнені. Вона вступила в халупу, де смерділо пивом й зі
псованою їжею. Зі стелі на шматку брудного дроту звисала 
єдина лампочка на шістдесят ватів. Прямо попереду стояли 
чотири вщент заповнені сміттям пластикові баки, оті, на три
дцять два галони, що продаються у «Волмарті». Поза ними під 
стіною тулилося щось, на вигляд мовби стос накопичених ро
ків за п’ять номерів довідника «Дядечка Генрі»2. Ліворуч ви- 
днілися наступні двері, з єдиною сходинкою. Вели вони, ма
буть, до кухні. Замість поворотної ручки, клямка при них

«Техаз СЬаіпза\у Маззасге» — серія з шести фільмів жахів, перший з яких 
було випущено 1974 року.
«Ш сіе Непгу $» — популярний тижневик тематичних оголошень про про
даж, купівлю та обмін будь-чого.



була зовсім старосвітська. Двері зарипіли на немазаних заві
сах, коли вона натисла ту клямку й штовхнула їх, прочиняю
чи навстіж. Ще якусь годину тому такого роду скрегіт наля
кав би її до заціпеніння. Зараз він не торкнув її ані найменшим 
чином. Вона тут по роботі, котру мусить виконати. Все тепер 
звелося тільки до досягнення мети, і це дарувало величезне 
полегшення — звільнення від усього того зайвого емоційно
го багажу. Вона вступила у сморід якогось жирного м’яса, 
яке Малий Водій певне був смажив собі на вечерю. Дочула 
звуки закадрового реготу з телевізора. Якийсь ситком. «Зайн- 
фельд»\ — подумала вона.

— Якого чорта ти тут робиш? — гукнув Лестер Стжельке 
крізь гогітливу фонограму. — В мене тільки півтора пива за
лишилось, якщо це те, по що ти приїхав. Ось лишень доп’ю та 
й лягаю спати.

Вона вирушила на звук його голосу.
— Якби ти мені та й був подзвонив, я б уберіг тебе від кло- 

по...
Вона увійшла до кімнати. Він побачив її. Тесс, з револьве

ром в руці і в картузі, котрий зазвичай нацуплював сам Лес
тер, коли на нього навалювалася та його жага, не переймала
ся міркуваннями й припущенням про реакцію цього чоловіка 
на з ’явище перед ним його останньої жертви. Ба навіть якби 
й навпаки, вона все одно ніколи не змогла б передбачити над
мірності того, що наразі побачила. Щелепа в нього відпала, 
а потім усе його лице цілком застигло з роззявленим ротом. 
Бляшанка пива, котру він до того тримав, випала з пальців йо
му на коліна, виливаючи піну на той єдиний предмет одягу, 
що був на ньому, пожовклі труси «Жокей»2.

293 б

1 «ЗеіпГеїсі» — телесеріал, автором і головним героєм якого є комік Джері 
Зайнфельд; цей ситком виходив мережі корпорації Ен-Бі-Сі у 1989— 
1998 рр., а тепер часто повторюється на численних місцевих каналах.

2 «Жокей» — широко відома тепер модель облягаючих чоловічих трусів із 
У-подібним гульфиком, які 1935 року вперше почала виробляти заснова
на 1876 року компанія з випуску спідньої білизни «Іоскеу Іпіегпаїіопаї».
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«Він бачить примару, — подумала вона, підходячи до ньо
го з націленим револьвером. — Це добре».

Хоча у вітальні панував холостяцький безлад і не було в ній 
ні снігових кульок, ні гарнюніх статуеток, Тесс вистачило ча
су роздивитися, що телеглядацький комплект тут був точні
сінько такий самий, що і в будинку його матері на Ажур-лейн: 
крісло «Лей-зі-бой», столик-таця (тут, замість дієтичної коли 
та сирних «Дудлів», на ньому стояла остання, не відкупорена 
ще бляшанка «Синьої стрічки Пабста»1 та пакет «Дорітос»2) 
та той самий номер «Телегіда» з тим самим Джорджем Кон- 
станса3 на обкладинці.

— Ти ж мертва, — прошепотів він.
— Ні, — відповіла Тесс, приставляючи дуло «Лймоноча- 

вильника» йому до скроні. Він зробив єдину немічну спробу 
вхопити її за зап’ясток, але це йому допомогло, як сліпому 
дзеркало. — Це ти мертвий.

Вона натисла гачок. З вуха в нього вдарила кров, а голова 
різко шарпнулась набік. Він став схожим на людину, що нама
гається, вивертаючи голову, боротися зі спазмом в шиї. В те
левізорі Джордж Констанса повідомив:

— Я плавав у басейні, я плавав у басейні.
Публіка зареготала.

—  41 —

Уже було близько півночі, і вітер дув ще сильніше. Під його 
поривами здригався цілком весь дім Лестера Стжельке, і за

1 «РаЬзІ Віие КіЬЬоп» — сорт пива, який з XIX ст. випускається заснованою  
1844 року компанією «РаЬзІ Вгє\уіп£ Сошрапу»; назва походить від синьої 
стрічки, якою до 1916 року було обв’язане горло кожної пляшки.

2 «Оогіїоз» — кукурудзяні чипси, що випускаються з 1964 року, заснова
ною 1932 року компанією «Ргіїо-Ьау».

3 Сеог§е Созїапга — один із ключових персонажів серіалу «Зайнфелд», 
«сеньйор ідіотів», якого грає актор Джейсон Александер.
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кожним таким разом Тесс згадувалося те поросятко, що збу
дувало собі солом’яну хатку.

Малому поросятку, котре жило в цій хатці, більше ніколи 
не доведеться боятися, що одного разу його гівняний будино
чок здує геть на пси, бо у своєму фотелі «Лей-зі-бой» воно си
діло вже мертве. «Та й ніяким малим поросятком він не був, — 
подумала Тесс. — А був він великим поганим вовчиськом».

Вона сиділа на кухні, писала у шкільному зошиті «Синій 
коник» \  який їй трапився нагорі, у спальні Стжельке. На дру
гому поверсі було чотири кімнати, але тільки спальня зали
шалася не загаченою всяким мотлохом, від скелетів залізних 
ліжок до підвісного мотора «Евінруде»2, котрий мав такий ви
гляд, ніби його скинули з даху п’ятиповерхового будинку. 
Оскільки, щоб розібратися серед тих завалів нікчемного, да
ремного і марного непотребу, знадобилися б тижні, а то й міся
ці, Тесс обернула всю свою увагу до спальні Стжельке і ретель
но її обшукала. Зошит «Синій Коник» став просто бонусом. 
Вона знайшла те, що шукала, у старій дорожній сумці, яку бу
ло запхано в самісіньку глибину верхньої полиці шафи, та ще 
й замасковано — утім, безуспішно — старими журналами «Не- 
шенел Джеографік». У сумці сплутаним жужмом лежала ж і
ноча білизна. Її власні трусики були зверху. Тесс засунула їх 
собі до кишені і, на манер деревного щура3, поклала на їх міс
це моток жовтого човнового троса. Нікого не здивує така зна
хідка в сумці з дамськими трофеями ґвалтівника і вбивці. 
Крім того, цей тросик їй уже не знадобиться.

1 «Віие Ногзе» — лінійовані зошити для чистописання у молодших кла
сах, які випускаються заснованою 1842 року паперовою компанією  
«Меа<і\Уе5Іуасо».

2 «Еуіпгисіе» — заснована 1907 року компанія з виробництва підвісних мо
торів для різноманітних човнів.

3 Деревний щур (№ о Іо т а ) — суто американський нічний гризун, менший 
за звичайного пацюка, з пухнастим хвостом; часто живе поряд з людьми
і краде різні речі для побудови свого гнізда, іноді залишаючи на їх місці 
щось «взамін».



«Тонтоу — промовив Самотній Рейнджер. — Тут нашу ро 
боту закінчено».1

А те, що вона писала, тимчасом як «ЗайнфепьЬ» поступим 
ся місцем «Фрейзеру»у а «Фрейзер»2 місцевим новинам (однії 
мешканець Чикапі виграв у лотереї, а інший зламав собі хре 
бет, упавши з риштовання, отакий-от  баланс), було зізна 
нням у формі листа. Коли вона розпочала вже п’яту сторінку, 
новини по телевізору поступилися безкінечній рекламі «Все 
могутнього очищення»3. Денні Віерра проголошував: «Деякі 
американці мають дефекацію лише раз на два-три дні, а оскіль
ки це в них триває роками, вони вважають, що це нормальної 
Будь-який лікар, котрий не даремно їсть свій хліб, скаже вам, 
що це не так!»

Лист мав заголовок: «ДО ВІДПОВІДНИХ ОФІЦІЙНИХ 
ОСІБ», і перші його чотири сторінки містили один суцільний 
розділ. У її голові цей текст немов криком кричав. Рука в неї 
втомилася, а кулькова авторучка, яку вона знайшла в шухляді 
на кухні (по корпусу йшов золочений, уже майже затертий на
пис «ЧЕРВОНИЙ ЯСТРУБ. ВАНТАЖНІ АВТОПЕРЕВЕЗЕН- 
НЯ»), подавала всі ознаки того, що ось-ось всохне, але Тесс уже, 
слава Богу, майже закінчила. Малий Водій так і сидів у своєму 
фотелі «Лей-зі-бой», не дивлячись уже телевізор, а вона згори 
п’ятої сторінки нарешті розпочала писати новий розділ.

«Я не висловлюватиму жалю щодо тогоу що я зробила. Не бу
ду також запевняти, ніби я робила це, перебуваючи в психічно- 
хворобливому стані. Це було б надто просто. За інших обста-

1 Герой численних радіопостановок і телесеріалів «ТЬе Ьопе Кап§ег» — ков
бой у масці, котрий за допомогою револьвера і свого друга індіанця Тон- 
то утверджує справедливість на Дикому Заході.

2 «Ргазіег» — комедійний серіал, який виходив у 1993—2004 рр. і часто по
вторюється тепер.

3 «А1ті§Ьіу Сіеапзе» — модна система клізмотерапії із застосуванням спе
ціальних розчинів; Оаппу Уіегга — лікар-натуропат, розробник і пропа
гандист цієї системи.



і
нин — менш жахливих, маю на увазі — я могла б заявити: 
и Трапилась природна помилка, ці двоє виглядали такими схо- 
щ нми один на одного, майже як близнюки». Але обставини бу
ли не іншими, а саме такими, якими були.

Я думала про спокуту> сидячи т у т , пишучи цей те к с т , під 
шуки його телевізора й вітру надворі — т а  не тому, лшю 

на прощення, а том у як лїєн/ здається, неправильно
робити щось неправильне, не спробувавши принаймні зробити 
щось правильне. (Тут Тесс згадала, як чоловік, що виграв у ло
терею, і той, що зламав собі хребта, урівноважили один одно
го, але це така концепція, яку їй важко було б висловити в та
кому втомленому стані, до того ж не було певності, що вона 
іпагалі виглядатиме тут доречною.) Я думала, чи не поїхати ме
ні до Африки, працювати з жертвами СНІДу. Я думала про т е у 
щоб поїхати в Новий Орлеан і с т а т и  волонтеркою в притул
ку або в якійсь їдальні для бездомних. Я думала: може, поїхати 
на Мексиканську затоку, відчищати птахів від нафти. Я дума- 
ча віддати т і  гроші — мільйон доларів чи близько того, — що 
>і їх відклала собі на старість , якійсь громадській організації, ко
тра працює на те, щоби покласти край насильству, спрямова
ному проти жінок. Мусить же існувати така громада в Кон- 
нектикуті, можливо, їх таких навіть кілька є.

Але потім я подумала про Дорін Маркіз, леді з В'язального 
товариства, і про те, що вона повторює в кожній книзі...»

А Дорін у кожній книжці, бодай по разу принаймні, повторю
вала: «Вбивці завжди не помічають очевидного. Можете в цьо
му не сумніватися, мої любі». І навіть пишучи про спокуту, 
Тесс розуміла, що вона неможлива. Бо Дорін була абсолютно 
права.

На голові у Тесс був картуз, отже, волосся, яке можна бу
ло б піддати аналізу на ДНК, вона ніде не залишила. На ній 
були рукавички, котрих вона ні разу не знімала, навіть за кер
мом пікапа Елвіна Стжельке. Ще зовсім не пізно було спали
ти це її зізнання у дров’яній пічці в Лестера на кухні, поїхати
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до значно доглянутішого обійстя братика Елвіна (цегляної 
хатки, а не з хмизу), сісти в «Експідішен» і взяти напрямок іій 
Коннектикут. Вона повернеться додому, де на неї чекає Фрі і 
ці. На позір вона виглядала цілком чистою, тож мине кілька 
днів, поки до неї добереться поліція, але добереться обов’я » 
ково. Тому що, зосереджуючись на дрібних кримінологічних 
кротовиннях, вона прогледіла очевидну гору, точнісінько, як 
ті вбивці у книжках про В’язальне товариство.

Очевидна гора мала ім’я: Бетсі Ніл. Гарна жіночка з овалі» 
ним обличчям, чудними, як у дівчат Пікассо, очима і хмарою 
темного волосся. Вона впізнала Тесс, навіть попросила в неї 
автограф, але не в тім полягала перечіпка. Перечіпками були 
садна на її обличчі («Я сподіваюся, це трапилося не біля нас», — 
сказала тоді пані Ніл), а також той факт, що Тесс питала в неї 
про Елвіна Стжельке, описала його пікап і підтвердила, що він 
мав каблучку, коли про неї згадала пані Ніл.

Пані Ніл дізнається про цю історію з телевізора або прочи
тає в газеті — три трупи в одній родині, хіба можливо уник
нути такої новини — і піде до поліції. А поліція приїде до Тесс. 
Вони, як годиться, перевірять списки зареєстрованої в Кон- 
нектикуті зброї і дізнаються, що Тесс володіє «Сміт & Вессо- 
ном» 38-го калібру, револьвером, відомим під прізвиськом 
«Лимоночавильник». Вони попросять віддати його для про
ведення стрілецької експертизи і порівняють результати зі 
знайденими в цих трьох жертвах кулями. І що їй тоді казати? 
Може, вона збирається дивитися на них своїми підбитими, 
в синцях, очима і голосом (все ще хрипким після удушення 
Лестером Стжельке) запевняти, що револьвер вона загубила? 
І вона зможе триматися цієї версії навіть після того, як у куль- 
верті під дорогою знайдуть ті жіночі трупи?

Тесс узяла в пальці чужу ручку і знову заходилася писати.

«...щоразу вона каже: вбивці завжди не помічають очевидно
го. А якось Дорін також буквально взяла за приклад фрагмент

і



299

і одної книжки Дороті Сеєрз1 і залишила одного вбивцю з за
рядженою зброєю, порадивши йому скористатися поштивим 
ішходом з ситуації. Я маю зброю. Мій єдиний спадкоємець, 
и)иний живий близький родин, мій брат Майк живе у Таосі, 
її Пью-Мексико. Гадаю, він зможе успадкувати мої статки . 
Іалежить від юридичних наслідків моїх злочинів. Якщо т а к  

і танеться, я сподіваюся, що представники офіційних орга
нівкотрі знайдуть цей мій лист , покажуть його йому і т а 
ким чином повідомлять про моє бажання, щоб основну час
тину він пожертвував якійсь благодійній організації, що 
працює з жінками, котрих було піддано сексуальному на
сильству.

Мені жаль через помилку з Великим Водієм — Елвіном 
Стжельке. Не він мене з/валтував , і Дорін впевнена, що він 
також не гвалтував і не вбивав ти х  жінок».

Дорін? Та ні ж, це сама вона. Дорін несправжня. Але Тесс по
чувалася такою втомленою, куди там їй повертатися назад та 
виправляти вже написане. Та й яка к чорту різниця — вона 
все одно вже майже закінчує.

«Щодо Рамони й цього ш матка лайна у сусідній кімнаті, 
я не перепрошую. їм краще бути мертвими.

Ну іу звичайно, мені теж».

Вона зробила довгу паузу, достатню, щоби переглянути вже 
списані сторінки, подивитися, чи, бува, не забула вона чогось. 
Начебто ні, тож тоді вона підписалася — поставила фіналь
ний автограф. На останній літері всохла ручка, і вона відкла
ла її вбік.

— Чи не маєш чогось сказати, Лестере? — запитала вона.

1 ИогоіЬу Зауегз (1893—1957) — англійська письменниця, поетка, есеїстка, 
драматург, авторка численних детективних оповідань та романів.



Відповів їй лише вітер, дмухнувши так потужно, що крізь 
маленький будиночок майнула хвиля холодного повітря і він 
застогнав усіма своїми суглобами.

Вона знову пішла до вітальні. Одягла йому на голову кар
туза, а на палець каблучку. Саме таким їй хотілося, щоб його 
знайшли. На телевізорі вона побачила обрамлене фото. На 
ньому стояли, обійнявшись, Лестер і його мати. Усміхалися. 
Просто хлопець із мамою. Тесс дивилася на них якийсь час, 
а потім вийшла.

—  42 —

Вона відчувала, що мусить знову поїхати до покинутої крам
ниці, де все трапилося, і закінчити справи там. Зможе посиді
ти серед бур’яну на стоянці, послухати, як вітер цокотить ста
рою вивіскою «СПОДОБАЄТЬСЯ ТОБІ — СПОДОБАЄШСЯ 
ТИ», подумати про щось, про що зазвичай думають люди 
в останні моменти свого життя. У її випадку це, либонь, буде 
Фрітці. їй подумалось, що його може забрати до себе Петсі 
і йому там буде добре. Коти вміють виживати. їм не дуже важ
ливо, хто саме їх годує, аби лише миска регулярно наповню
валась.

О цій порі до тієї крамниці доїхати можна швидко, але все 
одно це здавалося десь так далеко. Вона дуже втомилася. Ви
рішила, що сяде в старий пікап Ела Стжельке і в ньому вже все 
зробить. Але їй не хотілося заляпати своєю кров’ю так боліс
но писане нею зізнання, це здавалося їй дуже неправильним, 
зважаючи на всі ті криваві подробиці, що вона там ...

Вона вирвала списані аркуші з «Синього коника» і понесла 
їх до вітальні, де так і продовжував працювати телевізор (те
пер якийсь молодик на диво кримінального вигляду рекламу
вав робота для миття підлоги), і там розсипала їх на колінах 
у Стжельке.

— Побережи це заради мене, Лесе, — попрохала вона його.

9  300
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— Без проблем, — відповів він.
Вона собі відзначила, що в нього на голому костистому пле- 

чі підсихає шматок його мертвого мозку. От і добре.
Тесс вийшла надвір, у вітряну темряву, й повільно залізла 

у пікап, вмостилася за кермом. Чудернацьки знайомим прозву
чало рипіння завіс водійських дверей, коли вона їх прочинила, 
а потім затріснула. Проте ні, що тут дивного: хіба вона не чула 
цього звуку біля крамниці? Авжеж. Вона намагалася зробити 
йому послугу, бо він їй робив — збирався поміняти колесо, щоб 
вона могла доїхати додому і нагодувати свого кота.

— Я пожаліла його акумулятор, щоб він не виснажував
ся, — промовила вона і розсміялась.

Тесс приставила коротке дуло револьвера собі до скроні, та 
раптом передумала. Такий постріл не завжди ефективний. їй 
хотілося, щоб її гроші пішли на допомогу потерпілим жінкам, 
а не на оплату догляду за нею, коли вона лежатиме роками не
притомна в якомусь закладі для людей-овочів.

Рот, це буде краще. Надійніше.
Язик відчув маслянистість дула, а крихітний плужок при

цільної мушки проорав їй піднебіння.
«В мене було гарне ж и т т я  — ну, скажімо, доволі гарне —

і хоча наприкінці його я зробила жахливу помилку, може, це 
не зіграє проти мене, якщо існує щось після цього».

Ах, а який же солодкий цей нічний вітер. І ці делікатні аро
мати, які він доносить крізь водійське вікно. Соромно йти 
отак, але хіба є якийсь інший вибір? Вже час вирушати.

Тесс заплющила очі, щільніше обхопила пальцем спуско
вий гачок, і саме в цю мить забалакав Том. Дивно взагалі, як 
він на це спромігся, бо Том залишився в «Експідішені», а «Екс- 
підішен» залишився на обійсті іншого брата, майже за милю 
звідси, якщо їхати по дорозі. Та й голос, який вона почула, зо 
всім не був тим, яким вона зазвичай наділяла Тома. І на її влас
ний він не був схожим. Цей голос був якимсь прохолодним. 
Та й вона — у неї ж в роті стирчить дуло револьвера. Вона вза
галі не може говорити.
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— Вона ж ніколи не була добрим детективом, хіба ні?
Тесс вийняла револьвер.
— Хто? Дорін?
Попри все, це її збентежило.
— А хто ж іще, Тессо Джин? Та й звідки їй бути добрим до 

тективом? Вона ж породження тебе колишньої. Хіба не так?
Тесс припустила, що так воно й є.
— Дорін упевнена, що Великий Водій не ґвалтував, не вби 

вав тих жінок. Чи це не ти саме так там написала?
— Я, — погодилась Тесс. — Це я впевнена. Та я просто втом 

лена. І збентежена, гадаю так.
— І ще ти також почуваєшся винною.
— Так. І винною також.
— А винні люди здатні на логічні міркування, як ти гадаєш?
Ні. Мабуть, не здатні.
— Що ти намагаєшся мені довести?
— Що ти розкрила лише частину таємниці. Але перш ніж 

ти спробувала розкрити її цілком — саме ти , а не напхана ба
нальними кліше літня леді-детектив, — трапилося дещо, ну 
скажімо, прикре.

— Прикре? Так ти це називаєш?
Звідкілясь, із величезної відстані, Тесс почула свій сміх. Десь 

там вітер підбивав стукатися об піддашок розхитану ринву. 
Звук нагадував той, що його видавала рекламна вивіска «7ир» 
над покинутою крамницею.

— Перш ніж застрелитися, — продовжив новий, незнайо
мий Том (цей голос повсякчас ставав дедалі більш жіноць
ким), — чом би тобі не подумати самостійно? Але не тут.

— А де ж тоді?
Том не відповів на це запитання, та й не було в тім потре

би. Натомість він сказав таке:
— І забери з собою те сране зізнання.
Тесс вилізла з пікапа і пішла назад у дім Лестера Стжельке. 

Зупинилася посеред кухні померлого хазяїна й почала дума
ти. Робила вона це вголос, тобто голосом Тома (котрий щора-
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іу звучав все більше схожим на її власний). Схоже, що Дорін 
дссь загуляла.

— Ключ від будинку Ела мусить бути на тому ж кільці, що 
її ключ від його машини, — промовив Том, — але там собака. 
Гобі варто не забувати про собаку.

Авжеж, це було б неприпустимо. Тесс зазирнула до Лесово-
іо холодильника. Після недовгого порпання в глибині ниж
ньої полиці знайшлася упаковка м’ясного фаршу. Використав
ши каталог «Дядечка Генрі», вона загорнула м’ясо в подвійний 
шар паперу і вирушила до вітальні. Там вона позбирала своє 
зізнання з колін Стжельке, роблячи це обережно, цілком усві
домлюючи, що та частина.його, що була скривдила її — та час
тина, що призвела до вбивства трьох людей цього вечора, — 
міститься прямо під цими аркушами.

— Я забрала твоє мелене м’ясиво, але не тримай на мене зла. 
Я роблю тобі послугу. Воно тхне так смачно, що вже ледь 
не геть протухло.

— Ще й крадійка, на додаток до того, що вбивця, — заува
жив Малий Водій своїм монотонним голосом мертвяка. — Ви 
тільки подивіться на неї.

— Стули пельку, Лесе, — мовила вона й пішла звідти.

—  43 —

«Перш ніж застрелитися , чом би тобі не подумати само
стійно?»

Саме це вона й намагалася робити, скеровуючи старий пі
кап по звивистій дорозі, що вела до обійстя Елвіна Стжельке. 
Вона починала вірити, що з Тома, навіть коли він не перебу
ває в одному з нею автомобілі, кращий детектив, аніж з Дорін 
Маркіз у найкращі її часи.

— Скажу коротко, — почав Том. — Якщо ти не вважаєш, 
що Ел Стжельке брав у всьому цьому участь — я маю на ува
зі серйозну участь, — ти здуріла.
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— Звичайно, я здуріла, — відповіла вона. — Бо інакше чо
му б я намагалася запевняти себе, що я застрелила не безви
нну людину, коли сама розумію, що саме це я й зробила?

— Це голос почуття вини, не голос логіки, — відповів Том. 
Тоном дратуюче-самовпевненим. — Ніяким пухнастим зай
чиком він не був, навіть чорно-білим ягнятком він не був. 
Прокинься, Тессо Джин. Ці двоє були не просто братами, во
ни були партнерами.

— Партнерами по бізнесу.
— Брати ніколи не бувають просто бізнес-партнерами. Там 

завжди є щось набагато складніше. Особливо, коли за матір 
їм править така жінка, як Рамона.

Тесс звернула на гладенько заасфальтовану під’їзну алею 
Ела Стжельке. їй подумалось, що Том у даному випадку таки 
може мати рацію. Точно знала вона одно: Дорін з її подруга
ми по В’язальному товариству ніколи не стикалися з такою 
жінкою, як Рамона Норвілл.

Загорівся ліхтар. Завівся собака: «Йавк-йавк, йавкйавк- 
йавк». Тесс чекала, поки ліхтар погасне і замовкне пес.

— Ніяк мені дізнатися про все напевне, Томе.
— Ти не матимеш певності, поки не роздивишся все на влас

ні очі.
— Хай навіть він і все знав, це ж не він згвалтував мене.
Том якусь хвильку мовчав. Вона вирішила, що він здався.

Але тут він знову заговорив:
— Коли хтось робить щось зле, а другий про це знає й не зу

пиняє його, вони обидва однаково винні.
— В очах закону?
— А також у моіх очах. Скажімо, Лестер сам-один висте

жував, ґвалтував і убивав. Я так не думаю, але припустімо, 
що було саме так. Якщо старший брат про все знав і мовчав, 
вже тільки за одне це його варто було вбити. Фактично, я ска
зав би, що кулі — для них занадто легкий кінець. Насадити 
на розпечену кочергу, оце було б ближче до торжества спра
ведливості.
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Тесс утомлено помотала головою і торкнулася револьвера, 
| що лежав поряд з нею на сидінні. Залишилася одна куля. Як

що їй доведеться використати її проти собаки (а й справді, що 
ішачить ще одне звичайне вбивство між друзями), треба буде 

| десь вполювати собі нову зброю, ну звісно, якщо вона не зби
рається повіситися чи щось таке подібне. Але ж парубки на 

і кшталт цих Стжельке зазвичай мають зброю. У тому-то й по- 
! лягає ласа штука, як сказала б Рамона.

— Авжеж, це якщо він знав. Проте аж таке поважне «якщо» 
| не виправдовує кулі в голову. З матір’ю, так, там все ясно, се

режки стали тим доказом, якого я потребувала. Але ж тут ні-
і яких доказів.
І — Справді? — голос в Тома звучав так тихо, що Тесс його 

ледве дочула. — Ходімо подивимось.

І

—  44 —

І

Собака не загавкав, коли вона зійшла на ґанок, але Тесс собі 
уявила, як той стоїть просто за дверима, зачаєний, з оскале
ними іклами.

— Губере?1 — а кий чорт, для сільського пса це ім’я нічим 
не гірше за будь-яке інше. — Мене звуть Тесс. У мене є для те-

I 6е гамбургер. А ще я маю револьвер з одним набоєм. Зараз 
я збираюся відчинити двері. На твоєму місці я б вибрала м’ясо. 

І Гаразд? Домовилися?
' Ані гав. Може, він вимкнувся разом з ліхтарем? Або при

нишк перед вторгненням смачненької грабіжниці. Тесс спро
бувала один ключ, потім другий. Безуспішно. Ці два, либонь, 
під офісу їхньої транспортної компанії. Третій ключ обернув
ся в замку і, не витрачаючи часу на втрату хоробрості, вона 
мерщій прочинила двері. Тесс була науявляла собі бульдога

Ім’я пса з мультсеріалу «Губер і мисливці на привидів», який транслював
ся щонеділі у 1973— 1975 рр. на каналі Ей-Бі-Сі.
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або ротвейлера з червоними очима й слинявими щелепами, 
А побачила Джек-Рассел-тер’єра1, котрий дивися на неї з на 
дією, помахуючи хвостиком.

Тесс поклала револьвер до кишені куртки і погладила песи 
ка по голові.

— Боже милостивий, — мовила вона. — Лишень подумати, 
як ти  мене був налякав.

— Не варто було лякатися, — сказав Губер. — Скажи мені, 
де Ел?

— Не питай, — відповіла вона. — Хочеш гамбургер? Тіль 
ки попереджаю: він, можливо, вже зіпсований.

— Давай його сюди, бейбі, — кивнув Губер.
Тесс спершу дала йому м’яса і тільки потім увійшла всере 

дину, причинила за собою двері й увімкнула світло. А чом би 
й ні? Тут врешті-решт вони тільки вдвох із Губером.

Елвін Стжельке тримав свій дім у кращому порядку, ніж йо
го брат. Підлога й стіни тут були чисті, не видно було стосіи 
обмінного каталогу «Дядечка Генрі», а на полицях вона помі
тила навіть декілька книг. Стояли тут також кількома зграй
ками гуммелівські статуетки, а на стіні в рамці висіла велика 
фотографія їхньої з братиком Мамзілли. Тесс подумала, що 
деякий натяк в цьому є, але навряд чи це можна вважати гід
ним доказом чогось. Хоч будь-чого. «О т аби т у т  було фото 
Ричарда Відмарка в ролі Томмі Удо, т о  була б інша справа».

— Чому ти посміхаєшся? — спитав Губер. — Не бажаєш по
ділитися?

— Фактично ні, — відповіла Тесс. — Звідки почнемо?
— Я не знаю, — відповів Губер. — Я всього лише пес. А як 

щодо добавки тієї смачної телятини?
Тесс згодувала йому ще трохи м’яса. Тесс звівся на задні ла

пи й двічі крутнувся на місці. Тесс зачудувалася, чи вона не бо
жеволіє.

1 Порода невеличких фокстер’єрів, виведена у середині XIX століття ан
глійським священиком Джоном «Джеком» Расселом.
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— Томе, ти маєш щось сказати?
— У хаті його брата ти знайшла свої трусики, правильно?
— Так, знайшла і забрала їх. Вони порвані... та я б ніколи

іі не одягла їх знову, навіть якби вони були цілими... але ж во- 
и и мої.

— А що ти ще там знайшла, окрім жмута дамської білизни?
— Що ти маєш на увазі під твоїм «ще»?
Але Тому не треба було їй цього пояснювати. Питання по

лягало не в тім, що вона знайшла, питання полягало в тім, чо
го вона не знайшла: ні своєї сумочки, ні ключів. Ключі Лестер 
Стжельке міг закинути в ліс. Саме так зробила б на його міс
ці сама Тесс. А сумочка — то вже інша справа. То була річ від 
«Кейт Спейд»1, вельми дорога, і всередині неї було пристро
чено стрічку з її ім’ям. Якщо сумочка — і все що в ній лежа
ло — не знайшлася в Лестеровій хаті, припустимо, що він 
не закинув її разом з ключами в ліс, то де ж тоді вона зараз?

— Я голосую за цей дім, — промовив Том. — Давай-но роз-
- дивимося.

— М ’яса! — дзявкнув Губер і зробив новий пірует.

І

—  45 —

— Звідки нам розпочати?
— Ходімо, — погукав Том. — Чоловіки більшість своїх се

кретів ховають в одному з двох місць: або у спальні, або в ка
бінеті. Дорін цього може й не знати, але ж ти знаєш. І в цьому 
будинку немає кабінету.

Вона увійшла до спальні Стжельке (Губер плівся слідом), де 
знайшлося супердовге двоспальне ліжко, застелене без виті
вок, по-військовому. Тесс зазирнула під нього. Ніц. Уже мало

«Каїе Зрасіе Уогк» — дизайнерська компанія, яку 1993 року заснува
ла зі своїм чоловіком Кейт Спейд (нар. 1963 р.), колишня редакторка від
ділу аксесуарів журналу «Мадемуазель».
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не зробивши крок до шафи, вона раптом застигла, а тоді зно
ву повернулась до ліжка. Підняла матрац. Подивилася. Мину  ̂
ло якихось п’ять секунд — ну, нехай десять, — перш ніж вони 
вимовила сухим, безбарвним голосом єдине слово:

— Джекпот.
На пружинній сітці лежало три дамських сумочки. Той не

величкий підсумок-клатч, що лежав посередині, Тесс упізна
ла б де завгодно. Розчахнула сумочку. Всередині не було нічо  ̂
го, окрім пакуночка клінекса та олівця для брів з хитромудро 
затаєною на його протилежному кінчику щіточкою для вій, 
Вона поглянула, чи на місці шовкова стрічка з її іменем, але та 
пропала. Прибрано її було акуратно, але Тесс все одно помі
тила один крихітний поріз на витонченій італійській шкірі 
там, де висмикували стібки.

— Твоє? — запитав Том.
— Сам знаєш.
— А як щодо олівця для брів?
— Такі продаються в аптеках по всій Амери...
— А саме цей тв ій ?
— Так. Мій.
— Ну, тепер ти вже переконалася?
— Я ... — у Тесс клубок застряг у горлі. Вона відчувала щось, 

але не мала певності, що саме. Полегшення? Жах? — Так, га
даю, що так. Але чому7. Чому обидва вони?

Том нічого не сказав. Бо не мусив. Дорін могла цього й не ро
зуміти (або не бажала визнавати, якщо розуміла, бо літні леді, 
котрі зачитувалися її пригодами, не любили лячних вивертів), 
проте Тесс гадала, що сама вона все зрозуміла. їхня Матінка 
трахала їх обох. Саме так сказав би психіатр. Лестер став ґвал
тівником, а Ел фетишистом, котрий брав у цьому опосередко
вану участь. Він, імовірно, навіть допомагав запроторити одну 
або й обох тих жінок до труби. Цього їй ніколи не дізнатися 
напевне.

— Обшукувати весь дім часу займе аж до світанку, — ска
зав Том, — але ти можеш ретельніше обшукати цю спальню,
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Тессо Джин. Решту речей із сумочки він, можливо, знищив — 
порізав на шматочки кредитні картки і викинув їх у річку Све- 
брідж, як на мій здогад, — але тобі варто переконатися, бо 
будь-що, на чому може бути позначене твоє ім’я, приведе по
ліцію прямо до твоїх дверей. Почни з шафи.

Тесс не знайшла в шафі кредитних карток чи чогось іншо
го, що належало б їй, а втім, дещо там їй таки трапилося. Во
но лежало на верхній полиці. Тесс зійшла зі стільця, на якому 
стояла, і розглядала цю річ зі зростаючою відразою: каченя, 
м’яка іграшка, либонь, улюблена колись іграшка якоїсь дити
ни. У цього каченяти не було одного ока, а його синтетичне 
хутро обвалялося. Воно було фактично здерте в кількох міс
цях так, ніби це каченя хтось запестив до смерті.

Збоку на вицвілому жовтому дзьобі виднілася темно-бор
дова пляма.

— Це те, що я думаю? — спитав Том.
— О Томе, я гадаю, що так.
— Трупи, які ти бачила в кульверті... могло одне з тих тіл 

належати дитині?
Ні, жодне з тих тіл не було настільки маленьким. Проте, 

можливо, кульверт під Стаґґ-роуд не єдине місце, де ховали 
трупи брати Стжельке.

— Поклади іграшку назад на полицю. Залиш для поліції цю 
знахідку. Тобі треба перевірити, чи не має він комп’ютера з да
ними в ньому про тебе. А потім ти мусиш звідси к чорту вши
ватися.

Щось холодне й вологе торкнулося руки Тесс. Вона ледь 
не заверещала. То був Губер, він дивився на неї своїми яскра
вими очима.

— Ще м’яса! — попросив Губер, і Тесс дала йому шматочок.
— Якщо в Ела Стжельке є комп’ютер, можеш бути певним, 

він захищений паролем. Та ще й таким, мабуть, що мені його 
нізащо не зламати клацанням навмання.

— Тоді забери його та закинь у ту бісову річку, коли їхати
меш додому. Хай спить собі там, разом з рибами.



310

Але в будинку не виявилося комп’ютера.
Уже в дверях Тесс згодувала Губеру рештки м’яса. Він, ли 

бонь, виригає потім все на килим, але Великому Водієві до то 
го вже нема діла.

Том запитав:
— Ти задоволена, Тессо Джин? Ти задоволена тим, що вби 

ла не безвинну людину?
Вона гадала, що мусила б, бо тепер її самогубство вигляда 

ло явно неслушним вибором.
— А як бути з Бетсі Ніл, Томе? Як щодо неї?
Том не відповів... і знову ж таки, бо не мусив. Бо він, врешті- 

решт, — це вона сама.
Чи не вона?
Щодо цього Тесс не мала цілковитої певності. Та й чи має 

це якесь значення, якщо вона знає, що їй робити далі? А що
до завтра, то завтра вже буде інший день. Скарлет О’Гара ма
ла щодо цього рацію1.

Що має значення, так це те, що поліція мусить дізнатися 
про тіла в кульверті. Хоча б тому, що десь можуть бути роди
чі і друзі, котрі їх усе ще шукають. А також тому...

— Тому що плюшеве каченя підказує, що десь можуть бути 
й інші.

Цей голос уже належав їй.
І це було добре.

—  46 —

О сьомій тридцять наступного ранку після менш як трьох го
дин рвучкого, насиченого кошмарами сну Тесс увімкнула свій

«Завтра буде інший день» — остання фраза з роману Маргарет Мітчел 
(1900— 1949) «Розвіяні вітром» (1936), яку промовляє головна героїня 
Скарлет ОТара.
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кабінетний комп’ютер. Але не для того, щоб писати. Писання 
було найостаннішим з усього, що вона наразі мала на думці.

Чи заміжня Бетсі Ніл? Тесс гадала, що ні. Того дня, в її офі- 
і і, вона не бачила на Бетсі Ніл обручки, та навіть якщо її во
на могла й не помітити, то сімейних фотографій там не було 
точно. Єдиний образ, який вона пригадувала, це фото Барака 
Обами в рамці... але той одружений з іншою. Отже, маємо — 
Ьетсі, ймовірно, розлучена або самотня. І ймовірно ж, не за
реєстрована на жодному ресурсі в інтернеті. Тож у такому ви
падку комп’ютерний пошук не дасть їй абсолютно нічого. Тесс 
припускала, що може знайти її у «Стаґґер-Інн», якщо знову 
гуди з’їздить... але вона не хотіла знову з’являтися в «Стаґґер- 
Інн». Більше ніколи.

— Навіщо ти вигадуєш собі клопіт? — спитав з підвіконня 
Фрітці. — Перевірила б принаймні телефонні номери по Све- 
бріджу. А чим це від тебе так тхне? Невже собакою?

— Так. Це Губер.
— Зрадниця, — зневажливо промовив Фрітці.
Пошук показав їй близько дюжини різних Ніл. Один номер 

належав Е. Ніл. Наразі «Е» означає Елізабет? Був лише один 
спосіб це з’ясувати.

Не відкладаючи — це майже напевне позбавило б її хоро
брості — Тесс набрала номер. Її пройняло потом, серце коло
тилося, мов скажене.

Телефон прогудів раз. Другий.
«Це, мабуть, не її номер. Може, він належить якійсь Едіт 

Ніл. Ба навіть якійсь Ельвірі Ніл».
Три гудки.
«А якщо навіть це номер Бетсі Ніл, її, либонь, немає вдома. 

Вона може бути зараз у відпустці, десь у Кетскілах. . . 1
Чотири гудки.

1 Саізкіїї — мальовничі лісисті гори на північному заході штату Нью-Йорк; 
один з улюблених районів відпочинку мешканців усіх сусідніх штатів.
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...або знялася т а  й завіялася з кимось із «Зомбі пекарів», що 
т у т  неможливого? З соло-гітаристом. Можливо, вони разом 
співають «А чи зуміє твоя кицька подолати цього пса?» в ду
ші, після того як. ..»

На тому боці взяли слухавку, Тесс відразу ж упізнала го
лос.

— Вітаю, ви подзвонили до Бетсі, але наразі я не можу піді
йти до телефону. Далі прозвучить гудок, а після нього ви самі 
знаєте, що робити. Доброго вам дня.

«Дякую, день у мене був поганий, а минула ніч була іще на
багато гі. ..»

У слухавці прогуло, і Тесс, раніше, ніж усвідомити, що во
на збирається щось сказати, почула себе, як вона вже балакає.

— Вітаю, пані Ніл, це Тесса Джин вам телефонує — автор
ка В’язального товариства. Ми з вами познайомилися у «Стаґ
ґер-Інн». Ви мені віддали мій ТомТом, а я написала автбграф 
для вашої бабусі. Ви звернули увагу на садна в мене на облич
чі, і я вам тоді дещо збрехала. Не було ніякого бойфренда, па
ні Ніл. — Тесс заговорила швидше, боячись, що стрічка в ав- 
товідповідачі закінчиться раніше, ніж вона все розповість... 
для неї стало відкриттям, що їй так нестерпно хочеться все 
розповісти. — Мене було зґвалтовано, це так жахливо, але по
тім я спробувала все виправити і... я ... я мушу побалакати 
з вами про це, тому щ о...

У телефоні почулося «клац», а тоді Тесс знову почула голос 
Бетсі Ніл, тепер уже наживо.

— Почніть спочатку, — промовила та, — але не поспіхом. 
Я щойно прокинулася і все ще напівсонна.

—  47 —

Вони домовилися разом поснідати в міському парку Свебрі- 
джа. Сіли на лаві біля естради. Тесс не відчувала голоду, але 
Бетсі Ніл змусила її покуштувати сендвіч, і Тесс, на власний
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і юдив, почала відкушувати від нього великі шматки, згадую
чи при цім Губера, як той пожадливо ковтав м’ясо Лестера 
Стжельке.

— Почніть від самого початку, — попрохала Бетсі. Вона бу
ла спокійна, Тесс подумала: майже позаприродно спокійна. — 
І Іочніть від початку і розкажіть мені все.

Тесс розпочала із запрошення від товариства «Книгогризи- 
Вуквоїди & Ласуни». Сама Бетсі говорила мало, лише вряди- 
годи вставляючи «уту» або «гаразд», щоб дати Тесс зрозуміти, 
що вона слідкує за розвитком історії. Розповідання породжу
вало спрагу, добре, що Бетсі принесла з собою також дві бля
шанки крем-соди «Доктор Браун»1. Тесс вхопила одну з них 
і пожадливо випила.

Закінчила вона, коли вже перейшло за першу годину дня. 
Ті небагато людей, котрі теж були поприходили зі своїми лан- 
чами посидіти в міському парку, давно вже поїли й розійшли
ся. Тільки дві жіночки ще вигулювали там своїх малят у хо
дунках, але доволі віддалік.

— Дозвольте, я викладу все прямо, — промовила Бетсі 
Ніл. — Ви збиралися себе застрелити, але натомість потім 
якийсь фантомний голос наказав вам повернутися до будин
ку Елвіна Стжельке.

— Так, — відповіла Тесс. — Де я й знайшла свою сумочку. 
І каченя з плямою крові.

— Ваші трусики знайшлися в домі молодшого брата.
— У Малого Водія, так. Вони в моєму «Експідішені». І су

мочка там. Хочете на них подивитися?
— Ні. А з револьвером як?
— Він теж у машині. З одним набоєм у барабані, — вона за

чудовано подивилася на пані Ніл, думаючи: «Ця дівчина з очима

1 Створений у XIX ст. в Нью-Йорку один із найстаріших в Америці безал
когольних напоїв, який тепер випускає компанія «Пепсі-Кола»; бренд 
«Бг. Вгоотп'з» залишається популярним у Новій Англії, але майже невідо
мий у решті штатів.



немов з картини Пікассо». — Ви мене часом не боїтеся? Ви ж 
тепер слабка ланка. Єдина, принаймні з тих, що я можу собі 
уявити.

— Ми на громадському майдані, сидимо в парку, Тесс, 
А ще ж удома в моєму автовідповідачі є теж щось на зразок 
зізнання.

Тесс моргнула. От, про це вона зовсім й забула.
— Навіть якщо вам якось і вдалося б убити мене так, щоб 

нічого не помітили он оті дві матусі...
— Я не в тому стані, щоб убивати ще когось. Ні тут, ні де

інде.
— Приємно чути. Бо якщо б ви навіть заопікувалися мною

і моїм автовідповідачем, рано чи пізно хтось знайшов би того 
таксиста, котрий привозив вас вранці в суботу до «Стаґґер- 
Інн». А діставшись до вас, поліцейські побачили б, що на вас 
достатньо підозрілих синців. /

— Авжеж, — кивнула Тесс, торкаючись рукою найгірших 
саден. — Ваша правда. То що тепер?

— По-перше, я гадаю, найрозумніше, що ви можете зроби
ти, це якомога довше не з’являтися на людях, допоки ваше гар
неньке обличчя не почне знову добре виглядати.

— Мені здається, з цього боку я прикрилася, — сказала Тесс 
і розповіла про побрехеньку, яку вона вигадала, щоб задоволь
нити Петсі Макклейн.

— Це вже непогано.
— Пані Н іл... Бетсі... ви мені вірите?
— О, так, — відповіла та ледь не відмахнувшись. — А тепер 

слухайте. Ви мене слухаєте?
Тесс кивнула.
— Ми з вами, пара жіночок, домовилися про скромний пік

нік у парку, і це чудово. Але від сьогодні ми з вами не бачити
мемося. Правильно?

— Якщо ви наполягаєте, — погодилась Тесс. У її мозку бу
ло точно таке ж відчуття, як у щелепі після того, як дантист 
уколе туди добрячу порцію новокаїну.
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— Наполягаю. І ви мусите вигадати якусь іншу достовірну 
кторію на той випадок, якщо копи побалакають із шофером 
лімузина, котрий відвозив вас додому...

— Мануель. Його ім’я Мануель.
— ...або водієм таксі, котрий привозив вас у «Стаґґер-Інн» 

у суботу вранці. Я не думаю, щоби хтось угледів зв’язок між ва- 
ми та сімейством Стжельке, якщо ніде не вирине жодне з ва
ших посвідчень, але коли ця історія дійде до преси, здійметься 
великий галас і ми не можемо покладатися на те, що розсліду
вання якимсь чином не зачепить і вас. — Вона нахилилася до 
Тесс і один раз плеснула долонею їй понад лівою груддю. — 
Я покладаюся на вас, цілком вірячи, що це ніяким чином не тор
кнеться мене. Бо я на це не заслужила.

Так. Вона аж ніяк на таке не заслужила.
— То яку ж історію ви збираєтесь розповісти копам, мила? 

Щось гарне, без моєї там присутності. Нумо, давайте, ви ж 
письменниця.

Тесс міркувала цілу хвилину. Бетсі її не підганяла.
— Я б сказала, що Рамона Норвілл порадила мені після мо

го виступу короткий шлях по Стаґґ-роуд — що є правдою — 
і, проїжджаючи по ній, я звернула увагу на клуб «Стаґґер-Інн». 
Я скажу, що через кілька миль я зупинилася пообідати, а по
тім вирішила повернутися, щоб трохи випити там. Послуха
ти гру живого бенду.

— Непогано. І той бенд називався...
— Я знаю, як він називався, — сказала Тесс. Мабуть, ново

каїн уже почав розсмоктуватися. — Я скажу, що познайоми
лася з якимись парубками, випила зайвого і вирішила, що на
бралася занадто, аби вести машину. Вас у цій історії нема, бо 
ви не працюєте вечорами. Я також можу розказати...

— Не переймайтесь. Цього достатньо. У вас добре виходить 
таке вариво, щойно ви розігрієтеся. Тільки не розцяцьковуй
те зайвого.

— Не буду, — сказала Тесс. — І взагалі це така історія, якої 
мені, либонь, ніколи не доведеться розповісти. Тільки-но во



316

ни знайдуть Стжельке і їхніх жертв, як почнуть шукати яко 
гось убивцю, вельми відмінного від такої маленької жіночки, 
як я, котра тихо пише собі книжечки.

Бетсі Ніл усміхнулася.
— Маленька жіночка, котра тихо пише собі книжечки, та 

щоб мені всратися. Ви ж іще та крута курва, — раптом вона 
помітила тривожний, переляканий вираз на обличчі в Тесс. — 
Що? Що з вами тепер?

— А вони зможуть угледіти зв’язок між тими жінками 
в трубі і сімейством Стжельке, вони зможуть чи ні? Принай 
мні з Лестером?

— Він одягав на себе гумку перед тим, як вас зґвалтувати?
— Ні, Боже мій, ні. Його викиди ще залишалися в мене на 

стегнах, коли я дісталася додому. І всередині мене, — її аж пе 
ресмикнуло.

— Значить, він і на інших наїжджав незагнузданим. Дока
зів там повно. Вони все складуть докупи. Якщо ті парубки 
дійсно позбавилися ваших посвідчень, ви залишитеся недо
торканною у своєму затишному гніздечку. А сенсу непокої
тися тим, чого ви не в змозі проконтролювати, нема, як га
даєте?

— Нема.
— А в и ... ви часом не збираєтеся, приїхавши додому, пере

різати собі зап’ястя у ванні? Чи скористатися тією останньою 
кулею?

— Ні, — Тесс згадала, як солодко пахло нічне повітря, коли 
вона сиділа в пікапі, приставивши тупорилого «Лимоноча- 
вильника» собі до скроні. — Ні, зі мною все гаразд.

— Тоді вам уже час іти звідси. А я ще посиджу тут трохи.
Тесс уже було почала підводитись з лави, та раптом сіла

знов.
— Є ще дещо, що мені треба взнати. Ви з себе робите фак

тично співучасницю скоєного мною злочину. Чому ви робите 
це заради жінки, котрої навіть не знаєте? Жінки, котру до цьо
го бачили лише раз у житті?
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— Ви повірите, якщо я скажу, що роблю це заради моєї ба

бусі, котра любить ваші книжки і дуже розстроїться, якщо ви 
потрапите до в’язниці за потрійне вбивство?

— Ані на крихту.
Бетсі якусь мить не говорила нічого. Взялася за свою бля

шанку «Доктора Брауна», потім знову її відпустила.
— Багатьох жінок ґвалтують, як ви гадаєте? Я хочу сказати, 

що ви в цьому сенсі не унікальна, розумієте?
Авжеж, Тесс розуміла, що в цьому сенсі вона не унікальна, 

але розуміння цього не робило меншим ні її біль, ні її сором. 
Не допоможе їй це також заспокоїти нерви в очікуванні ре
зультатів аналізів на СНІД, які вона невдовзі зробить.

Бетсі усміхнулася. Нічого приємного не проглядалося в тій 
усмішці. Ані гарного.

— Жінок в усьому світі ґвалтують, як то ми кажемо. І дівча
ток також. Таких, що мають улюблені м’які іграшки. Деяких при 
цім убивають, а деякі виживають. З тих, що вижили, скільки 
подають заяви про те, що з ними трапилося, як ви гадаєте?

Тесс помотала головою.
— Я теж цього не знаю, — кивнула Бетсі, — але я знаю да

ні Національної служби дослідження кримінальної віктим- 
ності1, бо гуглила на цю тему. Шістдесят відсотків зґвалтувань 
залишаються невідомими правоохоронцям, судячи з тих да
них. Три з кожних п’яти випадків. Гадаю, це ще невеликий від
соток, проте хто може сказати напевне? Поза уроками з мате
матики важко доводити від’ємні числа. А насправді, так 
і неможливо.

— Хто зґвалтував вас? — запитала Тесс.
— Мій вітчим. Мені було тоді дванадцять. Він тримав ніж 

для масла в мене перед обличчям, поки це робив. Я тримала

1 Иаііопаї С г іт е  У ісіітігаїіоп  Зигуеу (Ї^СУ5) — відділ федерального Бюро 
юридичної статистики, який проводить регулярні опитування кількох 
десятків тисяч людей (від 12-річного віку) по всіх США щодо випадків 
насильства, якому вони могли піддаватися в родині та поза нею.



рот на замку — страшенно перелякалася, — але ніж зісковз 
нув, коли він кінчав. Мабуть, це було ненавмисно, а втім, 
хтозна...

Бетсі пальцями лівої руки відтягнула собі донизу нижню 
повіку лівого ока. Праву долоню вона підставила човником 
під нього, і в ту долоню акуратно викотилося скляне око. По
рожня очниця була трохи почервонілою й підведеною вгору, 
немов задивилася на світ у зачудуванні.

— Біль був... ну, нема способу, яким можна описати той 
біль, насправді нема таких слів. Для мене це було, немов світ 
скінчився. А крові було... Багато її було. Мати доправила ме
не до лікаря. Вона наказала мені розповісти, що я бігла в са
мих панчохах і послизнулася в кухні на лінолеумі, який вона 
якраз перед тим наваксувала. Що я упала вперед головою і ви
йняла собі око об кут кухонного столу. Вона сказала, що лікар 
захоче побалакати зі мною наодинці і що вона на мене покла
дається. «Я знаю, він поробив тобі жахливе, — казала вона, -— 
але якщо про це дізнаються люди, вони звинувачуватимуть 
мене. Прошу, дитинко, зроби це заради мене, і я тебе запевняю, 
нічого поганого з тобою ніколи більше не трапиться». Тож так 
я й зробила.

— А таке потім траплялося знову?
— Ще три чи чотири рази. І завше я тримала рота на замку,

бо в мене залишилося лише одне око, котре могло теж стати 
пожертвою у протилежному випадку. Слухайте, ми тут уже 
закінчили чи ще ні?

Тесс зробила порух, щоб її обняти, але Бетсі, зіщулившись, 
ухилилася від обіймів. «Немов вампір, побачивши хрест», — 
подумала Тесс.

— Не треба цього, — промовила Бетсі.
— Але ж ...
— Розумію, розумію, красно дякую, солідарність, сестер- 

ство навіки, бла-бла-бла. Я не люблю, коли мене обнімають, 
оце і все. То ми вже тут закінчили чи ні?

— Ми вже закінчили.
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— Тоді йдіть. І я на вашому місці викинула б револьвер 
у річку по дорозі додому. Ви спалили те своє зізнання?

— Так. Авжеж.
Бетсі кивнула.
— А я зітру те повідомлення, що ви його залишили на моєму 

автовідповідачі.
Тесс пішла геть. Тільки раз озирнулася. Бетсі Ніл все ще си

діла на лаві. Око собі вона вже вставила назад.

—  48 —

Уже сидячи в «Експідішені», Тесс второпала, що вельми непо
гано було б видалити інформацію про кілька останніх поїздок 
зі свого Джі-Пі-Ес. Вона натисла кнопку ввімкнення, й екран 
загорівся. Том промовив:

— Вітаю, Тесс. Схоже, ми вирушаємо в подорож.
Тесс закінчила процес видалення і знову вимкнула Джі-Пі-Ес. 

Яка там подорож, фактично ніякої; вона всього лише повер
тається до себе додому. І дорогу туди, подумалось їй, вона 
сама знайде.



Справедливе подовження

Стрітер побачив той плакатик тільки тому, що мусив зупини 
тися, аби поблювати. Він часто тепер блював, а попереджу 
вальні ознаки були непевні — подеколи тремтіння нудоти, по 
деколи мідний присмак у роті, а подеколи й нічого; просто 
бовть — і вихлюпнулося, здрастуйте, з приїздом. Через це їз 
да машиною стала для нього ризикованою справою, а йому ж 
останнім часом доводилося багато сидіти за кермом, почасти 
тому, що восени він на це вже не буде здатний, почасти тому, 
що він ще мусить чимало всього обміркувати. Йому завжди 
найкраще думалося за кермом.

Він їхав подовженням Гаррис-авеню1, широкою автомагі
страллю, яка дві милі тягнеться повз окружний аеропорт Деррі 
та притаманні йому заклади: здебільшого то мотелі та склади. 
Денний рух тут завжди був напруженим, бо, окрім обслугову
вання аеропорту, ця магістраль ще й поєднувала східну та за
хідну частини Деррі, натомість увечері на цьому Подовженні 
було майже порожньо. Стрітер з’їхав на велосипедну доріжку, 
вихопив один пластиковий блювальний пакет з пачки, що ле
жала напоготові поряд, на пасажирському сидінні, нахилив до 
нього обличчя й полегшився. Обід явив себе на біс. Він цього 
номера не дивився, бо очі мав заплющені. Навіщо? Якщо ти ко
лись бачив бодай одну купку риговини, значить, бачив їх усі.

З початком фази блювання зникав біль. Доктор Гендерсон 
попереджав його, що так триватиме не завжди, і на останньо
му тижні почалися зміни. Поки що не вкрай болючі, просто 
миттєвий удар блискавки зі стравоходу в горло, схоже на ви-

1 Подовження (Ехіепзіоп) — традиційна в США назва пізніших додатків 
(часто платних) до основних вулиць та доріг.
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і» мд кислоти при розладі шлунку. Це відчуття з’являлося, а то
ці щезало. Але далі все гіршатиме, про це йому доктор Гендер-
• ом казав також.

Він підвів голову від пакета, відчинив скриньку під прила
довою панеллю, дістав звідти дротяний зажим і запечатав ним 
ми кет зі своїм обідом, поки сморід не встиг розповзтися по са
мому. Подивився праворуч і побачив благословенну урну з за
лишим собакою, намальованим у неї на боці, й трафаретним 
м.иіисом: ПЕС ДЕРРІ ГОВОРЕ: «КИДАЙ СМІТТЯ В ГОДНЕ 
МІСЦЕ!».

Стрітер виліз із машини, рушив до ПСОВОЇ УРНИ, де й по- 
ібавився найсвіжішого з викидів свого несправного організ
му. Схиляючись до заходу, літнє сонце забарвлювало в черво
ний колір пласке (і наразі безлюдне) довкілля аеропорту, 
а тінь, притулена до п’ят Стрітера, була довгою й гротескно 
худою. Ніби випереджаючи на чотири місяці його тіло, вона 
мемов уже була зруйнована тим раком, котрий невдовзі почне 
можирати його живцем.

Він повернувся йти назад до машини і тоді побачив плака- 
тик по той бік дороги. Спершу — можливо, через те, що очі 
и нього ще сльозилися, він прочитав напис на ньому як: ПО
ДОВЖЕННЯ ВОЛОССЯ. Потім проморгався й побачив, що 
насправді там написано: ПОДОВЖЕННЯ ВИПЛАТНЕ. А ниж
че, дрібнішими літерами: справедлива ціна.

Подовження виплатне, ціна справедлива. Звучить гарно 
і навіть має якийсь сенс.

На протилежному боці магістралі, перед сітчастим парка
ном, що огороджував територію окружного аеропорту, лежав 
гравійний майданчик. У годину пік там виставляли свої при
дорожні ятки чимало людей, бо там таки існувала можливість 
покупцеві з’їхати на узбіччя без того, щоб його дзьобнули 
в хвіст (тобто, якщо той діяв швидко і не забував при цім уві
мкнути сигнал повороту). Стрітер усе своє життя прожив 
у цьому маленькому мейнському містечку Деррі й упродовж
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багатьох років міг бачити, як люди тут продають свіжу горо
дину навесні, качани кукурудзи й свіжі ягоди влітку та лоб- 
стерів майже цілорічно. Один божевільний стариган, знаний 
на прізвисько Сніговик, завжди тут панує рано навесні, про
даючи загублені кимсь узимку і знайдені ним під час відлиг 
різні цяцьки. Багато років тому Стрітер був купив у того ста
рого цілком пристойну на вигляд м’яку ляльку, з наміром по
дарувати її своїй доні Мей, котрій тоді було чи то два, чи три 
рочки. Тоді він зробив помилку, розповівши Дженет, що при
дбав її у Сніговика, і дружина змусила його викинути ту ляль
ку геть.

— Ти гадаєш, ніби ми можемо просто прокип’ятити цю річ 
і таким чином знищимо всіх мікробів? — запитала вона. — 
Іноді я дивуюся, як може в цілому розумний чоловік бути та
ким дурником.

Авжеж, рак нікого не дискримінує, коли дістається до моз
ку. Хай хоч розумний, хоч дурний, а він уже був майже гото
вий, скинувши з себе спортивну форму, вийти з цієї гри.

На тому місці, де зазвичай колись був розкладав свої скар
би Сніговик, зараз стояв ломберний столик. Опецькуватого 
чоловічка, що сидів за ним, притіняла від надвечірнього сон
ця велика, жовта, якось так, ніби хтиво, скособочена пара
соля.

Стрітер цілу хвилину простояв перед своєю машиною, він 
уже ледь було знову не сів за кермо (опецькуватий чоловічок 
його не помічав; схоже було, той задивився на екран малень
кого портативного телевізора), а тоді в ньому пересилила ці
кавість. Він поглянув в обидва боки на дорогу, жодної маши
ни не побачив — Подовження Гаррис-авеню, як і годилося, 
було мертвим цієї години, усі постійні пасажири місцевих 
авіаліній уже обідають по домівках, сприймаючи власний по- 
зараковий стан як щось гарантовано забезпечене — і пере
йшов чотири порожні смуги магістралі. Його худюща тінь, 
Привид Майбутнього Стрітера, сунула за ним.

Опецькуватий чоловічок звів на нього очі.
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— О, вітаю, — промовив він. Перш ніж опецьок вимкнув 
телевізор, Стрітер встиг помітити, що той дивився «За лаш
тунками»1. — Як наші справи цього вечора?

— Ну, нічого не знаю щодо ваших, але мені краще, — від
повів Стрітер. — Трохи запізно для торгівлі, чи не так? Вель
ми млявий тут рух після години пік. Задвірки аеропорту, та 
ви й самі це знаєте. Фактично ніхто не проїздить, окрім рід
ких вантажівок. Пасажири користуються Вітчем-стрит2.

— Авжеж, — кивнув опецькуватий чоловічок, — але, на жаль, 
бюрократи з відділу зонування проти того, щоби такі маленькі 
придорожні бізнеси, як от мій, розташовувалися по людний бік 
аеропорту. — Він ще похитав головою на несправедливість цьо
го світу. — Я збирався закритися о сьомій та й вертати собі до
дому, але мав передчуття, що може з’явитися ще один клієнт.

Стрітер подивися на столик, не побачив там жодної речі на 
продаж (якщо в пропозицію не входив телевізор) і усміхнувся.

— Навряд чи я можу бути тим вашим очікуваним клієнтом, 
містере...

— Джордж Лядвио, — назвався опецьок, підводячись, і про
стягнув відповідно пухку долоню.

Стрітер з ним поручкався.
— Дейв Стрітер. Але я дійсно не можу бути вашим клієн

том, бо жодного уявлення не маю, що саме ви продаєте. Спер
шу мені взагалі привиділося, ніби на вашій об’яві написано 
«подовження волосся».

— Ви бажаєте подовжити собі волосся? — перепитав Ляд
вио, критично його оглядаючи. — Я питаюся, бо, здається, во
но у вас насправді починає рідшати.

— А невдовзі й зовсім вилізе, — зауважив Стрітер. — Я на 
хіміотерапії.

1 «Іпзісіє Есііііоп» — 30-хвилинна програма поп-культурних, кримінальних
та помірно скандальних новин, яку з 1989 року продукує корпорація Сі-
Бі-Ес; постійна ведуча передачі — Дебора Норвілл (нар. 1958 р.).

2 У назві дороги простежується гра слів, де присутні як «Відьмацька вули
ця», так і «В’язова».



— Ой, пане. Вибачаюся.
— Нічого. Хоча який може бути сенс у тій хіміотерапії, коли...
Він знизав плечима. Як дивно легко розповідати про такі ре

чі незнайомцеві, чудувався він. Навіть власним дітям він не міг 
цього розказати, хоча Дженет усе знала, звісно.

— Шансів небагато? — спитав Лядвио. У його голосі звуча
ло щире співчуття — не більше й не менше, — і Стрітер від
чув, як на очі йому навертаються сльози. Він жахливо соро
мився плакати перед Дженет, і траплялося таке з ним усього 
двічі. Тут же, перед незнайомцем, це здавалося цілком нор
мальним. Однак він витяг із задньої кишені хустинку й утер 
нею сльози. Невеличкий літак заходив на посадку. Його силу
ет проти призахідного сонця скидався на рухоме розп’яття.

— Шансів ніяких, судячи з того, що я чую, — промовив Стрі
тер. — Тож я й гадаю, що хіміотерапія, це як... ну, не знаю...

— Перевірка колінного рефлексу?
Стрітер розсміявся.
— Точно, саме так.
— Можливо, вам варто було б зважити, чи не відмовитися 

зовсім від хіміотерапії на користь якихось потужніших боле- 
тамівних засобів. Або ви могли б укласти бізнесову угоду зі 
мною.

— Як я вже було почав говорити, я не можу бути вашим 
перспективним клієнтом, не знаючи, чим саме ви торгуєте.

— О, авжеж, більшість людей назвали б це зіллям від усіх 
хвороб, — сказав з усмішкою, похитуючись навшпиньках за 
своїм столиком, Лядвио. З якимсь зачудуванням Стрітер собі 
відзначив, що, хоча Джордж Лядвио і був опецькуватим, тінь 
у нього була такою ж тонкою й хворобливою на вигляд, як 
і власна тінь Стрітера. Подумалося, що будь-чия тінь починає 
здаватися хворобливою з наближенням сонця до заходу, особ
ливо в серпні, коли кінець дня тягнеться надто довго і якось 
так, не вельми приємно.

— Я не бачу тут ніяких слоїків з медикаментами, — сказав 
Стрітер.
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Лядвио склав пальці будиночком на своєму столику, рап
том умент набувши ділового вигляду.

— Я продаю подовження, — сказав він.
— Що цілком вдало збігається з офіційним статусом цієї до

роги.
— Ніколи не думав про це в такому сенсі, але ви, либонь, 

маєте рацію. Хоча подеколи сигара слугує лише для продуку
вання диму, а випадковий збіг є випадковим збігом. Будь-хто 
воліє якогось подовження, містере Стрітер. Якби ви були мо
лодою жінкою, закоханою в шопінг, я запропонував би вам 
подовження кредиту. Були б ви чоловіком з маленьким пені- 
сом — генетика іноді така жорстока штука — я запропонував 
би вам подовження члена.

Стрітер був і здивований, і разом з тим зачудований таким 
нахабством. Вперше за цілий місяць — відтоді, як дізнався про 
свій діагноз, — він забув, що слабує на агресивну й надзвичай
но швидко прогресуючу форму раку.

— Ви жартуєте.
— О, я великий штукар, але я ніколи не жартую щодо біз

несу. Свого часу я продав десятки подовжень члена і був відо
мий в Аризоні під прізвиськом Ель Пене Ґранде. Я з вами ціл
ком щирий, проте, на моє щастя, не вимагаю й не очікую від 
вас, щоб ви мені вірили просто так. Чоловіки-коротуни час
то бажають подовження всього тіла. Якби вам захотілося кра
щої шевелюри, я був би щасливий продати вам подовження 
волосся.

— А може людина з довгим носом — ну, знаєте, як в Джим- 
мі Дуранті1 — отримати коротший ніс?

Лядвио усміхнувся й похитав головою.
— От тепер ви самі жартуєте. Бо відповіддю на це буде — 

ні. Якщо вам потрібне скорочення, мусите шукати деінде. 
Я спеціалізуюся лише на подовженнях, це суто американська

1 І і т т у  Пигапіе (1893— 1980) — співак, піаніст, один з найпопулярніших 
акторів-коміків у 1920— 1970-х рр.
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послуга. Я продавав подовження кохання (подеколи їх назива 
ють «приворотним зіллям») безнадійно закоханим, подовжен 
ня кредитів тим, хто опинилися в скрутному фінансовому ста 
ні — таких безліч за сьогоднішньої економіки, — подовження 
часу тим, у кого якісь термінові справи, а одного разу подо
вження зору хлопцю, котрий бажав стати пілотом військово- 
повітряних сил, але знав, що не пройде тест, бо був коротко
зорим.

Стрітер щасливо шкірився, отримуючи насолоду від такої 
забавки. Ще недавно він сказав би, що насолода від гри йому 
тепер недосяжна, але життя сповнене сюрпризів.

Лядвио також усміхався, немов їх обох щойно розвеселив 
почутий анекдот.

— А раз, — сказав він, — я замахнувся на подовження ре
альності для одного художника — вельми талановитий був 
чоловік, — котрий тоді чимдалі вже занурювався у параної- 
дальну шизофренію. О то  таки коштувало дуже недешево.

— Скільки? Можна мені поцікавитися?
— Одна з картин того парубка, тепер вона прикрашає мій 

дім. Вам мусить бути знайоме його ім’я, знаменитість часів 
італійського Ренесансу. Ви, либонь, вивчали його, якщо бра
ли курс сприйняття мистецтва у коледжі.

Стрітер не перестав посміхатися, але зробив крок назад, на 
трохи безпечнішу відстань. Він змирився з тим фактом, що 
мусить померти, але це не означало, що він бажає, аби це тра
пилося сьогодні, та ще й від руки можливого втікача із закри
того закладу для кримінальних божевільних «Джуніпер Гілл» 
в Агасті1.

— Так, про що це ми тут говоримо? Ніби ви хтось на кшталт... 
ну не знаю ... безсмертного?

— Вельми довго живучого, якщо точніше, — сказав Ляд
вио. — Що підводить нас, як мені здається, ближче до того, що

1 Аидизіа — столиця штату Мейн, засноване 1607 року місто, населення 
якого сьогодні близько 20 тис. мешканців.

і
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я можу зробити для вас. Вам, певне, сподобалося б подовжен
ня ж и т т я .

— Чого досягти неможливо, я гадаю? — спитав Стрітер. По- 
думки він вираховував відстань до своєї машини, та як швид
ко він туди зможе добігти.

— Звісно, що можливо... за деяку ціну.
Стрітер, котрий свого часу чимало награвся в скребл, уже 

уявив собі літери прізвища Лядвио на фішках і встиг перета
сувати їх.

— Грошима? Чи ми говоримо про мою душу?
Лядвио сплеснув долоням й заразом лукаво підкотив уго

ру очі.
— Ніякої душі не знаю, як то примовка каже, поки вона ме

не не вкусить за гузно1. Ні, гроші — це єдина валюта, як воно 
віддавна заведено. П’ятнадцять відсотків від ваших прибутків 
впродовж наступних п’ятнадцяти років цілком мене влашту
ють. Без усякого агентського посередництва, як то у вас кажуть.

— Це розмір мого подовження? — зважував Стрітер зі щем
кою пожадливістю ідею п’ятнадцяти додаткових років. Такий 
період здавався дуже довгим, особливо у порівнянні з тим, що 
він мав наразі попереду: шість місяців блювання, невпинне по
силення болю, кома, смерть. Плюс стандартний некролог, у яко
му обов’язково буде фраза «після довгої й відважної боротьби 
з раком». Тощо і таке інше, як люблять повторювати у «Зайн- 
фельді».

Лядвио підвів руки, виставивши долоні на рівні плечей, ні
би казав: «Хтозна?»

— Можливо, й двадцять. Напевне сказати не можу: цього 
не вирахувати, як параметри запуску ракети. Але якщо ви очі
куєте на безсмертя, то викиньтецюдумкусобізголови. Я торгую 
лише правдивими подовженнями. Це найкраще, що можу за
пропонувати.

1 Алюзія на біблійну фразу: «Я невинний, проте своєї душі я не знаю,
і не радий життям своїм я ...»  (Йов 9:21).
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— Мені таке годиться, — сказав Стрітер. Цей пан його ро і 
радив, а якщо той потребує партнера для своєї клоунади, ю  
й Стрітер готовий залюбки йому підіграти. До якоїсь межі, 
звісно. Так само усміхаючись, він простягнув руку понад лом 
берними столиком.

— П’ятнадцять відсотків, п’ятнадцять років. Хоча мушу млі 
попередити, що п’ятнадцять відсотків від зарплатні помічни 
ка менеджера банку навряд чи забезпечать вам сидіння за кер 
мом «Ролс-Ройса». Хіба що «Гео»1 та й то...

— Ще не всі на місці клепки, — перебив його Лядвио.
— Авжеж, безклепкий, — зітхнув Стрітер, прибираючи 

простягнуту було руку. — Містере Лядвио, дуже приємно бу 
ло з вами поспілкуватися, ви подарували мені світло радості 
цього вечора, що, як я вважав, тепер уже не є можливим, 
і я сподіваюся, ви самі також отримаєте допомогу з вашими 
ментальними пробле...

— Замовкніть, дурний чоловіче, — перебив його Лядвио, 
і хоча усмішка його не щезла, приємного в ній тепер нічого 
не залишилося. Він раптом ніби виріс — дюйми на три що
найменше — і перестав здаватися таким опецькуватим.

«Це все освітлення, — подумав Стрітер. — Надвечірне 
світло здатне на так і трюки». А неприємний запах, який 
він раптом зауважив, це, либонь, не що інше, як повіви зго
рілого авіаційного пального, що їх приносить на цей гравій
ний майданчик з-поза сітчастого паркану легкий вітерець. 
Усе пояснювалося просто... проте він замовк, як йому було 
наказано.

— Чому чоловік або жінка потребують подовження? Ви хоч 
коли-небудь питалися в себе про це?

— Звичайно, аякже, — відгукнувся Стрітер дещо різкува
тим тоном. — Я працюю в банку, містере Лядвио. В «Ощадно-

«Сео» — марка економічних легковиків та джипів, що випускалися ком
панією «Шевроле» у 1989—2004 рр.

і
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позиковому банку Деррі». Люди просять у мене подовжень 
кредитів постійно.

— Тоді ви самі знаєте, що люди потребують подовжень, аби 
компенсувати нестачу, іншими словами, куцість чогось: ко
роткі кредити, короткі члени, короткозорість тощо.

— Йо, такий цей куцохвостий світ.
— Істинно так. Проте, навіть несьогосвітні речі мають свою 

магу. Негативну вагу, ту, що найгіршого роду. Тягар, знятий 
з вас, мусить бути пересунутим деінде. Простий закон фізи
ки. Психогенної фізики, так би мовити.

Стрітер у захваті дивився на Лядвио. Миттєве враження, 
ніби той був повищав (і в його усмішці немовби зблиснуло де
що забагато зубів), тепер минулося. Перед ним стояв низень
кий, кругленький опецьок, у чиєму портмоне, мабуть, лежав 
постійний амбулаторний талон, виданий якщо не в «Джуні- 
пер Гілл», то у психіатричній клініці «Акадія» в Бенгорі, точ
но. Якщо у нього взагалі є портмоне. Що він має напевне, так 
це вельми рельєфно розвинуту маячну фантазію, і саме вона 
в ньому причаровувала, саме це вабило його вивчати.

— Ви не проти, якщо я відразу перейду до суті справи, міс
тере Стрітер?

— Прошу.
— Ви мусите пересунути ваш тягар. Говорячи просто, ви 

мусите зробити погано комусь іншому, якщо бажаєте, щоб по
гане прибралося з вас.

— Розумію.
І він дійсно розумів. Лядвио знову віщав, і тема його про

сторікувань була класичною.
— Але той хтось не може бути просто абиким. Як уже дав

но доведено традицією, анонімну пожертву практикували, але 
вона не працює. Ваш хтось мусить бути тим, кого ви ненави
дите. Є хтось, кого ви ненавидите, містере Стрітер?

— Ну, я не в захваті від Кім Чен Іра, — зізнався Стрітер. — 
І ще, я гадаю, в’язниця була б надто комфортним рішенням
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для тих покидьків, котрі підірвали есмінець «Коул» \  але не ні 
риться мені, щоби їм таке...

— Або ви посерйознішаєте, або йдіть собі геть, — сказам 
Лядвио, знову здавшись вищим.

Стрітер подумав здивовано, чи це, бува, не побічний ефект 
тих медикаментів, що він їх зараз приймає.

— Якщо ви маєте на увазі в моєму особистому житті, то 
я не маю таких, кого б я ненавидів. Звичайно, є люди, які ме 
ні не подобаються — от, скажімо, місіс Денбраф, сусідка, сміт 
тєві баки не накриває, тож, коли дме вітер, шматки всякого 
мотлоху летять мені на галявину...

— Нехай і навпаки, містере Стрітер, але все-таки я проци
тую покійного Діно Мартіно: «Кожен когось ненавидить час 
від часу»2.

— А от Вілл Роджерс3 казав...
— Він був усього лиш фабрикатором трюків із ласо і носин 

капелюха низько насунутим на брови, немов малюк, що гра
ється в ковбоя. Та менше з тим, якщо ви не маєте нікого нена
висного, ми з вами не робимо бізнесу.

Стрітер задумався. А потім, дивлячись собі на носки чере
виків, він нарешті заговорив таким зніченим голосом, котро
го в себе й сам ледь годен був упізнати:

— Мені здається, що я ненавиджу Тома Ґудх’ю.
— Хто він за такий у вашому житті?
Стрітер зітхнув.

1 «Соїе» — корабель, побудований 1996 р. і названий на честь загиблого 
1945 р. у бою за острів Іводзіма сержанта Даррела Коула; 2000 р. на сто
янці в Адені терористи-смертники Аль-Каїди на човні підірвали біля ес
мінця бомбу, пробивши в його борті 12-метрову діру, при цім загинуло 
17 членів екіпажу; з 2002 року корабель знову на бойовій службі.

2 Лядвио має на увазі пісню «Кожен когось кохає час від часу», яку 1964 ро
ку записав співак і кіноактор Дін Мартін (справжнє ім’я Діно Крокетті: 
1917— 1995).

3 \Уі11іат Колега (1879— 1935) — індіанець-черокі, ковбой, журналіст, ман
дрівник, кіноактор-комік (понад 70 фільмів), світова знаменитість 1920— 
1930-років, чиї влучні афоризми часто цитуються по тепер.
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— Мій найкращий друг ще з першого класу школи.
Запала мить тиші перед тим, як Лядвио вибухнув сміхом.

Він швидко обійшов свій столик і ляснув Стрітера по спині 
(рукою дивно холодною, пальці якої замість опецькуватих 
і коротких відчувалися довгими й тонкими), а тоді так само 
швидко знов повернувся до свого складаного стільця. І геп
нувся на нього, не перестаючи форкати й пирскати сміхом. 
Обличчя в нього почервоніло, навіть сльози, що котилися йо
му по щоках, були на вигляд червоними — кривавими фак
тично — у світлі призахідного сонця.

— Ваш кращий... з першого класу... оху як же це...
Лядвио не міг більше стримуватися. Він заходився реготом,

він підвивав й утробно булькотав, його підборіддя (дивно го
стре для такого повновидого обличчя) кивало, раз у раз зади
раючись до цнотливо чистого (хоча вже й темніючого) літньо
го неба. Врешті-решт він себе опанував. Стрітер подумав було, 
чи не запропонувати йому свою хустинку, але потім вирішив, 
що йому не хочеться, аби та торкалася шкіри придорожнього 
торговця з майданчика при Подовженні Гаррис-авеню.

— Це пречудово, містере Стрітер, — промовив він. — Ми 
з вами можемо робити бізнес.

— Отакої, то й гаразд, — відгукнувся Стрітер, роблячи ще 
один крок назад. — Я вже почав насолоджуватися додаткови
ми п’ятнадцятьма роками мого життя. Але я зупинив маши
ну на велосипедній доріжці, а це порушення правил дорож 
нього руху. Можу собі заробити штраф.

— Я б на вашому місці не переймався цим, — сказав Ляд
вио. — Як ви могли б помітити, жодної цивільної машини 
не проїхало повз нас із того моменту, як ми з вами почали тор
гуватися, не кажучи вже про якийсь крузер із департаменту 
поліції Деррі. Дорожній рух ніколи мені не заважає, щойно 
я почав домовлятися про серйозну справу з серйозним чоло
віком або жінкою. Я про це дбаю.

Стрітер тривожно роззирнувся навкруги. Ба насправді. Він 
чув віддалені звуки машин, що їдуть по Вітчем-стрит, пряму
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ючи в бік узвозу Апмайл, але в цьому кутку Деррі було абсо
лютно порожньо. «Звичайно, — подумав він, — після закінчен
ня робочого дня рух т у т  завжди слабенький».

Але щоб взагалі ніякого? Щоб цілком відсутній? Такого 
можна було б очікувати опівночі, але ж не о сьомій тридцять 
вечора.

— Розкажіть мені, чому ви ненавидите вашого кращого дру
га, — заохотив його Лядвио.

Стрітер знову нагадав собі, що цей чоловік божевільний. 
Що він не викладе цьому Лядвио, все йому згодиться. Думка 
ця виявилася звільняючою.

— Том був гарнішим, ще коли ми були дітьми, а зараз він 
виглядає набагато гарнішим за мене. Він був успішним у трьох 
видах спорту, а я єдино в чому міг зрівнятися з ним бодай на
половину, так це хіба що в міні-гольфі.

— Мені здається, при цьому виді спорту не існує угрупу- 
вань чір-лідерок, — зауважив Лядвио.

Стрітер похмуро усміхнувся, дедалі розпаляючись дум
ками.

— Том загалом кмітливий парубок, але навіть у старших 
класах він байдикував. І в коледжі демонстрував нульові ам
біції. Але коли завалив усе, що можна було завалити, поста
вивши під ризик своє право грати в спортивних командах, от 
тоді він запанікував. І до кого ж він тоді звернувся?

— До вас! — вигукнув Лядвио. — До одвічного містера Від
повідальність! Ви стали його репетитором, чи не так? Либонь, 
також написали за нього кілька робіт? Не забуваючи писати 
з помилками ті слова, у котрих, як звикли його викладачі, за
вжди робив помилки Том?

— Зізнаюся по всіх пунктах. Фактично, на останньому кур
сі, коли Том отримав Почесну відзнаку штату Мейн за досяг
нення в спорті, я був одночасно двома студентами: Дейвом 
Стрітером і Томом Ґудх’ю.

— Круто.
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— А знаєте, що найкрутіше? Я тоді мав дівчину. Гарна була 
дівчина, її звали Норма Віттен. Темно-каштанове волосся, ка
рі очі, ідеальна шкіра, красивий абрис обличчя...

— Цицьки такі, що аж не вм і...
— Так, авжеж, але ухилимося наразі від сексуально...
— Мовбито ви бодай колись від цього ухилялися...
— Я кохав цю дівчину. І ви знаєте, що зробив Том?
— Звів вашу дівчину! — вигукнув Лядвио обурено.
— Правильно. Вони прийшли до мене вдвох, розумієте. 

Щиросердо зізналися у всьому.
— Шляхетно!
— Пояснили, що не спроможні були утриматися.
— Пояснили, що у них кохання. К-О-Х-А-Н-Н-Я.
— Так. Потяг природи. Що це сила, сильніша за них обох  

разом. І всяке таке.
— Дозвольте, я здогадаюся. Він її зачереватив.
— Дійсно, так і було.
Стрітер знову задивився собі на носки черевиків, згадавши 

одну з тих спідниць, що носила Норма ще чи на першому, чи 
то на другому курсі. Вона була саме настільки короткою, щоб 
на коротку мить принагідно зблиснути трусиками під нею. Це 
було майже тридцять років тому, але він і зараз іноді викли
кав у пам’яті той давній образ, коли кохався з Дженет. З Нор
мою він ніколи не кохався — ну, принаймні не по повній про
грамі, вона цього не дозволяла. Хоча виявилася достатньо 
гарячою, щоби скинути з себе трусики для Тома Ґудх’ю. «Ли
бонь, перший же раз, як він її попросив».

— І він покинув її, підсадивши їй той пиріжок у пічурку?
— Ні, — зітхнув Стрітер. — Він з нею одружився.
— А потім з нею розлучився! А перед тим, мабуть, лупцю

вав її ні за що.
— Ще гірше. Вони й зараз одружені. Троє дітей. Як не поба

чиш їх на прогулянці в Бессі-парку, вони все ще тримають од
не одного за руки.



а
— Чи не найбільше це лайно з усіх історій, які мені довелося 

вислухати. Навряд чи щось могло б зробити цю ситуацію ще 
гіршою. Хіба щ о... — з-під своїх кущастих брів Лядвио кинум 
на Стрітера проникливий погляд, — ви людина, що опинилася 
вмерзлою в айсбергу подружнього життя без кохання.

— Зовсім ні, — здивований таким припущенням, запере 
чив Стрітер. — Я дуже кохаю мою Дженет, і вона мене кохас. 
Те, як вона підтримує мене від самого початку цих моїх про 
блем з раком, — це ж просто надзвичайно. Якщо у всесвіті вза 
галі існує така річ, як гармонія, тоді ми з Томом отримали са 
ме правильних дружин. Абсолютно. А ле...

— Але? — Лядвио дивився на нього з пожадливим захватом,
Стрітер усвідомив, що вп’явся собі нігтями в долоні. І за

мість того щоби розслабитись, він ввігнав їх ще глибше. Вві 
гнав так сильно, що аж відчув, як там почала виступати кров.

— Але ж цей курвапь її в мене вкрав!
Ця думка гризла його впродовж усіх цих років, і так приєм

но було виплюнути її зараз уголос.
— Авжеж, авжеж, а ми ніколи не перестаємо бажати того, 

чого бажали, неважливо, на добре воно нам чи на зле. Гадаю, 
ви погодитеся зі мною, містере Стрітер?

Стрітер не відповів. Він важко дихав, немов щойно був зро
бив ривок на п’ятдесят ярдів або виборсався з вуличної бій
ки. Його лишень недавно бліді щоки напухли яскравими жор
стокими плямами.

— Отже, це все? — спитав Лядвио лагідним тоном парафі
яльного душпастира.

— Ні.
— Тоді викладайте. Вичавіть цей гнійник дочиста.
— Він мільйонер. Не мусив би ним стати, але став. Напри

кінці вісімдесятих — невдовзі по тому, як та клята повінь мало 
не знищила все наше місто1 — він заснував сміттєзвалище... от

1 Вигадане місто Деррі і його топоніміка фігурує в багатьох творах Стівена 
Кінга; буря з повінню відбувається в Деррі в романі 1986 року «Воно» («її»).
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тільки назвав його «Сміттєзбиральна & Сміттєпереробна ком
панія Деррі». Ви ж розумієте, так звучить краще.

— Не так тхне.
— Він звернувся до мене по позику, і хоча всі в банку вва

жали його бізнес-план хистким, я його проштовхнув. Здога
дайтеся, чому я дав йому хід, пане Лядвио?

— Звичайно! Бо він ваш друг!
— Спробуйте знову.
— Бо ви сподівалися, що він прогорить і збанкрутує.
— Правильно. Він вклав усі свої накопичення у чотири 

сміттєвози й заставив свій будинок, щоб купити шматок зем
лі віддалік міста, біля межі з територією Ньюпорта. Під зва
лище. Знаєте, типу того, що їх гангстери в Нью-Джерсі утри
мують для відмивання грошей з наркотиків і шльондр, 
заодно використовуючи для поховання трупів. Я гадав, що 
це божевільна ідея, тож мені страх як не терпілося виписати 
йому позику. Він за це й зараз ще любить мене, мов брата. 
Ніколи не забуває розповідати різним людям, як я повстав 
проти банку, поставивши на кін власну роботу. «Дейв мене 
й тут витягнув, точно так, як був витягував колись, іще 
в школі», — каже він. Знаєте, як діти в місті тепер називають 
те звалище?

— Повідайте мені.
— Пік Еверпогань! Там величезна гора! Я не здивуюся, як

що вона радіоактивна! Вона вкрита дерниною, але навкруг неї 
по всьому периметру стирчать знаки «НЕ НАБЛИЖАТИСЬ», 
а під тим гарненьким зеленим моріжком, мабуть, вирує пацю
чий Мангеттен! І пацюки там, либонь, також радіоактивні!

Він замовк, зрозумівши, що виглядає не стурбованим, 
а смішним. Звісно, Лядвио божевільний, проте — оце так 
сюрприз! — Стрітер, виявляється, також божевільний! При
наймні, коли мова заходить про його старого друга. Плюс...

«Іп сапсег уегіїа$» \  — подумав Стрітер.

‘ Істина в раку (дат.).
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— Отже, давайте підсумуємо, — Лядвио почав торкатися кім 
чиків своїх пальців, і зовсім вони були не довгими, а коротг 
сенькими, м’ясистими й безневинними, як і загалом він сам. 
Том Ґудх’ю був вродливішим за вас навіть у дитинстві. Ьуи 
обдарованим фізично і мав спортивні успіхи, про які вам зали 
шалося лише мріяти. Дівчина, котра на задньому сидінні вам ті 
машини тримала свої гладенькі білі стегна міцно стуленими, 
розсунула їх перед Томом. Він з нею одружився. Вони все іцг 
кохають одне одного. З дітьми все гаразд, я гадаю?

— Здорові та гарні, — сказав, мов сплюнув, Стрітер. — Од 
на виходить заміж, другий у коледжі, третій закінчує школу 
І цей там також капітан футбольної команди! Яке коріння, та 
ке, курва, й насіння!

— Правильно. І понад те — це вишенька на шоколадному 
пломбірі — він багатий, а ви пробиваєтеся крізь життя з ні 
кчемною зарплатнею тисяч шістдесят на рік чи близько того.

— Я отримав бонус за оформлення йому тієї позики, — про 
мурмотів Стрітер. — За те, що виявив передбачення.

— А насправді ви тоді мріяли про підвищення.
— Звідки вам це відомо?
— Зараз я бізнесмен, проте свого часу теж був скромним 

службовцем на фіксованій зарплатні. Вигнали мене раніше, 
ніж я встиг звільнитися сам. Найкраще з усього, що зі мною 
траплялося. Я знаю, як воно буває. Щось іще? Не соромтесь, 
можете знімати весь тягар у себе з душі.

— Він п’є мікроброварну «Плямисту курочку»!1 — закри
чав Стрітер. — Ніхто більше в Деррі не п’є цього претензій-

1 Схвильований Стрітер плутає назву пива «ОІсі Зрескіесі Неп» («Стара ря
бенька курочка»), називаючи його «5роКе<і Неп» («Плямиста курочка»); 
«Старою рябенькою курочкою» прозвали заляпаний фарбою заводський 
роз’їзний фургончик робітники уславленої своїми спортивними маши
нами автомобілебудівної компанії «МС», до 50-річного ювілею якої 
1979 року було зварено першу партію цього сорту пива в англійському 
місті Абінгдоні; мікроброварне — пиво, що випускається обмеженим о б 
сягом (у СІЛА не більш ніж 1 млн 800 літрів конкретного сорту).

і
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мого лайна! Тільки він! Тільки Том Ґудх’ю, Сміттєвий Ко
роль!

— А спортивну машину він має? — Лядвио говорив спокій
но, словами, немов шовком вистеленими.

— Ні. Якби мав, міг би принаймні жартувати з Дженет про ав
томобільну менопаузу1. Він їздить тим клятим «РейнджРовером»2.

— Мені здається, мусить бути ще дещо, — сказав Лядвио. — 
Якщо я не помиляюся, ви можете й цей тягар також зняти со
бі з душі.

— У нього нема раку, — Стрітер промовив це майже пошеп
ки. — Йому п’ятдесят один, як і мені, а він здоровий, як той ... 
як якийсь, блядь... кінь.

— Ви також.
— Що?
— Все зроблено, містере Стрітер. Чи може, оскільки я від- 

мернув ваш рак, принаймні тимчасово, я тепер можу зверта
тися до вас на ім’я, Дейве?

— Ви вельми божевільна людина, — промовив Стрітер 
не без захвату.

— Ні, сер. Розум я маю тверезий, як пряма риска. Але за
вважте, я сказав тимчасово. Наші з вами стосунки зараз пе
ребувають на стадії «спробуйте — і захочете купити». Цей пе
ріод триватиме щонайменше тиждень, можливо, днів десять. 
Я наполегливо вам раджу зробити візит до вашого лікаря. 
Я певен, він відзначить надзвичайне покращення вашого ста
ну. Але це не триватиме довго. Якщо...

— Якщо що?
Лядвио нахилився ближче з дружньою посмішкою. Знову 

здалося, що в нього забагато зубів (і то великих), як для тако
го необразливого рота.

1 Психологи вважають купівлю дорогих машин одною з головних ознак 
кризи середнього віку в чоловіків.

2 «Яап£е Я о у є г» — джипи класу люкс, які з 1970 року випускає британська 
компанія «Ленд Ровер».
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— Я час від часу з ’являюся тут, — повідомив він. — Заями 
чай о цій порі дня.

— Перед самим заходом сонця.
— Саме так. Більшість людей мене не помічають — дивляті. 

ся крізь мене, немов крізь порожнечу, — але ж ви мене видиII 
лятиметеся. Хіба не так?

— Якщо мені покращає, я беззаперечно вас шукатиму, 
кивнув Стрітер.

— І ви привезете мені дещо.
Усмішка Лядвио поширшала, і Стрітер побачив дивовиж 

ну, жахливу річ: зуби цей чоловік мав не просто численні й вс 
личезні. Вони в нього були гострющі.

Коли він приїхав додому, Дженет у пральній кімнаті складала 
білизну.

— Нарешті ти повернувся, — сказала вона. — Я вже поча
ла було хвилюватися. Як їздилося, нормально за кермом?

— Так, — відповів Стрітер.
Він роздивлявся в кухні. Вона здалася йому якоюсь ніби 

трохи інакшою. Скидалася ніби на кухню в сновидінні. Він 
увімкнув світло, зразу стало трохи краще. Лядвио був снови
дінням. Лядвио і його обіцянки. Звичайний собі душевнохво
рий, котрого відпустили на одноденну прогулянку з психлі- 
карні «Акадія».

Підійшла дружина і поцілувала його в щоку. Була вона роз
пашілою від сушарки і дуже гарною. їй теж було вже п’ятдесят, 
але виглядала вона на кілька років молодшою. Стрітеру поду- 
малось, що після його смерті в неї, можливо, ще буде гарне 
життя. Він припустив, що в майбутньому у Мей і Джастіна мо
же з’явитися вітчим.

— Ти маєш кращий вигляд, — сказала вона. — Обличчя яв
но посвіжішало.

— Справді?
— Справді, — подарувала вона йому підбадьорливу по

смішку, неглибоко під якою ховалося занепокоєння. — Ході
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мо, балакатимеш зі мною, поки я поскладаю решту випрано
го. А то самій там нудно.

Він пішов услід за нею і став в одвірку пральної кімнати. 
Допомоги їй звично не пропонував, вона казала, що навіть 
ганчірки для витирання посуду він складає неправильно.

— Телефонував Джастін, — сказала вона. — Вони з Карлом 
у Венеції. У молодіжному гостелі. Казав, що таксист, котрий 
їх віз, розмовляв дуже гарною англійською. Йому там все так 
цікаво.

— Чудово.
— Ти мав рацію, коли вирішив тримати в секреті свій діа

гноз, — сказала вона. — Ти був правий, а я ні.
— Вперше за все наше подружнє життя.
Вона наморщила носик.
— Джас так мріяв поїхати в цю подорож. Але ти мусиш про 

псе зізнатися, коли він повернеться. Якраз і Мей приїде з Сірз- 
порту1 на весілля Ґрейсі, отже, розказати дітям буде саме на 
часі.

Ґрейсі мала прізвище Ґудх’ю, вона була старшою дочкою То- 
ма й Норми. Карл, товариш по подорожі Джастіна, був серед
нім з їхніх дітей.

— Побачимо, — відповів Стрітер. У задній кишені в нього 
лежав один з його блювальних пакетів, але ніколи ще йому так 
мало хотілося ригати. Чого йому натомість зараз хотілося, так 
це їсти . Вперше за багато днів.

«Нічого такого т ам  не було — ти  ж це чудово розумієш, 
правда? Це просто коротка психосоматична релаксація. Все 
сунутиметься в т ім  же напрямку».

— Як і мої залисини.
— Що, коханий?
— Нічого.

1 Зеагзрогі — засноване 1670 року містечко (менш ніж 3 тис. жителів) у шта
ті Мейн; «батьківщина знаменитих капітанів» — у XIX ст. там діяло 
17 верфей, які будували великотоннажні судна.
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— О, зайшлося про Ґрейсі, а мені ж телефонувала Норми 
Нагадала, що тепер їхня черга запросити нас до себе на неї»* 
рю, увечері в четвер. Я їй сказала, що спитаю в тебе, але попе 
редила, що ти дуже зайнятий у себе в банку, працюєш доні і 
на, мовляв, ненадійні закладні і все таке подібне. Я вирішили, 
що ти не захочеш з ними бачитися.

Голос у неї звучав нормально, як завжди, спокійно, але йод 
ночас вона раптом почала плакати великими, мов із дитячої ка і 
ки, сльозами, котрі зринали в її очах, а потім котилися вниз ии 
щоках. В останні роки подружнього життя кохання знітилої м 
ледь не до банальщини, але зараз його почуття набубнявіло тіпо 
свіжістю, яка була лише на самому початку, коли вони жили 
удвох у паскудній квартирі на Кошут-стрит1, кохаючись там іно 
ді просто на підлозі, на килимі у вітальні. Він увійшов до пралі» 
ні, забрав із рук Дженет сорочку, яку та якраз складала, й об 
няв дружину. Вона відповіла йому не менш гарячими обіймами,

— Це так жорстоко, так несправедливо, — промовила во 
на. — Ми проб’ємося крізь це. Не знаю як, але ми впораємося,

— Все правильно. І почнемо з того, що повечеряємо разом 
з Томом і Нормою в четвер, як ми це завжди робили.

Вона відсахнулася, дивлячись на нього вологими очима.
— Ти хочеш їм розказати?
— І зіпсувати вечір? Авжеж, що ні.
— А чи ти зможеш узагалі там їсти? Без того, щ об...
Вона приставила собі до зімкнутих губ два пальці, надула

щоки і скосила очі: ця комічна пантоміма, що імітувала потяг 
до ригання, змусила Стрітера посміхнутись.

— Не знаю, як воно буде у четвер, але я міг би щось з ’їсти 
зараз, — сказав він. — Ти не проти, якщо я нашукаю собі гам
бургер? Або я міг би сходити в «Макдоналдс»... принесу тобі 
звідти шоколадний коктейль...

1 Вулиця названа на честь президента першої Угорської республіки 1848— 
1849 рр. Лайоша Кошута (1802— 1894), ім’ям цього видатного борця за 
свободу угорського народу названо також кілька міст у США.
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— Боже правий, — вигукнула вона, витираючи собі очі. — 
11,е справжнє чудо.

— Чудом я би це не назвав, якщо бути цілком коректним, — 
сказав у середу після полудня доктор Гендерсон Стрітеру. — 
Проте...

Це було за два дні по тому, як Стрітер обговорював пробле
ми життя і смерті під жовтою парасолею містера Лядвио, і за 
день до щотижневої вечері Стрітерів із подружжям Ґудх’ю, ко
тра цього разу мала відбутися у їхній просторій резиденції, 
котру Стрітер іноді подумки називав «Хаткою, Яку Збудува
ло Сміття». Розмова відбувалася не в кабінеті доктора Гендер- 
сона, а в маленькому консультаційному приміщенні Клініч
ної лікарні Деррі. Гендерсон «амагався відрадити його від 
МРТ, запевняючи Стрітера, що його медична страховка не по
криє зайвих видатків, а результати безсумнівно будуть нера
дісними. Стрітер наполіг.

— А що ж тоді, Родді?
— Бластоми на вигляд поменшали, і легені в тебе вигляда

ють чистими. Я ніколи не бачив таких результатів, і ті обидва 
лікарі, котрих я запросив подивитися зображення, теж з та
ким не стикалися. Більше того — але це суто між нами — тех
нік МРТ також нічого подібного не бачив, а він з тих хлопців, 
котрим я насправді вірю. Він гадає, що це, либонь, якийсь збій 
комп’ютера в самій машині.

— А проте сам я почуваюся добре, — сказав Стрітер, — 
тому-то й домагався цього обстеження. Це теж якийсь збій?

— Ти блюєш?
— Було пару разів, — визнав Стрітер, — проте я гадаю, це 

від хімії. Я хочу припинити цю терапію, до речі.
Родді Гендерсон насупився.
— Це вельми нерозумно з твого боку.
— Нерозумно мені було розпочинати, якщо на те пішло, 

друже мій. Ти кажеш мені: «Вибач, Дейве, дев’яносто відсотків 
шансів вказують на те, що ти помреш раніше, ніж привітаєш



когось із настанням Дня Святого Валентина, тому ми погної
мо час, який тобі залишився, накачуючи тебе отрутою. Гірше 
ти міг би почуватися, хіба що якби я колов тобі відстій зі зва
лища Тома Ґудх’ю, а можливо, й ні». А я, як сущий дурень, по
годжуюся.

Гендерсон явно образився.
— Хіміотерапія — це найкраще, що існує з останніх надій 

для...
— Не бреши підбріхувачу, — перебив його Стрітер з добро

душною посмішкою. Він зробив глибокий вдих, що заповнив 
повітрям весь простір його легень, аж до самісінького дна. Від
чуття було фантастично  чудовим! — При агресивному раку 
хімія робиться не для пацієнта. Це просто додатковий пода
ток на агонію, який сплачує пацієнт, щоб, коли він помре, лі
карі й родичі могли обійнятися над труною і сказати: «Ми ро
били все, що могли».

— Це брутально, — промовив доктор Гендерсон. — Ти сам 
розумієш, що ремісія може в будь-який момент припинити
ся, розумієш же, так?

— Розкажи про це бластомам, — відповів Стрітер. — Тим, 
яких там більше немає.

Гендерсон подивився на зображення Найтемніших Сгріте- 
рових Глибин, котрі все ще блимали з інтервалом двадцять се
кунд на моніторі консультаційного кабінету, і зітхнув. Кар
тинки були гарними, навіть Стрітеру це було зрозуміло, але їх 
вигляд вочевидь не радував лікаря.

— Розслабся, Родді, — Стрітер заговорив делікатно, тим то
ном, яким, мабуть, заспокоював колись Мей або Джастіна, ко
ли губилася або ламалася їхня улюблена іграшка. — Лайно 
трапляється; чудо також трапляється, вряди-годи. Я читав про 
це в «Рідерз Дайджест».

— У моєму досвіді його ніколи не траплялося в трубі 
МРТ, — Гендерсон узяв авторучку й постукав нею по медич
ній картці Стрітера, котра значно розпухла за останні три 
місяці.



І
— Все коли-небудь трапляється вперше, — промовив  

Стрітер.

Вечір четверга в Деррі; сутінки літнього надвечір’я. Призахід
не сонце відкидає свої червоні, мрійливі промені на три спла
новані відповідно до рельєфу й ідеально підстрижені та зво
ложені акри того, що Том Ґудх’ю має нахабство називати 
своїм «заднім двориком». Стрітер сидить у шезлонгу серед па- 
тіо, прислухаючись до брязкоту тарілок і сміху Дженет із Нор
мою, котрі завантажують посудомийну машину.

«Дворик? Який це дворик це образ раю для фанатів “шопінг- 
каналівп».

Тут був навіть фонтан із мармуровим хлопчиком. Чомусь 
цей голозадий херувим (звісно ж, пісяючий) дратував Стріте- 
ра найбільше. Він майже не сумнівався, що це ідея Норми — 
вона була якось знову повернулася до коледжу, аби отримати 
диплом з мистецтвознавства, тож тепер мала голозаді претен
зії на класицизм, — але все одно, бачити цю річ тут, посеред 
згасаючого сяйва перфектного мейнського вечора, і знати, що 
це — результат сміттєвої монополії Тома...

Ну, й варто було лишень згадати про диявола (або Лядвио, 
якщо тобі так  більше подобається, подумав Стрітер)у як у па- 
тіо з’явився особисто Сміттєвий Король з затиснутими між 
пальцями лівої руки шийками запотілих пляшок мікробровар- 
ної «Старої рябенької курочки». Виразно стрункий у своїй про
стій сорочці й линялих джинсах, з ефектно підсвіченим приза
хідним сонцем обличчям, Том Ґудх’ю мав вигляд фотомоделі 
з журнальної реклами пива. Стрітер навіть уявив собі гасло: 
«Живи гарним ж и ттям , тримайся “Рябенькоїкурочки”».

— Я собі так подумав, що ти, либонь, захочеш освіжитися, 
оскільки твоя красуня-дружина сказала, що за кермо сяде вона.

— Дякую, — Стрітер взяв одну із пляшок, підніс до рота 
і почав пити. Претензійне чи ні, але пиво таки було добрим.

Ґудх’ю всівся, а надвір тепер з блюдом сиру й крекерів ви
йшов футболіст Джейкоб. Гарний, широкоплечий, яким був
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колись у ті, давні часи і сам Том. «М абуть, нірпідерки навкруг 
нього т а к  і повзають, — подумав Стрітер. — Мабуть, стіль
ки їх, що він києм відбивається».

— Мама сказала, що вам, либонь, оце смакуватиме, — ска
зав Джейкоб.

— Дякую, Джейку. Ти кудись збираєшся?
— Ненадовго. Просто покидаю фрізбі з хлопцями на Пус- 

товщині, поки зовсім не стемніє, а потім уроки вчити.
— Залишайтеся на ближньому боці. Відтоді, як все те лай- 

но знову заросло, там тепер багато отруйного плюща1.
— Йо, ми знаємо. Денні був обпікся у восьмому класі, та так 

зле, що аж його мати злякалася, подумала, що в нього рак.
— Овва! — не втримався Стрітер.
— Вертатимешся додому, кермуй обережно, синку. Без уся

ких там трюків.
— Авжеж.
Хлопець однією рукою обняв батька й поцілував у іДоку, аб

солютно невимушено, і через це Стрітер відчув себе пригні
ченим. Том не лише сповнений здоров’я й має все ще вродли
ву дружину та ідіотського пісяючого херувима; він має також 
вродливого вісімнадцятирічного сина, котрий усе ще здатен 
без усяких комплексів поцілувати на прощання батька, перед 
тим як самому поїхати гуляти з друзями.

— Він хороший хлопець, — промовив Ґудхю ніжно, дивля
чись услід Джейкобу, котрий піднявся сходами і зник у будин
ку. — Наполегливо вчиться, оцінки має добрі, несхоже на йо
го старого. На моє щастя, в мене був ти.

— На обопільне нам з тобою щастя, — усміхнувся Стрітер, 
кладучи шматочок сиру брі на крекер «Трисквіт»2.1 відправив 
їжу собі до рота.

1 Пустовщина — одна з місцин, де розгортаються головні жахливі події ро
ману Кінга «Воно».

2 «ТгіБсиіІ» — запатентовані 1902 року вафельні крекери з цілого зерна.
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— Мені так приємно бачити, друже, що ти їси, — сказав 
Ґудх’ю. — Ми з Нормою вже було почали непокоїтися, чи з то
бою все гаразд.

— Якнайкраще, — запевнив його Стрітер і ще випив смач
ного (й безсумнівно дорогого) пива, — хоча от трохи почав ли
сіти спереду. Джен каже, що я їй через це здаюся стрункішим.

— Це та річ, щодо якої дамам не варто турбуватися, — заува
жив Ґудх’ю і провів долонею по власній чуприні, так само густій 
і пишній, як і в його вісімнадцять років. До того ж ще ані сліду 
сивини. Дженет Стрітер могла здатися сорокарічною гарного 
дня, але в червоному світлі вечірнього сонця сам Сміттєвий Ко
роль виглядав на тридцять п’ять. Він не палив, не пив надмір
но, він тренувався в оздоровчому клубі, що обслуговувався 
в банку Стрітера, але відвідувати який не міг дозволити собі 
Стрітер. Його середня дитина, Карл, подорожував зараз Євро
пою з Джастіном Стрітером, обидва поїхали коштом Карла. 
Що, звісно, насправді означало — коштом Сміттєвого Короля.

«О чоловіче, котрий має все, ш  я твоє Ґудх’ю», — подумав 
Стрітер і посміхнувся до свого старого друга.

Старий друг посміхнувся йому навзаєм і торкнувся горлом 
своєї пляшки горла пляшки Стрітера.

— Життя чудове, як ти вважаєш?
— Вельми чудове, — погодився Стрітер. — Довгих нам днів 

і приємних ночей.
Ґудх’ю звів угору брови:
— Де це ти підчепив таку фразу?
— Щойно придумав, гадаю1, — відповів Стрітер, — а хіба 

вона не правдива?
— Якщо так, то своїми приємними ночами я великою мі

рою завдячую тобі, — промовив Ґудх’ю. — Мені оце зринуло 
на думці, добрий мій друже, що я завдячую тобі всім моїм

«Довгих днів і приємних ночей» — традиційне вітання стрільців в епо
пеї С. Кінга «Темна вежа».



і
життям. — Він підняв пляшку вгору, немов салютуючи своє
му безглуздому подвір’ю. — Принаймні найапетитнішою йо 
го складовою.

— Аж ніяк. Ти чоловік, що створив себе сам.
Ґудх’ю понизив голос, далі заговоривши конфіденційним 

тоном:
— Хочеш правди? Та жінка сотворила цього чоловіка. Біб 

лія каже: «Хто добру жінку зможе знайти? Бо ж ціна її більша 
за перли» *. Ну, десь там так. А це ж ти нас познайомив. Не знаю, 
чи сам ти про це пам’ятаєш.

Стрітер відчув миттєве й майже невідпорне бажання роз 
бити свою пляшку об цегляну долівку патіо і втопити її іклас 
те, все ще піняве горло межи очі своєму доброму, старому дру 
гу. Натомість він посміхнувся, сьорбнув ще трішки пива, 
а тоді підвівся.

— Гадаю, мені треба зробити невеличкий візит до відповід
ного закладу.

— Пиво не купуєш, пиво орендуєш лиш на якийсь час, — 
мовив Ґудх’ю і вибухнув реготом. Так, ніби він сам, особисто, 
оце тільки щойно на цьому місці вигадав цю фразу.

— Правдиві слова, бо так воно й є, — кивнув Стрітер. — 
А тепер вибач мені.

— Ти дійсно маєш кращий вигляд, — гукнув Ґудх’ю вслід 
Стрітеру, котрий уже піднімався східцями.

— Дякую, — кинув Стрітер, — старий друже.

Він зачинив двері вбиральні, натиснув кнопку на замку, ввімк
нув світло і — вперше за все життя — навстіж відкрив двер
цята шафки з медикаментами в чужому домі. Перше, на чому 
зупинився його погляд, вельми зігріло йому душу: тюбик шам
пуні «Тільки для чоловіків». А ще там стояли кілька слоїків 
з аптечними сигнатурами.

«Хто жінку чеснотну знайде? А ціна її більша від перлів» (Припові- 
сті 31:10).
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Стрітер подумав: «Люди, що залишають свої ліки у ванній 

кімнаті, котрою можуть користуватися гості, просто самі 
напрошуються на неприємності». Ні, нічого такого аж надто 
і енсаційного тут не було: Норма приймала ліки від астми; Том 
під тиску — атенолол — і був там ще якийсь крем для шкіри.

Слоїк з атенололом стояв напівпорожній. Стрітер дістав од
ну пігулку, засунув її собі до кишені-пістончика джинсів і змив 
і» унітазі воду. Ванну кімнату він залишав з відчуттям людини, 
котра щойно нишком прокралася через кордон до чужої країни.

І Іаступний вечір був хмарним, але Джордж Лядвио так само 
сидів під своєю жовтою парасолею й знову дивився «За лаш
тунками» по портативному телевізору. Там щось ішлося про 
Вітні Х’юстон, котра позбавилася підозріло великої ваги одра
зу ж, як підписала напрочуд вигідний новий контракт з рекор- 
динговою компанією. Лядвио позбавився цієї плітки легким 
порухом своїх опецькуватих пальців і, усміхнений, звернувся 
до Стрітера.

— Ну, то як почуваєтеся, Дейве?
— Краще.
— Так?
— Так.
— Блювали?
— Сьогодні ні.
— їли?
— Як кінь.
— Можу закластися, що ви також пройшли якесь медичне 

обстеження.
— Звідки ви взнали?
— Меншого я й не очікував від успішного банківського спе

ціаліста. Ви мені щось принесли?
Якусь мить Стрітер зважував, чи не піти йому звідси геть. Ціл

ком серйозно. А тоді поліз до кишені легкого піджака, в котрий 
він був сьогодні одягнений (цей вечір, як для серпня, був про
холодним, а він усе ще почувався слабким), і дістав крихітний



квадратик клінекса. Завагався, але потім простягнув його по 
над столиком Лядвио, котрий той папірець тут же й розгорнуп.

— А, атенолол, — промовив Лядвио. Він укинув пігулку со 
бі до рота й проковтнув.

У Стрітера щелепа відпала, а потім рот його повільно за 
крився.

— Перестаньте демонструвати збентеження, — сказав Ляд 
вио. — Була б у вас така стресова робота, яку я маю, у вас теж 
були б проблеми з кров’яним тиском. А яка кислотна відриж 
ка, ой. Вам про таку навіть чути не варто.

— А що буде далі? — запитав Стрітер. Він почувався змерз 
лим навіть у піджаку.

— Далі? — Лядвио зробив здивований вигляд. — Далі ви
почнете насолоджуватися п’ятнадцятьма роками доброго 
здоров’я. Можливо, двадцятьма, а то й двадцять одним —* 
хтозна. 7

— І щастям?
Лядвио подарував йому лукаву посмішку. Вона могла б зда

тися грайливою, аби не той холод, який Стрітер бачив поза 
нею. А ще його вік. Тієї миті він не сумнівався, що Джордж 
Лядвио у цьому бізнесі працює вже довгий-предовгий час, хай 
які там він має справжні чи вигадані відрижки.

— Щастя залежить цілком від вас, Дейве. І від вашої роди
ни, звичайно — від Дженет, Мей і Джастіна.

Хіба він називав Лядвио їхні імена? Стрітер такого не при
гадував.

— І, либонь, від дітей найбільше. Є стара приповістка, що ді
ти — запорука нашого майбуття, проте фактично це діти бе
руть своїх батьків у заручники, я так вважаю. Хтось із них 
може потрапити у фатальний інцидент або смертельно покалі
читися на віддаленій, пустій дорозі... стати жертвою виснаж
ливої хвороби...

— Ви хочете сказати, щ о ...
— Ні, ні, ні! Це зовсім не якась там через сраку роблена 

казочка-мораліте. Я бізнесмену а не персонаж з історії про «Ди-
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ивола й Деніела Вебстера»1. Я просто хочу сказати, що ваше 
щастя у ваших руках і в руках ваших найближчих, найрідні- 
ших людей. І якщо ви гадаєте, ніби я збираюся вигулькнути 
наприкінці вашого двадцятирічного, чи скільки там він три
ватиме, шляху, аби списати вашу душу собі до запліснявілого 
гросбуха, краще поміркуйте краще. Людські душі знецінили
ся, стали безбарвними.

Він говорив, а Стрітер думав, що, либонь, так робив і той 
лис, коли, настрибавшись донесхочу, вже переконався, що ви
ноград таки достоту й істинно йому недосяжний. Проте Стрі
тер не мав наміру промовляти такі речі. Тепер, коли угода вже 
набула чинності, він найбільше бажав якомога швидше забра
тися звідси. Але все ще гаявся, не наважуючись ставити запи
тання, які вертілися йому в голові, хоча й розумів, що мусить. 
Бо тут не йшлося про обмін дарунками; Стрітер все життя 
укладав угоди в себе в банку, тож міг розпізнати менджуван- 
ня ввіч. Або унюхати його: легкий, неприємний сморід, на 
кшталт горілого авіаційного пального.

«Простіше кажучи, т и  мусиш зробити комусь зле, щоби 
щось зле відвернулося від самого тебе».

Але ж крадіжка єдиної пігулки проти гіпертонії — це не та
ке вже й велике злодійство. Хіба не так?

Тим часом Лядвио вже смикав, намагаючись її скласти, 
свою велику парасолю. І коли вона врешті згорнулася, Стрі- 
теру відкрився дивовижний і прикрий факт: парасоля була зо
всім не жовтою. Вона була такою ж сірою, як це небо над го
ловою. Літо вже майже скінчилося.

— Більшість моїх клієнтів залишаються цілком задоволе
ними, абсолютно щасливими. Чи не це ви бажали почути?

— Ц е... і не зовсім це.

1 «ТЬе Оєуіі ап<і Иапісі \УеЬзІег» — опубліковане 1937 року оповідання Сті- 
вена Вінсента Бене (1898— 1943) про бідного фермера, котрий продав ду
шу дияволу взамін за сім років процвітання, але потім у судовому про
цесі проти сатани душу йому виборов назад знаменитий адвокат Деніел 
Вебстер (1782— 1852).
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— Я відчуваю, що вам муляє якесь більш посутнє питання, 
сказав Лядвио. — Якщо ви бажаєте отримати на нього від по 
відь, облиште колупати піч і просто запитайте. Збирається ми 
дощ, отже, мені б хотілося потрапити під дах, перш ніж він ро:і 
почнеться. Останнє, що мені потрібно в моєму древньому віці, 
це бронхіт.

— А де ваша машина?
— О, так це те запитання, що вам муляє? — Лядвио відкрито 

з нього глузував. Щоки мав запалі, де й ділася їхня одутлість, а зи 
зуваті, підкочені вгору очі потемнішали до якоїсь неприємної -  
так, насправді так — злоякісної чорноти. Він скидався на найнс 
приємнішого в цілому світі клоуна з напівзмитим гримом.

— Ваші зуби, — промовив дурнувато Стрітер, — вони ікласті,
— Ваше питання, містере Стрітер!
— Тепер рак буде в Тома Ґудх’ю?
Лядвио на мить застиг, здивовано роззявивши рота, а тоді по

чав гиготіти. Сміх його звучав хрипливо, був сухим, неприєм
ним — як у здихаючої каліопи

— Ні, Дейве, — промовив він. — В Тома Ґудх’ю раку не буде. 
У нього ні.

— А що тоді? Що?
Зневага, з якою Лядвио окинув оком Стрітера, змусила того від

чути слабкість до глибини своїх кісток — так, ніби їх на дірки по
точило якоюсь безболісною, але надзвичайно ядучою кислотою.

— А чому вас це так непокоїть? Ви ж його ненавидите, самі 
про це казали.

— Але...
— Спостерігайте. Чекайте. Насолоджуйтеся. І візьміть оце.
Він вручив Стрітеру бізнес-картку. На ній було надруковано:

«ПОЗАКОНФЕСІЙНИЙ ДИТЯЧИЙ ФОНД», і адреса якогось 
банку на Кайманових островах.

1 Саіііоре — музичний інструмент; запатентований Джошуа Стоддардом 
1855 року дуже голосний паровий орган, в якому використовуються гуд
ки паровозного типу; назву дістав від імені матері Орфея музи Калліопи.
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— Податковий рай, — пояснив Лядвио. — Відсилатимете мої 
п’ятнадцять відсотків туди. Якщо недоплачуватимете, я дізнаю
ся. І горе тоді тобі, пестунчику.

— А що, як дізнається моя дружина, та почне ставити запи
тання?

— Твоя жінка має персональний рахунок. Окрім того, вона ні
коли ніде не нишпорить. Вона тобі довіряє. Я правий?

— Ну... — Стрітер без здивування помітив, як, падаючи на ру- 
ки Лядвио, з шипінням випаровуються дощові краплі. — Так.

— Звичайно ж, я правий. Нашу справу закінчено. Забирайся 
:шідси, катай до своєї дружини. Я певен, вона тебе зустріне з роз
чепіреними обіймами. Завали її до ліжка. Встроми в неї свій 
смертний пеніс і уявляй собі, що це дружина твого кращого дру
га. Ти на неї не заслуговуєш, але нехай тобі щастить.

— А якщо я захочу відіграти назад? — прошепотів Стрітер. 
Лядвио подарував йому крижану посмішку, продемонстру

вавши гостроверху гряду канібальських зубів.
— Ти не зможеш, — сказав він.
Це було в серпні 2001 року, менш ніж за місяць до падіння веж- 

близнюків.

У грудні (фактично, того самого дня, як упіймали на крадіжці 
Вінону Райдер1) доктор Родерик Гендерсон оголосив Дейва 
Стрітера вільним від раку — і, на додаток, істинним чудом на
ших днів.

— Я не маю цьому пояснень, — сказав Гендерсон.
Стрітер мав, але тримав рот на замку.
їхня зустріч відбувалася в кабінеті Гендерсона. В Клінічній лі

карні Деррі, в тій консультаційній кімнаті, де Стрітер колись роз
дивлявся перші зображення свого чудесним чином оздоровле

1 \Уіпопа Кусіег (нар. 1971 р.) — відома кіноактриса, володарка багатьох 
професійних нагород; у 2001 -му була звинувачена в крадіжках дизайнер
ського одягу на $5500, суд тривав рік, актрису засудили до позбавлення 
волі з відстрочкою на три роки, 480 годин громадських робіт, штрафу 
$3700 та виплаті компенсації крамниці $6355.



352

ного тіла, в тому самому кріслі, в якому тоді був сидів Стрітер, 
тепер сиділа Норма Ґудх’ю і дивилася на менш приємні скапи 
МРТ. Заціпенівши, вона слухала, як лікар пояснював їй — яко 
мога делікатніше пояснював, — що пухлина в її лівій груді це на 
справді рак, і він уже поширився на її лімфатичні вузли.

— Ситуація погана, проте не безнадійна, — казав лікар, тяг 
нучись через стіл, щоби торкнутися захололої руки Норми. Вій 
усміхнувся. — Ми з вами хочемо негайно розпочати сеанси хі 
міотерапії.

У червні наступного року Стрітер нарешті отримав підвищення. 
А Мей Стрітер прийняли до магістратури Школи журналістики 
Колумбійського університету. Щоб відзначити ці події, Стрітер 
із дружиною вирушили у давно омріяну ними відпустку на Гаваї. 
Вони часто кохалися. В останній день їхнього перебування на 
острові Мауї їм зателефонував Том Ґудх’ю. Зв’язок був поганий, 
Том ледь говорив, але головне було зрозумілим: Норма померла.

— Ми прибудемо підтримати тебе, — пообіцяв Стрітер.
Коли він переповів новину Дженет, вона впала на готельно

ліжко, ридаючи крізь притиснуті до обличчя долоні. Стрітер ліг 
поряд і, притиснувши її до себе, думав: «Ну, т а к  чи інакше, ми 
все одно вже збиралися повертатися додому». І, хоча йому ду
же жаль було Норми (і Тома теж трохи було жаль), був у цьому 
й позитив: вони уникли комариного сезону, котрий у Деррі по
деколи бував просто вбивчим.

У грудні Стрітер відіслав до «Позаконфесійного дитячого фон
ду» чек на якихось трохи більше п’ятнадцяти тисяч доларів, про
вівши зменшення на цю суму у своїй податковій декларації.

У 2003 році Джастін Стрітер потрапив у «Почесний список де
канату» Університету Браун1 і — ніби жартома — створив ві-

«Вгошп» — заснований 1764 року приватний університет у штаті Род- 
Айленд, перший, куди почали приймати студентів будь-якого релігійно
го віросповідання, зараз один із найпрестижніших у СІЛА.
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деогру під назвою «Проведи Файдо д о д о м у » С ен с  гри поля
ми у тому, що собаку на повідку треба провести додому  
» іоргівельного центру, уникаючи по дорозі небезпечних во- 
дїіїі, речей, що падають із балконів високих поверхів, та зграї
• кажених старих леді, котрі називали себе «Бабці Гицелі». 
< /грітер сприйняв це як забавну витівку (і Джастін запевняв йо- 
н), що робив саме пародію), але компанія «Геймз Інкорпорей- 
іед» глянула лише одним оком і запропонувала їхньому гарно
му, з розвинутим почуттям гумору синочку сімсот п’ятдесят 
шсяч доларів за права на його гру. Плюс роялті. Джас купив 
і моїм батькам гармонійну пару джипів «Тоуоіа РаіЬїїпсІег»2 — 
рожевий для леді, блакитний для джентльмена. Дженет про
сльозилася, обняла його і назвала його дурненьким, імпуль- 

I і ивним, шляхетним і взагалі пречудовим сином. Стрітер повів 
ііого до таверни «Роксі» й пригостив «Старенькою рябою ку- 

I рочкою».
І У жовтні, повернувшись до гуртожитку, сусід по кімнаті 

Карла Ґудх’ю в «Емерсон-коледжі»3 знайшов його долілиць на 
підлозі в кухні, де на пательні догорав поставлений смажити
ся сирний сендвіч. Карла, усього лише двадцяти двох років ві
ком, уразив інфаркт. Лікарі, що розглядали цей випадок, від
значили стоншену стінку передсердя — вроджений дефект, 
про який ніхто не здогадувався. Карл не помер; сусід знайшов 
його вчасно, до того ж він знався на прийомах термінової 
серцево-легеневої реанімації. Але від пережитої гіпоксії врод
ливий, моторний юнак, котрий незадовго перед тим подоро

1 Файдо — найпопулярніша кличка собаки в США і одночасно назва засно
ваної 1984 року одної з перших міжнародних некомерційних комп’ютерних 
мереж «РісІоНеї», котра передувала «Інтернету» і мала своїм символом зо 
браження пса.
Стівен Кінг жартує, оскільки такої моделі «Тойоти» не існує, натомість 
джип із назвою «РаїЬГіпсіег» («Слідопит») випускає компанія-конкурент 
«Ніссан».

’ Заснований 1880 року в Бостоні проповідником і письменником Чарл- 
зом Емерсоном (1837— 1908) приватний університет, який тепер голов
но спеціалізується на мистецтві й технологіях комунікації.
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жував Європою з Джастіном Стрітером, перетворився на леді 
човгаючу тінь себе колишнього. Він не завжди міг контролю» 
вати потяг до дефекації й сечовипускання, він губився, якщо 
заходив далі кількох кварталів від дому (він знову мешкав її 
своїм батьком, котрий усе ще перебував у скорботі), а мова йо* 
го перетворилася на недоладне белькотіння, зрозуміти яке бум 
здатен лише Том. Том Ґудх’ю найняв для нього компаньйона» 
доглядача. Той робив йому сеанси фізіотерапії і стежив за тим, 
щоби Карл не забував перевдягатися. Також він кожні два тиж* 
ні водив його на «прогулянки». Найчастіше такою «прогуляй* 
кою» було відвідування цукерні-морозивниці «Мрія ласунів», 
де Карл завжди отримував фісташковий пломбір, розмазуючи 
його собі по всьому обличчю. Після чого компаньйон мусип 
його терпляче витирати вологими серветками.

Дженет перестала ходити зі Стрітером на вечері до Тома,
— Я не в силах цього витримувати, — призналася вона. — 

Не через те, що Карл човгає, і не тому, що штани в нього мокрі 
іноді, а через вираз його очей, він немов пам’ятає, яким колись 
був, але не може пригадати, яким чином опинився в теперіш
ньому стані. А щ е... я не знаю ... в його очах завжди присутня 
якась надія, від чого мене бере відчуття, що все в житті — цс 
лише жарт.

Стрітер розумів, що вона має на увазі, і сам часто міркував 
про це, вечеряючи зі своїм старим другом (без Норми, без її 
куховарства, на столі тепер були здебільшого куплені у крам
ниці готові страви). Він отримував насолоду, дивлячись, як 
Том годує свого вбогого сина, і також насолоджувався вира
зом надії на обличчі Карла. Воно ніби промовляло: «Це все ме
ні сниться, але скоро я прокинусь». Джен була права, це жарт, 
але жарт доволі вдалий.

Якщо добре про це поміркувати.

У 2004 році Мей Стрітер отримала роботу в газеті «Бостон 
Гяоб» і оголосила себе найщасливішою дівчиною в США. 
Джастін Стрітер створив гру «Рок-Хата», котра стане бестсе-
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мером року, аж поки поява «Гітарних Героїв»1 не зробить її за- 
і гарілою. На той час Джас уже розробляв комп’ютерну про- 
і раму з компонування музики під назвою «Ти Могеш, Бейбі»2. 
( /гарший Стрітер отримав підвищення і став керівником фі- 
/іії, пішли чутки, що в недалекому майбутньому він посяде 
крісло голови регіонального відділення банку. Він повіз Дже
нет до Канкуну3, вони там фантастично відпочили. Вона по
чала називати його «мій зайчик-цьомчик».

Бухгалтер з Томової «Сміттєзбиральної & Сміттепереробної 
компанії» привласнив два мільйони доларів і зник у невідомо
му напрямку. Аудит, який слідом за цим відбувся, виявив, що 
фірма взагалі перебуває у вельми хисткому стані; схоже було 
ма те, що той поганець бухгалтер надкушував її роками.

«Надкушував? — подумав Стрітер, читаючи про це статтю 
и «Деррі Ньюз». — Це більше схоже на вигризання».

Том більше не виглядав на тридцять п’ять; він скидався на 
міістдесятирічного. І мабуть, сам про це знав, бо перестав під
фарбовувати собі волосся. Стрітер втішився, побачивши, що 
ионо в нього не посріблявіло під колишнім штучним кольором; 
молосся Тома Ґудх’ю виявилося безживним, невиразно-сірим, 
як парасоля Лядвио, коли той почав її складати. Це колір волос
ся, вирішив Стрітер, тих старих, котрі, сидячи на паркових ла
нах, годують голубів. Назвімо його «Тільки для лузерів».

У 2005 році футболіст Джейкоб, котрий замість коледжу (куди 
його прийняли б на повноцінну спортивну стипендію) пішов 
працювати в помираючу компанію свого батька, познайомився

«Сиіїаг Него» — започаткована 2005 року серія відеоігор, у яких корис
тувач за допомогою пульта в формі гітари може імітувати гру в реально
му рок-гурті.
Гра слів ґрунтується на назві першого компактного, доступного широким 
верствам музикантів аудіосинтезатора «Моо§», створеного у 1960-х рр. 
американським винахідником Робертом Могом (чиє німецького походжен
ня прізвище іноді помилково вимовляють як Моог або Муг).
Сапсип — курортне місто на півострові Юкатан, «мексиканська рив’єра».



з дівчиною, з котрою невдовзі й побрався. Невеличка бадьори 
брюнеточка на ім’я Каммі Доррингтон. Стрітер зі своєю дружи 
ною погодилися, що церемонія була гарною, хоча весь час умри 
довж неї щось гугукав, белькотав і гиготав Карл Ґудх’ю, ба наиі 11, 
попри те, що найстарша з дітей Тома — Ґрейсі — наступила со
бі на край довгої сукні при виході з церкви, впала зі сходів й яла 
мала ногу в двох місцях. Допоки це не трапилося, Том Ґудх’н» 
виглядав майже схожим на себе колишнього. Щасливим він ни 
глядав, іншими словами. Стрітер не ображався на це його не 
величке щастя. Він гадав, що навіть у пеклі люди вряди-годи 
отримують можливість сьорбнути трішки водички, хоча б яа 
радити того, щоби їм повною мірою усвідомити жах невсити 
мої спраги, коли вона опанує ними знову.

На медовий місяць пара вирушила до Белізу. «Можу заклш 
тися, що дощ періщитиме т а м  весь цей час», — думав СтрІ 
тер. Дощу не було, але Джейкоб майже цілий тиждень проиін 
у вбогому шпиталі, страждаючи від гострого гастроентериту 
й какаючи в паперові пелюшки. Він мусив би пити воду тілі» 
ки з пляшок, але одного разу забув і почистив зуби водою з-під 
крана. «Сам винен», — казав він.

Понад вісімсот американських вояків загинуло в Іраку. 
Не поталанило тим хлопцям і дівчатам.

Тома Ґудх’ю взялася мучити подагра, далі найшла кульга
вість, він почав ходити з ціпком.

Того року в чеку, виписаному «Позаконфесійному дитячо
му фонду», значилася дійсно велика сума, але Стрітер тим 
не переймався. Хто віддає, той більш благословенний за того, 
хто приймає. Усі найкращі люди так кажуть.

У 2006 році Томова дочка Ґрейсі пала жертвою пародонтозу 
і втратила всі зуби. Також вона втратила здатність відчувати 
запахи. Одного вечора невдовзі по тому Ґудх’ю зі Стрітером 
сиділи за їх традиційною щотижневою вечерею (тільки вдвох, 
доглядач Карла повів його на «прогулянку»), і раптом Том вда
рився в сльози. Він давно попрощався з мікроброварним пи-
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іюм на користь джину «Бомбей Сапфір» і був уже вельми на- 
иідпитку.

— Я не розумію, що зі мною відбулося! — рюмсав він. — 
Я почуваюся... я здаюся собі... тим сучим Йовом\х

Стрітер пригорнув його до себе, втішав його. Казав своєму 
старому другові, що хмари завжди приходять, щоб рано чи 
пізно обов’язково розвіятись.

— Бігме, ці хмари, курва, висять наді мною казна-як дов
го! — ридав Ґудх’ю, б’ючи Стрітера по спині кулаком. Стрітер 
на це не зважав. Його старий друг уже не був таким дужим, як 
колись.

Розлучилися Чарлі Шин, Торі Спеллінг і Дейвід Хасселгоф2, 
а в Деррі справляли тридцятирічний ювілей подружнього жит
тя Дейвід і Дженет Стрітер. Була вечірка. Під її фінал Стрітер 
обруч зі своєю дружиною повів усіх гостей надвір. Він підготу
вав феєрверк. Усі аплодували, окрім Карла Ґудх’ю. Він намагав
ся, але не попадав собі долонею об долоню. Кінець-кінцем, 
колишній студент Емерсон-коледжу покинув намагатися плес
кати і, гугукаючи, став показувати пальцем в небо.

У 2007 році до в’язниці сів (не вперше) Кіфер Сазерленд за ке
рування автомобілем у нетверезому стані, а чоловік Ґрейсі 
Ґудх’ю-Дікерсон загинув у автокатастрофі. На його смугу ви
несло зустрічного п’яного водія, коли Енді Дікерсон повертав
ся з роботи додому. Добра новина полягала в тім, що тим 
п’яницею за кермом був не Кіфер Сазерленд3. А поганою ста
ло те, що Ґрейс Дікерсон перебувала на четвертому місяці ва
гітності й без цента. Її чоловік заради економії був перестав

1 Святий Йов — біблійний праведник, трагічна історія якого описується 
в Книзі Йова.

2 СЬагІіе ЗЬееп (нар. 1965 р.) — актор, Тогі 5ре11іп£ (нар. 1973 р.) — актри
са, Оауісі НаззеІЬоГГ (нар. 1952 р.) — актор, співак і продюсер.

3 КіеГег ЗиіЬегІапсі (нар. 1966 р.) — канадський кіноактор і режисер, зірка 
Голлівуду, який відсидів 48 діб за повторне кермування машиною напід
питку.
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сплачувати внески, перервавши дію своєї страхової угоди 
Ґрейсі переїхала жити до батька й брата Карла.

— З їхнім щастям та дитина народиться калічною, — ска 
зав Стрітер одного вечора, коли вони з дружиною, щойно по 
кохавшись, лежали в ліжку.

— Замовкни! — скрикнула шокована Дженет.
— Коли про щось промовляєш, воно не здійснюється, — по 

яснив Стрітер, і невдовзі обидва зайчики-цьомчики заснули 
в ніжних обіймах.

Того року чек для «Дитячого фонду» був на тридцять тисяч 
доларів. Стрітер підписав його зі спокійною душею.

Дитя Ґрейсі народилося у розпал снігової бурі 2008 року. Добра 
новина полягала в тому, що на ньому не було ознак каліцтва. 
Поганою новиною стало те, що воно народилося мертвим. Той 
їхній клятий сімейний дефект серця. Ґрейсі — беззуба, безмуж- 
ня й нездатна нічого унюхати носом — запала в глибоку депре
сію. Стрітер вважав, що це ознака загалом здорового розуму. 
Якби вона почала прогулюватись, насвистуючи «Не переймай
ся, будь щасливим»1, він порадив би Томові замкнути на ключ 
всі, які є в їхній хаті, гострі предмети.

Розбився літак з двома членами рок-гурту «ВІіпк-182»2 на бор
ту. Погана новина, загинуло чотири людини. Добра новина, на
томість вижили рокери... хоча один з них невдовзі таки помре.

— Я образив Господа... — сказав Том Ґудх’ю під час однієї 
з вечер, котрі двоє друзів тепер називали «холостяцькими ве
чорницями». Стрітер сам приніс для них спагеті з «Кара Ма
ма» і геть підчистив власну тарілку. Том Ґудх’ю ледь торкнув
ся своєї порції. В іншій кімнаті Ґрейсі з Карлом дивилися по

1 «Оогії Моггу, Ве Нарру» — міжнародний поп-хіт 1988 року видатного 
джазового вокаліста Боббі Макферріна.

2 Один із найуспішніших панк-гуртів, сформований у Каліфорнії 1992 ро
ку; у згадуваній Кінгом авіакатастрофі приватного літака загинули піло
ти й пара пасажирів, вижили тільки двоє музикантів, один з них, Адам 
Голдстайн, помер через рік від передозування наркотику.

і
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телевізору «Американського ідола»1, Ґрейсі мовчки, колишній 
студент Емерсон-коледжу гугукаючи й щось лепечучи. — 
Я не знаю, яким чином, але образив.

— Не говори так, бо це неправда.
— Ти цього знати не можеш.
— Я точно знаю, — співчутливо промовив Стрітер. — Це 

дурна балачка.
— Як скажеш, друже. — Очі Тома наповнились сльозами. 

Сльози покотилися по щоках. Одна слізка зачепилася за зморш
ку на його неголеній щоці, повисіла там якусь мить, а тоді скрап
нула в неторкнуте спагеті. — Дякувати Богу за Джейкоба. З ним 
усе гаразд. Працює зараз у Бостоні на якійсь телестанції, а дру
жина його бухгалтеркою в «Браямі й Жіночому шпиталі»2. Час 
від часу вони бачаться з Мей.

— Це просто чудово, — сердечно промовив Стрітер, споді
ваючись, що Джейк своєю компанією ніяким чином не запас
кудить життя його дочці.

— І ти ось усе ще навідуєш мене. Я розумію, чому не при
ходить Джен, і не тримаю образи на неї, але... я так чекаю цих 
вечорів. Вони, немов ниточка, що пов’язує мене з минулими 
часами.

«Авжеж, — подумав Стрітер, — минули т і  часи, коли ти  
мав усе, а я мав рак».

— Ти завжди можеш розраховувати на мене, — відповів він, 
ховаючи в себе в долонях одну з дрібно тремтячих рук Тома. — 
Друзі до кінця.

Рік 2008, що то був за рік! От же курва! Китайці приймали олім
піаду! Кріс Браун і Ріанна стали парою зайчиків-цьомчиків! Руй
нувалися банки! Упала фондова біржа! А в листопаді Агенція

1 Конкурс співаків-початківців.
2 «Вгі§Ьат апсі \УотеГЇ5 Нозріїаі» — створена через злиття кількох старо

винних шпиталів та пологових будинків найбільша клінічна лікарня
в Массачусетсі, прямо пов’язана з медичним факультетом і Раковим цен
тром Гарвардського університету.
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з захисту довкілля закрила Гору Еверпогань, останнє джерс/іи 
заробітку Тома Ґудх’ю. Урядовці оголосили про намір скласш 
позов з приводу забруднення підземних вод і незаконного ски 
дання медичних відходів. Газета «Деррі Ньюз» натякала, що гам 
може бути навіть кримінальна відповідальність.

Стрітер часто проїжджав вечорами подовженням Гарриї 
авеню, шукаючи очима пам’ятну жовту парасолю. Він не з(>и 
рався ні про що торгуватися, йому просто хотілося побазіка 
ти. Але жодного разу він не бачив ні парасолі, ні її хазяїна. Нін 
був розчарований, але не дивувався. Дилери, вони — як ті аку 
ли: мусять безперервно рухатися, бо інакше помруть.

Він підписав чек і послав його в банк на Кайманах.

У 2009 році Кріс Браун після церемонії «Греммі» віддубасим 
свою хітову цьомку-зайку \  а кількома тижнями пізнішу Джей 
коб Ґудх’ю, колишній футболіст, віддубасив свою бадьористу 
дружину Каммі, після того як Каммі знайшла в кишені Джей- 
кобового піджака трусики якоїсь леді й півграма кокаїну. Лежа
чи на підлозі, плачучи, вона обізвала його сучим сином. Джей- 
коб відповів тим, що штрикнув її у живіт виделкою для м’яса. 
Він тут же пошкодував про зроблене і набрав 911, але шкода 
вже була заподіяна: дві пробоїни в її животі. Пізніше він казав 
поліцейським, що нічого з того не пам’ятає. Казав, що на ньо
го найшло потьмарення.

Призначений судом адвокат виявився занадто тупим, що
би добитися знижки застави. Джейк Ґудх’ю звернувся до бать
ка, котрий був ледь спроможний сплачувати власні рахунки 
за опалення, де там уже казати про коштовного бостонського 
юриста для свого жорстокого до власної дружини сина. Ґудх’ю 
звернувся до Стрітера, котрий не дав старому приятелю здо-

1 КіЬаппа (нар. 1988 р.) — поп-співачка, володарка багатьох нагород «Гремі», 
співак СЬгіз В ічтп (нар. 1989 р.) був її бойфрендом, котрий за побиття по
дружки отримав 5 років умовно, рік лекцій проти домашнього насильства, 
півроку громадських робіт та заборону впродовж 5 років наближатися до 
Ріанни ближче як на 50 ярдів.
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путися й на десяток слів з болісно репетируваної ним зазда
легідь промови, як тут же відгукнувся: «Будь певен». Він усе 
ще пам’ятав, як Джейкоб тоді абсолютно невимушено поцілу- 
иаи свого старого в щоку. Крім того, сплата адвокатської ви
нагороди дозволяла йому розпитати гіравника про менталь
ний стан Джейка, який був аж ніяк не добрим; змучений 
почуттям провини, той перебував у глибокій депресії. Адво
кат сказав, що хлопець, мабуть, отримає п’ять років, добре, 
икщо три з них будуть умовно-відстрочені.

«Копи його випустять, він зможе повернутися до батьків- 
і ького дому, — думав Стрітер. — Він дивитиметься «Амери
канського ідола» разом з Ґрейсі й КарломУ якщо ця передача ще 
триватиме. А вона радше за все ще триватиме».

— У мене є страховка, — промовив одного вечора Том 
І удх’ю. Він дуже схуд, одяг на ньому висів мішкувато. Очі мав 
осоловілі. Його почав мучити псоріаз, він раз у раз чухав со- 
(>і руки, залишаючи на їх блідій шкірі довгі червоні смуги. — 
Я вбив би себе, якби вірив, що можу зробити це так, щоб во
но не скидалося на самогубство.

— Я не хочу навіть і чути про такі речі, — сказав Стрітер. — 
Усе перейде на краще.

У червні відкинув ратиці Майкл Джексон. У серпні те саме 
зробив Карл Ґудх’ю, вдавившись на смерть шматком яблука. 
Доглядач міг би провести йому прийом Гаймліха1 і врятувати 
Карла, але доглядача звільнили через брак коштів ще шістна
дцять місяців тому. Ґрейсі чула, як Карл булькотав, але вирі
шила, що це «звичайний його белькіт». Доброю новиною було 
ге, що Карл також мав страховку. Скромний поліс, але цього 
вистачило на його поховання.

«Піддіафрагмово-абдомінальний поштовх» — процедура термінової д о 
помоги при потраплянні чогось стороннього в дихальне горло, вперше 
описана 1974 року американським терапевтом Генрі Гаймліхом: рятуваль 
ник стоїть за спиною пацієнта й різко натискає йому кулаком трохи ви
ще пупа, поки постраждалий не викашляє обструкцію.
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Після похорону (Том Ґудх’ю прорюмсав усю процедуру, три 
маючись за руку свого кращого друга) Стрітера вразив нлші/і 
великодушності. Він знайшов адресу студії Кіфера Сазер/існ 
да і послав йому «Велику к н и гу » Ц ей  подарунок, либонь, під 
разу ж опинився в кошику для сміття, він це розумів (ра:тм 
із численними іншими шанувальниками «Великої книги», м» 
трі надсилали її акторові впродовж останніх років), проіг 
хтозна. Чудеса подеколи трапляються.

На початку вересня 2009-го, одного по-літньому спекотнот 
вечора Стрітер із Дженет приїхали на дорогу, що тягнеться по 
за технічним боком аеропорту Деррі. Ніхто наразі не робив бі і 
несу на гравійному майданчику перед сітчастою огорожею, тож 
Стрітер заїхав прямо туди своїм гарним блакитним «Слідом и 
том», зупинив машину і обняв рукою за плечі дружину, в котру 
був закоханий ще дужче, ніж завжди. Сонце схиля/юсь до об 
рію червоною кулею.

Він обернувся до Дженет і побачив, що вона плаче. Торк 
нувшись її підборіддя, він повернув її лице до себе і поцілун 
ками висушив з нього сльози. Вона почала посміхатися.

— Що з тобою, серденько?
— Я думала про Ґудх’ю. Ніколи я не чула про родину, котра 

зазнавала б такої безперервної низки гірких знегод. Знегод? — 
реготнула вона. — Чорних трагедій, ось точніше визначення.

— Я теж, — кивнув він. — Але подібне трапляється повсяк 
час. Одна з жінок, загиблих під час атаки на М умбаї2, була ва
гітною, ти це знала? Її дворічна дитина вижила, але перебува
ла на волосину від смерті. А щ е...

Вона приклала два пальці собі до губ.

1 Повна назва: «Велика книга: Історія того, як тисячі чоловіків та жінок по
збавилися алкоголізму»; перше видання було випущено 1939 року заснов
никами руху «Анонімні алкоголіки» Вільямом Вілсоном і Робертом Смі- 
том, найсвіжіше 2001 р..

2 Серія масових терактів у найбільшому індійському місті Мумбаї (до 
1995 року — Бомбей) 26—29 листопада 2008 року, в результаті яких за
гинуло 195 людей і чотири терористи.
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— Перестань. Не треба більше. Життя несправедливе. Ми 
про це знаємо.

— Але ж ні\ — гаряче заперечив Стрітер. У світлі надвечір
нього сонця обличчя в нього рум’янилося здоров’ям. — Ли
шень поглянь на мене. Згадай той час, коли ти ніколи б не по
думала, що я доживу до 2009 року, хіба так не було, хіба це 
не правда?

— Так, проте..;
— І наш шлюб усе ще міцний, як дубові двері. Чи я не

правий?
Вона похитала головою. Він був правий.
— Ти почала писати фрілансерські статті до «Деррі Ньюз», 

Мей стає великою шишкою у «Бостон Глоб», а наш чудик-син
| у двадцять п’ять років уже медійний магнат, 
і Вона знову почала усміхатися. Стрітер зрадів. Він ненави-
і дів бачити її сумною.

— Життя справедливе. Всі ми однаково чекаємо, поки від
будеться наше дев’ятимісячне перетрушування в коробці, 
а потім викочуються кості. Декому випадають підряд чудові 
сімки. Дехто, на жаль, отримують «зміїні ока». Так влашто
ваний світ.

Вона обхопила його руками.
— Я кохаю тебе, серденько моє. Ти завжди у всьому бачиш 

світлий бік.
Стрітер скромно знизав плечима.
— Закон середніх чисел надає перевагу оптимістам, будь- 

який банкір тобі це скаже. Все у світі врешті-решт набуває зба
лансованості.

Венера зійшла над аеропортом, засяяла мерехтливо на тлі 
потемнілої блакиті.

— Загадай бажання! — скомандував Стрітер.
Дженет розсміялася і похитала головою.
— Чого мені бажати? Я маю все, що мені треба.
— Я теж, — промовив Стрітер, а тоді, чіпко уп’явшись очи

ма в Венеру, зажадав ще.



Нормальний шлюб
— 1 —

Після^гого як вона знайшла те, що знайшла, Дарсі часто па 
відувала думка, що єдиним, про що ніхто не питав у неї в 6у 
денних балачках, було: «Як твій шлюб?» Звучали запитаним, 
«Як ти  провела вікенд?», «Як пройшла твоя подорож до Фло 
риди?»> «Як твоє здоров'я?» та «Як тво ї діти?» Було, навіть гіи 
талися: «Як до тебе ставиться ж и т т я , любонько?» Але ніхто 
не питав: «Як твій шлюб?»

«Нормальний, — відповіла б вона на таке питання, аби по
чула його до того вечора. — Все чудово».

У дівоцтві її звали Дарселлен Медсен (Дарселлен — таке на* 
звисько для своєї дочки могли вподобати тільки батьки, очма 
нілі від щойно купленої книжки дитячих імен), народилася 
вона того року, коли президентом обрали Джона Фіцджерал- 
да Кеннеді1. Зростала в штаті Мейн, у Фріпорті2, коли це міс* 
то дійсно ще було містом, а не додатком до «Л.Л. Бін»3, першої 
в Америці суперкрамниці, та дюжини інших непомірно роз
дутих універмагів, котрі називаються «стоками» (так, ніби цс 
якісь каналізаційні сточища, а не заклади роздрібної торгівлі). 
У Фріпорті вона закінчила середню школу, а потім бізнес-

1 Обраний 1960 року.
2 Ргеерогі — засноване 1700 року портове місто (8 тис. мешканців), відоме 

своїм природним туристично-рекреаційним довкіллям та концентраці
єю різноманітних магазинів.

3 «Ь.Ь.Веап» — сімейна компанія з випуску й продажу туристичного одягу 
та спорядження, заснована 1912 року мисливцем і винахідником непро
мокальних чобіт Леоном Ленвудом Біном (1872— 1967); сьогодні її «сто
ки» діють в різних країнах, а головний магазин-«фабрика» у Фріпорті пра
цює цілодобово.
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школу в Еддісоні', де навчилася секретарства. Роботу вона со
бі знайшла у Джо Ренсома на прізвисько «Шевроле», котрий 
у 1984-му, коли вона пішла з його фірми, уже виріс у найбіль
шого автомобільного дилера в Портленді2. Вона була простач
кою, проте за допомоги двох своїх трохи досвідченіших по
дружок навчилася макіяжу, достатнього для того, щоб робити 
собі обличчя миловидним у робочі дні, і таким, що «очей не ві
дірвати» у п’ятничні й суботні вечори, коли вони зграйкою хо
дили поласувати «Маргариток)»3 в «Маяк» або до «Мексикан
ця Майка» (де грали живу музику).

У 1982 році Джо Рейсом найняв одну з портлендських бух
галтерських фірм, щоб їхні спеціалісти допомогли йому ро
зібратися з його податковою ситуацією, котра перебувала 
в заплутаному стані («Того сорту проблема, що й ти таку х’тів 
би мати» — підслухала Дарсі, як він казав по телефону одно
му зі своїх старших торгівельних агентів). З’явилася пара чо
ловіків із кейсами в руках, один старий, а другий молодий. 
Обидва в окулярах і консервативних костюмах; обидва з аку
ратно зачесаним назад коротким волоссям, що навело Дар
сі на згадку про знімки у шкільному фотоальбомі її матері 
під назвою «Пам’ять про ВИПУСК 1954», у тім альбомі, на 
дерматиновій обкладинці якого була наклеєна фотографія 
хлопчика-капітана команди вболівальників з приставленим 
до рота мегафоном.

Молодшим бухгалтером був Боб Андерсон. Вона мала з ним 
балачку вже на другий день його перебування в офісі і в про
цесі тієї розмови запитала, чи має він якесь хобі.

— Так, — відповів бухгалтер, — я нумізмат.

1 А(1(ІІ80П — засноване 1797 року містечко (1,3 тис. мешканців) на березі 
океану, назване на честь англійського журналіста і драматурга Джозефа  
Еддісона (1672— 1719).

2 Рогіїапсі — засноване 1633 року найбільше місто (66 тис. мешканців) 
у штаті Мейн.

3 Коктейль: текіла з помаранчевим лікером та лимонним соком, подається 
в склянці з кристаликами солі на вінцях.
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Він почав, було, пояснювати їй, що це означає, але вона по 
ребила:

— Я знаю. Мій батько колекціонує десятицентові «Леді Сію 
боди» та п’ятицентові «голови-бізони» *. Він називає їх своїми 
нумізматичними кониками. А ви теж маєте якогось коника, 
містере Андерсон?

І він дійсно його мав: «пшеничний пенні»2. Найбільшою йо 
го мрією було — якогось дня натрапити на монету з подвій 
ним штампом 1955 року, котра...

Але й про це вона також знала. Подвійний штамп — це кар 
бувальна похибка. Дорогоцінна тепер похибка.

Молодий містер Андерсон, той, що з густим, акуратно заче 
саним назад каштановим волоссям, був приємно вражений та 
кою відповіддю. І попрохав її називати його Бобом. Пізніше, 
коли вони разом пішли на ланч — сиділи удвох на лавці, на со
нечку, поза будівлею фірми, він їв тунця з житнім хлібом, а во
на грецький салат з пластикової мисочки — він запитав у неї, 
чи не бажає вона з’їздити з ним у суботу на вуличний базарчик 
у Касл-Року. Він нещодавно винайняв нову квартиру, пояснив 
Боб, і шукає собі якесь крісло. А також телевізор, можливо, там 
знайдеться добра річ за порядну ціну. «Добра річ за порядну ці
ну», — ця фраза стала їй добре знайомою в наступні роки.

Він був таким самим простаком, як і вона, звичайний па
рубок, повз якого пройдеш на вулиці, не звернувши на нього 
уваги, а він же не міг застосовувати макіяжу, щоб виглядати 
гарнішим... хіба що, за винятком того дня на лаві. Коли він

1 10-центова монета з профілем «Леді Свободи» у шоломі з крильцями (звід
си інша, більш поширена її назва — «Меркурій») випускалася у 1916— 
1945 рр.; 5-центові монети із зображенням голови індіанця на аверсі й бі
зона на реверсі випускалися у 1913— 1938 рр.

2 Монета номіналом 1 цент із зображенням на аверсі президента Лінколь
на (звідси інша назва «Лінкольн-цент») та двох колосків пшениці на ре
версі карбувалася трьома різними монетними заводами впродовж 1909— 
1958 рр.; окремі монети різних серій можуть вельми відрізнятися і мати 
різну колекційну привабливість, найціннішими вважаються рідкісні мід
ні центи 1943 р. та сталеві 1944 р.
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іапрошував її на поїздку, щоки його палали якраз достатньо 
для того, щоби трішки його підсвітити, додати осяяння.

— І ніякої нумізматики? — піддражнила вона.
Він усміхнувся, продемонструвавши рівненькі зуби. Ма

ленькі зуби, гарно доглянуті, чисто-білі. Ніяк не могло їй то
ді вплисти в голову, що від думки про ці його зуби її дрижаки 
можуть брати —- з якого б це дива?

— Якщо трапиться цікавий комплект монет, я, звісно, по
дивлюся, — відповів він.

— Особливо, якщо трапляться пшеничні пенні? — підгвин
тила вона, проте лиш трішечки.

— Особливо, якщо вони. То ви не проти поїхати зі мною, 
Дарсі?

Вона з ним поїхала. І кінчила під ним у весільну ніч також. П іс- 
ля того це траплялося нечасто, але все ж таки траплялося. До
статньо часто, щоб їй вважати себе нормальною й удоволеною.

У 1986-му Боб отримав підвищення. Також він (за допомоги 
й підбадьорення з боку Дарсі) розпочав невеличкий бізнес із 
розсилання замовникам поштою американських монет колек
ційної якості. Справа пішла успішно від початку, а в 1990 році 
він додав до їхнього каталогу також колекційні бейсбольні карт
ки та всякі пам’ятні речі, пов’язані з класичним кінематогра
фом. Він не тримав запасу старих афіш, плакатів чи листівок, 
але коли хтось питався про якісь такі речі, він майже завжди 
вмів їх знайти. Фактично, це Дарсі їх знаходила, використову
ючи в ті, ще докомп’ютерні, часи свій Ролодекс1, саме вона об
дзвонювала колекціонерів по всій країні. Цей бізнес ніколи 
не зростав аж до таких розмірів, щоб перетворитися на їх голов
не заняття, і то було на краще. Ні він, ні вона цього не прагну
ли. Обоє дійшли згоди щодо цього точно так же, як погодилися

1 «Коїосіех» — створений 1956 року відомим винахідником оргтехніки Ар- 
нольдом Нойштадтером (1910— 1996) пристрій, в якому пошук заздале
гідь занесеної на картки інформації прискорюється їх швидким обертан
ням; «ролодексом» сьогодні часто називають будь-який персональний 
органайзер.



щодо будинку, який вони згодом купили у Павнолі \  як погоди
лися на дітей, коли надійшов час їх мати. Вони домовлялися. 
А коли не могли дійти згоди, вони знаходили компроміси. Але 
здебільшого таки погоджувалися. їхні погляди збігалися.

«Як твій шлюб?»
Гарний шлюб. Нормальне заміжжя. Донні з’явився у 1986-му — 

вона покинула роботу, щоб його народити, і якби не додатко
ва підпора, завдяки фірмочці «Монети & інші колекційні рари
тети Андерсона», на другу дитину не наважилася б, — а Петра 
народилася у 1988 році. На той час порідшало на тімені колись 
густе каштанове волосся Боба Андерсона, а у 2002-му — того 
року, коли «Макінтош» Дарсі нарешті заковтнув цілком всю ін
формацію з її «Ролодекса» — в нього там уже сяяла чималень
ка лисина. Він експериментував з різними способами зачісу
вання того, що в нього ще лишалося, через що, на її думку, 
лисина виглядала тільки більш підозрілою. А ще її дратували 
його намагання повернути собі шевелюру за допомогою двох 
із безлічі магічних засобів того штибу, що їх серед глупої ночі 
рекламують крутійського вигляду діляги на кабельних каналах 
(Боб Андерсон, досягши середнього віку, перетворився на яко
гось нічного сича). Сам він їй не розказував про це, але вони 
мали спільну спальню і, хоч вона й не була достатньо високою, 
аби отак просто зазирнути на верхню полицю шафи, натомість 
іноді Дарсі використовувала стілець, щоби прибрати його «не
дільні сорочки», тобто майки, в яких він порався в садку. Отам- 
то вони й ховалися: флакон якоїсь рідини у 2004-му, а через 
рік — слоїк із маленькими світло-зеленими желатиновими кап
сулами. Вона за назвами пошукала про них інформацію в ін- 
тернеті, вони виявилися недешевими. «Та звісно ж, магія ніко
ли не бува дешевою», — подумалося їй тоді, як вона потім 
згадувала.

9  368

1 Ра\упа1 — засноване 1680 року містечко (1,5 тис. мешканців), розташова
не трохи західніше Фріпорту, по сусідству з Даремом — містом, у якому 
ріс Стівен Кінг.
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Та хай хоч там як не дратуючись, а вона зберігала спокій що
до магічного зілля, а також щодо вживаного «Шеві Сабурбена» ‘, 
мкий йому навіщось заманулося придбати саме того року, ко
ли ціни на пальне почали реально лізти вгору. Оскільки він 
отримував своє, то Дарсі припускала (насправді вона була цьо
го певна), що може наполягати на літніх таборах для дітей, на 
електрогітарі для Донні (він грав два роки, достатньо, щоби 
продемонструвати на диво гарні успіхи, а потім просто взяв та 
й покинув), на кінному клубі для Петри. Успішний шлюб — це 
постійне балансування, втім, про це кожен знає. Успішний 
шлюб також залежить від високого рівня терплячості при роз
дратуванні — це та річ, яку добре розуміла Дарсі. Як співає Сті
ні Вінвуд «Ти мусиш з цим погойдуватися, бейбі»2.

Вона погойдувалася. Він теж.
У 2004-му Донні поїхав до Пенсільванії навчатися в коледжі. 

У 2006-му Петра вступила до «Колбі», зовсім неподалік від до
му, у Вотервілі3. На той час Дарсі Медсен Андерсон виповнило
ся сорок шість років. Бобові було сорок дев’ять, і він усе ще за
ймався скаутами «Вовчатами»4, разом зі Стеном Моріном, 
хазяїном будівельної фірми, котрий жив далі по дорозі, десь за 
і іівмилі від них. Іноді їй зринала думка, що доволі дивно вигля
дає її лисіючий чоловік у шортах-хакі і високих коричневих 
гольфах, збираючись у щомісячний Похід У Дикі Хащі, але ні

1 «СЬєугоієі ЗиЬигЬап» («Приміський») — під цією назвою компанія «Шев- 
роле» випускає великі, повноприводні легковики з 1935 року, остання мо
дель такого «джипа» з ’явилася на ринку у 2006-му.
$ієує М пш оосі (нар. 1948 р.) — англійський співак, композитор, гітарист, 
клавішник, володар численних премій «Греммі»; «Коїі \уііЬ її» — його ве
ликий хіт 1988 року.

' «СоІЬу» — заснований 1813 року приватний коледж гуманітарних дисци
плін; входить до першого десятка найкращих у США.

1 «СиЬ Зсоиіз» — заснована 1916 року Робертом Баден-Павеллом скаутська 
організація для хлопчиків 7— 11 років; на відміну від багатьох інших кра
їн, в США до «Вовчат» все ще не приймають дівчаток, котрі натомість мо
жуть вступати до існуючої з 1914 року окремої організації «Бравні» 
( В г о \ у п іє  — добрий домовик з шотландській міфології).
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коли вона не промовляла цього вголос. Його лисина тепер у жV 
цілком утвердилася на своїй позиції; окуляри він мав біфокаш* 
ні; а вагою розпрігся від ста вісімдесяти до двохсот двадцяти 
фунтів1. Він виріс до статусу партнера в бухгалтерській фірмі 
«Бенсон & Бейкон», котра відповідно змінила назву на «Бенсом, 
Бейкон & Андерсон». Вони переїхали зі свого початкового бу 
динку в Павнолі до дорожчого, в Ярмуті2. Її груди, колись не 
величкі, пружні, високі (найкраща її окраса, як вона гадала; ні 
коли їй не хотілося бути схожою на офіціантку з якогось там 
«Гутерса»3), побільшали, пом’якшали і, звісно ж, опадали, коли 
вона перед сном знімала з себе ліфчик — а чого ще очікувати, 
коли наближаєшся до півстолітньої мітки, — але Боб так само 
час від часу примощувався іззаду неї, забираючи їх у долоні. Чаї 
від часу траплялася приємна інтерлюдія на другому поверсі, 
у спальні, вікно якої дивилося на їхню затишну ділянку розмі 
ром два акри, а якщо він покваплювався з вивершенням, часто 
залишаючи її не удоволеною, де часто не значить завжди, то вті 
ха від утримування його після того, як те відчуття теплості йо 
го чоловічого тіла, коли він, лежачи поряд з нею, спливав у сон... 
це задоволення ніколи не зраджувало її сподівань. То було удо
волення, як вона гадала, від усвідомлення того, що вони все ще 
разом, коли чимало інших тепер вже окремо; удоволення від 
певності того, що з наближенням до срібного ювілею, їхній курс 
залишається так само незмінним, як і завжди.

У 2009-му, через двадцять п’ять років після їхнього «згодні», 
що колись прозвучало в маленькій баптистській церкві, якої те
пер вже не існувало (на тому місці, де вона була стояла, тепер

1 180 фунтів = 81,64 кг; 220 фунтів = 99,79 кг.
2 УагшоиіЬ — засноване 1636 року приморське місто (8,5 тис. мешканців); 

міститься за 15 миль від Портленду; щороку в Ярмуті відбувається три
денний «Устричний фестиваль».

3 «Нооіегз» — заснована 1 квітня 1983 року мережа ресторанів, чиєю імі- 
джевою ознакою є сексапільного вигляду офіціантки, що працюють у них; 
в американському сленгу «Ьооіегз» має два значення: «цицьки» та «пу
гач», звідси логотип компанії — сова.
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лежала парковка), Донні з Петрою влаштували для них сюрп- 
|*іі іиу вечірку в «Березовому гаї» у Касл-В’ю. Присутніми були 
ми і не п’ятдесят гостей, шампанське (гарний сорт), стейки, чо- 
і ириярусний торт. Ювіляри танцювали під пісню Кенні Логгін- 
і а «Попускаймося» \  ту саму, під яку вони колись танцювали на 
» моєму весіллі. Гості аплодували відривним па Боба, про котрі 
нона вже геть забула, поки оце не побачила їх знову, і ця його 
невимушена граційність відгукнулася в ній гострим болем. Та 
и ясна річ; він виростив собі черевце на додаток до дратівливої 
лисини (принаймні для нього самого дратівливої), проте все ще 
оув напрочуд легконогим, як на бухгалтера.

Але все те було всього лиш формальною історією, темою для 
некрологів, а вони все ще залишались доволі молодими, щоб 
думати про таке. Такою історією ігнорувалися приватні дріб
нички їхнього шлюбу і ті банальні дива, котрі, як вона вірила 
(сильно вірила), утверджували цінність їхнього партнерства. 
Той випадок, коли вона з’їла зіпсовану креветку і цілу ніч блю
вала, сидячи на краєчку ліжка з просяклим потом, прилиплим 
до шиї волоссям, і сльози котилися їй по палаючих щоках, а Боб 
сидів поряд з нею, терпляче тримав миску і відносив її до ван
ної, де виливав її й мив після кожного нападу — щоби від смо
роду її не нудило ще гірше, як він казав. Він прогрівав двигун 
машини о шостій ранку, щоби везти її уже до лікарні, коли та 
жахлива нудота врешті-решт почала відступати. Він зателефо
нував до «ББ&А» і збрехав, що захворів; він також відмінив по
їздку на Білу ріку2, щоб залишитися біля неї на той випадок, як
що її недуга повернеться.

Такі речі працюють в обидва боки: одного року подається 
печена гуска, іншого — гусак. Вона сиділа з ним поряд у поче-

1 Кеппу Ьо§§іп$ (нар. 1948 р.) — композитор і співак у стилі софт-рок; «По
пускаймося» («Рооііоозе») — написана для однойменного фільму 1984 ро
ку швидка, ритмічна пісня (у фільмі під неї танцюють поґо), за яку автор 
отримав «Оскара».

2 \УЬіїе К іу єг  — річка, що тече через Зелені гори у штаті Вермонт, притока 
найбільшої в Новій Англії ріки Коннектикут.
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кальні шпиталю Св. Стівена — тоді був дев’яносто ч е т в е р т е  
чи дев’яносто п’ятий рік, — дожидаючи результатів біопоИ  
після того як він намацав (миючись у душі) підозрілу п ухл Я  
ну в себе під лівою пахвою. Біопсія показала негативний р В  
зультат, діагноз: запалення лімфатичного вузла. Пухлина п р Д  
тривала ще десь із місяць, а потім зникла сама. ■

Кинутий погляд крізь нещільно причинені двері туалетні 
де він сидить на унітазі з розкритою в себе на колінах збіркоЛ  
кросвордів. Запах одеколону на його щоках — це значило, щД 
«Сабурбен» зникне з їхньої під’їзної алеї на день чи два. ЙогЛ 
місце в ліжку буде порожнім одну або дві ночі, бо він муситщ 
виправити чиїсь бухгалтерські справи в Нью-Гемпширі а6<1 
у Вермонті («ББ&А» тепер мали клієнтів у всіх штатах на п ів і 
ночі Нової Англії). Інколи цей запах означав подорож, щ обіі 
поглянути на чиюсь колекцію монет на домашньому р озпр ої 
дажі, бо далебі не всі їхні нумізматичні операції з купівлі 
й продажу можна було здійснювати лише за допомогокі 
комп’ютера, це їм обом було зрозуміло. Його стара чорна ва4 
лізка, та, з котрою він ніколи не міг розстатися, неважливої 
якою вона не була пошарпаною, в передпокої. Його капці бі-а 
ля ліжка, один завжди встромлений в інший. Склянка води на) 
його кінці столу, з помаранчевого кольору пігулкою вітаміну' 
поряд з нею, поверх свіжого числа «Колекційних монет & бан
кнот». Як він завжди приказував «Зовні більше місця, ніж усе
редині», відригнувши, та «Стережіться, газова атака!», коли 
пердів. Його пальто на першому гачку в передпокої. Відобра
ження його зубної щітки в дзеркалі (він користується тією ж 
самою, що мав її, ще коли вони одружилися, гадала Дарсі, чи 
хіба що замінював її регулярно). Те, як він втирав собі губи 
серветкою після кожної другої-третьої виделки їжі. Акуратне 
складання туристичного знаряддя (завжди включно з запас
ним компасом) перед тим, як разом зі Стеном їм повести 
дев’ятирічних хлопчаків у похід по «Стежині Мертвяка» — не
безпечний, лячний трек, що змушував їх пробиратися крізь 
чагарі позаду торгівельного центру «Золотий Гай», щоб повер-
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мутися до цивілізації біля «Салону вживаних автомобілів» 
Вайнберга. Вигляд його нігтів, завжди коротко підстрижених 
і чистих. Присмак жувальної гумки «Дентин» у його диханні, 
коли вони цілувалися. От з цих речей та ще з десятків тисяч 
інших і складалася таємна історія їхнього шлюбу.

Вона розуміла, що в нього мусить бути власна її історія, все 
таке, від цинамонового запаху помади «ЧепСтік»', якою вона 
мастила собі губи взимку, чи запаху її шампуню, коли він за
нурювався носом у волосся в неї на потилиці (такі занурення 
тепер були нечастими, але все одно траплялися), і до звуків її 
комп’ютера о другій годині ранку тими ночами, що трапляли
ся двічі-тричі на місяць, коли з невідомих причин її зраджу
вав сон.

Тепер уже минуло двадцять сім років, чи то — вона, забав
ляючись, порахувала, калькулятором на комп’ютері, скільки са
ме на сьогодні — дев’ять тисяч вісімсот п’ятдесят п’ять днів. 
Майже чверть мільйона годин і понад чотирнадцять мільйонів 
хвилин. Звичайно, якийсь час з цього періоду він був не поряд, 
від’їжджаючи десь по бізнесу, і сама вона мала деякі подорожі 
(найсумнішою з них було перебування з батьками у Міннеапо- 
лісі, після того, як її менша сестра Брендолін загинула в трагіч
ному інциденті), але більшість часу вони були разом.

Чи знала вона про нього все? Звісно, ні. Не більше того «всьо
го», що міг знати про неї він — як вона подеколи (здебільшого 
у дощові дні або ночами, коли її облягало безсоння) пожадли
во їла, скажімо, «Масляні пальчики» або «Бейбі Руф»2, кусаючи 
їх навіть тоді, коли їй цього уже не хотілося, навіть коли вже від-

1 «СЬарЗііск» — створена 1880 року лікарем зі штату Вірджинія Ч.Б. Флі- 
том гігієнічна помада, сотні різноманітних варіантів якої зараз випускає 
корпорація «Пфайзер».

2 «ВииегГіп§ег5» — шоколадні батончики з карамельною начинкою, що ви
робляються з 1923 року, з 1990-го під цією ж назвою випускаються також 
цукерки, тістечка й морозиво; «ВаЬу ДиіЬ» — шоколадні батончики з го
ріхами, що виробляються з 1900 року, названі на честь Руф Клівленд, до
чки Гровера Клівленда (1837— 1908), 22 та 24-го президента США.
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чувала нудоту в шлунку. Або як вона вирішила, що новий поїм 
тар — доволі цікавий хлопець. Усього знати було неможливо, 
але вона гадала, що за двадцять сім років вони взнали одне про 
одного все найважливіше. У них був нормальний шлюб, такий, 
що належав до приблизно п’ятдесяти відсотків тих, які утриму 
ються на довгій дистанції. Вона сприймала це з тою ж самою 
безсумнівністю, як і, йдучи вулицею, пам’ятала про те, що гра
вітація завжди утримуватиме її при землі.

До того вечора в гаражі.

—  2 —

Перестав працювати телевізійний пульт, і «пальчикових» ба
тарейок «АА» не виявилося у кухонній шафці, що висіла лі
воруч від мийки. Більші — «С» та «Б» — там були, лежала на
віть нерозпечатана упаковка «мізинкових» «ААА», але чортом 
довбаних «АА» катма. Тому вона вирішила пішти в гараж, бо 
знала, що Боб тримає там свій основний запас «Оигасеїі», 
і цього рішення їй вистачило, щоб змінити собі життя. Це бу
ло так, немов усі раптом разом злетіли в повітря, геть злеті
ли в повітря. Один паскудний крок у хибному напрямку — 
і ти вже підірвався.

Кухня з гаражем поєднувалася критою галереєю. Дарсі 
швидко нею пішла, запинаючи на собі домашній халат — два 
дні тому плин надзвичайно теплого бабиного літа урвався,
і зараз було схоже більше на листопад, аніж на жовтень. Вітер 
скуб її за щиколотки. Певне, їй варто було б узути шкарпетки 
й одягти на себе якісь штани, але за хвилин якихось п’ять му
сила розпочатися чергова серія «Двох з половиною чоловіків» \ 
а клятий телевізор завис на Сі-Ен-Ен. Якби Боб був удома, во
на попрохала б його перемкнути канал вручну — десь там бу

1 Комедійний телесеріал, прем’єра якого відбулася на каналі Сі-Бі-Ес 
2003 року; в Україні транслюється на каналі «1 + 1».
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ли призначені для цього кнопки, либонь, позаду, де тільки чо
ловіки їх і можуть знайти, — а вже тоді послала б його по 
батарейки. Врешті-решт, гараж — це цілком його парафія. Во
на заходила туди лише, щоб вивести свою машину, і то лише 
в погану погоду; частіше вона ставила її на прикінцевому май
данчику під’їзної алеї. Але Боб наразі перебував у Монпельє \  
поїхав оцінити колекцію сталевих пенні часів Другої Світової 
війни, тож принаймні тимчасово у маєтку Андерсонів вона 
панувала одноосібно.

Вона намацала трійко вмикачів поряд з дверима і сподом 
долоні штовхнула їх усі разом вгору. З дзижчанням загоріло
ся верхнє флуоресцентне світло. їхній просторий гараж від
значався акуратністю, всі інструменти висіли на відповідних 
гачках, чисто прибраним стояв верстат Боба. Бетонну плиту, 
що слугувала долівкою, було пофарбовано у сірий військово- 
морський колір. На ній не було плям мастила; Боб любив го
ворити, що мастило на гаражній долівці вказує на те, що ха
зяї гаража або їздять на якомусь непотребі, або нехтують 
підтриманням у порядку своїх машин. Тут стояв річного віку 
«Пріус»2, яким він користувався у робочі дні, катаючись на 
ньому до Портленду й назад; у Вермонт він вирушив своїм на
трудженим динозавром-джипом. Її «Вольво» стояв надворі.

— Це ж так легко — загнати машину в гараж, — проказу
вав він не раз і не два (коли ти в шлюбі двадцять п’ять років, 
почути якісь оригінальні зауваження стає проблемою). — 
Просто скористайся відкривачем воріт на козирку.

— Мені подобається бачити машину там, де вона стоїть, — 
завжди відповідала вона, хоча дійсна причина полягала в тім, 
що вона боялася зачепити гаражні ворота, коли виїжджатиме 
звідти задом. Вона терпіти не могла здавання назад. І гадала, 
що він теж про це знає... так само, як вона знала про його дріб

1 Мопіреііег — столиця сусіднього з Мейном штату Вермонт.
2 «Ргіиз» — економічний гібридний автомобіль із бензиновим та електро

двигуном, який випускає компанія «Тойо га».
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ні манії завжди вкладати купюри в портмоне лицьовим боком 
до себе та ніколи, перериваючи читання, не класти розкриту 
книжку лицем униз — бо таким чином псується її спинка, по 
яснював він.

У гаражі принаймні тепло; стеля тут була помережана ве
ликими сріблястими рурками (ви, либонь, назвали б їх пові
тропровідними, хоча сама Дарсі не була цього певна). Вона пі
дійшла до верстата, на якому вишикувалися кілька кутастих 
бляшанок, кожна позначена акуратним написом: БОЛТИ, ШУ
РУПИ, ШАРНІРНІ ЗАВІСИ, Ь-СКОБИ, САНТЕХНІКА та -  
їй це здалося доволі милим означенням — НЕПОТРІБ. Поряд 
на стіні висів календар із журналу «Спорте ілюстрейтид», що 
зображував дівчину в купальнику, таку, ледь не до зажури, 
всю юну і сексуальну; а лівіше календаря було причеплено па
ру фотографій. Одна — старий знімок Донні й Петри у све
трах «Бостон Сокс»1 на стадіоні Ярмутської Малої ліги2. Під 
нею Боб маркером написав друкованими літерами: РІДНА  
КОМАНДА, 1999. На іншому фото, набагато свіжішому, ось- 
ось вже красуня Петра стояла, обійнявшись із Майклом, сво
їм кавалером, перед устричним ресторанчиком в Олд Орчард 
Біч3. Унизу маркером було зазначено: ЩАСЛИВА ПАРА!

Ящичок із батарейками, про що сповіщала пластикова стріч
ка на ньому з карбованим написом ЕЛЕКТРОЗНАРЯДДЯ, 
знайшовся лівіше фотографій. Дарсі зробила до нього крок, 
не дивлячись собі під ноги — покладаючись на ледь не маніа
кальну акуратність Боба — і перечепилася об якусь картонну

1 «Возіоп Кесі 5ох» («Бостонські червоні шкарпетки») — заснована 1901 ро
ку професійна команда з бейсболу.

2 « Ш іе  Ьеадие ВазеЬаІІ апсі ЗоГіЬаІІ» — Мала ліга з бейсболу і софгболу, за
снована 1939 року Карлом Ш готцем у штаті Пенсільванія; неприбуткова 
організація, яка займається організацією місцевих та міжнародних тур
нірів дитячих команд (від 5 до 18 років).

3 Оісі ОгсЬапі ВеасЬ («Берег при Старому саді») — засноване 1653 року місто 
(9 тис. мешканців), популярний літній курорт на океанському узбережжі.
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коробку, що її не цілком було підсунуто під верстат. Втратив
ши рівновагу, вона в останню мить встигла вхопитися за край 
нсрстата. Зламала собі ніготь — це було боляче й прикро, — але 
ибереглася від потенційно гіршого падіння, що вже було добре. 
Ікльми добре, зважаючи на те, що в хаті не було нікого, щоб за
телефонувати за номером 911, якби вона заробила собі тріщи
ну в черепі, вдарившись об бетонну долівку — чисту, без плям 
мастила, проте надзвичайно тверду.

Вона могла б просто посунути ту коробку глибше боком 
ступні — пізніше вона про це згадає й обмірковуватиме такий 
варіант розважливо, як математик надто складне, хитромудре 
рівняння. Але ж, врешті-решт, вона тоді поспішала. Та тут во
на помітила, що верхнім у тій коробці лежить якийсь каталог 
в’язальних викройок, і присіла, щоб його підхопити й забра
ти з собою в хату разом з батарейками. А коли підняла його, 
побачила під ним каталог «Брукстон», той, що вона його по- 

 ̂ тім поклала не на місце, а в самий низ. А під ним «Пола Янг»... 
«Телботс»... «Форцієрі»... «Блумінгдейлз»...

— Боб! — вигукнула вона, тільки в неї це вийшло роздра
товано, двоскладово (так, як це виходило, коли він, бувало, 
натопче грязі або покине мокрий рушник на підлозі у ванній, 
немов у них тут не дім, а шикарний готель, з покоївкою напо
готові), не Бо6у а БО-уб! Тому що, це справді так, вона читала 
його легко, як книжку. Він вважав, що вона надто багато ре
чей замовляє за поштовими каталогами, а одного разу зайшов 
аж так далеко, що оголосив, ніби в неї вже хвороблива до них 
пристрасть (що було просто смішно, оскільки пристрасть во
на мала лише до «Баттерфінгерів»). Той саморобний психо
аналіз коштував йому двох днів холодної зневаги. Але він знав, 
як працює розум його пані, а саме те, що до речей, які не бу
ли абсолютно необхідними, вона ставиться просто: як з очей, 
так і з думки. Тож він зібрав усі її каталоги тишком-нишком 
та й поскладав їх тут. Імовірно, наступною зупинкою їм був 
призначений контейнер для утильсировини.



«Данскін»... «Експрес»... «Комп’ютер аутлет»... «Мии 
ворлд»... «Манкі ворд»... Лейла Ґрейс1...

Що глибше вона занурювалася, то дужче дратувалася. Мо* 
на подумати, вони балансують на межі банкрутства чере і )і 
непомірні витрати, що насправді є ідіотською нісенітницею 
Вона зовсім забула про «Два з половиною чоловіки», вона мжі* 
підбирала слова, якими покриє Боба, коли той зателефоиуі 
з Монпельє (він завжди дзвонив після вечері, вже з номери 
в мотелі). Але спершу вона збиралася віднести всі ці катало 
ги к чорту назад до будинку, для чого треба буде зробити три, 
а то й чотири ходки, бо цей стос тут щонайменше фути два 
втовшки, а ці глянсові каталоги такі важезні. Далебі, нема ди 
ва, що вона ледь не вбилася через цю коробку.

«Смерть через каталоги , — подумала вона. — Оце була о 
іронія, т а к  сакраментально заги...»

Думка її обломилася чисто-враз, мов суха гілка. Думаючи її, 
вона не переставала ритися в коробці, вже заглибившись до її 
дна на чверть стосу, і під «Аргусовим клаптиком»2 (рустикаль 
ний декор) натрапила на дещо, що виявилося не каталогом. Аж 
ніяк воно не належало до каталогів. Це був журнал під назвою 
«Бондажні курей»3. Вона, либонь, його навіть не стала б діста 
вати, якби натрапила на цю річ у якійсь шухляді письмового 
столу Боба, або на тій верхній полиці шафи, де він ховав свої 
магічні лосьйони для рощення волосся. Але знайти таке тут, за

1 «Раиіа ¥оип§» — все для волосся; «ТаІЬоІз» — класичний жіночий одяг; 
«Роггіегі» — модні сумки й аксесуари з Флоренції, «В1оотіп£СІа1Є5» — ста 
ровинна мережа солідних універмагів; «Оапзкіп» — спортивний одяг для 
дівчат і жінок; «Ехргезз» — різноманітний одяг; «Сотриіег оиііеі» — жур 
нал і мережа крамниць; «Маоуогісі» — журнал, присвячений комп’ютерам 
«Макінтош»; «М опІ§отегу Шагсі» («Двір Монтгомері», який жартома на
зивають «Мавпячий двір») — мережа універмагів; «Ьауіа Сгасе» — товари 
для мам і дітей.

2 «СоозеЬеггу РаїсЬ» — компанія, що випускає збірки кулінарних рецептів 
та інші сімейні довідники.

3 Воп<іа§е (рабство, неволя — англ.) — еротико-сексуальна гра, що поля
гає у зв’язуванні, сковуванні, знерухомленні когось із партнерів.
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« умуте в стос із щонайменше двох сотень каталогів... їїкатало-
i їм... в цьому могло критися щось глибше за соромливість чо- 
моиіка через власні сексуальні примхи.

Жінка на обкладинці була прив’язана до стільця й цілком 
іола, якщо не брати до уваги чорний каптур, але той каптур 
іакривав їй лише верхню половину обличчя, тож було зрозу
міло, що вона кричить. Прив’язана вона була жорсткими ка
натами, які врізалися їй в груди й живіт. На щоці, шиї і руках 
у неї була фальшива кров. По низу обкладинки кричуще жов
тим шрифтом йшов бридкий анонс: «ПОГАНА БРЕНДА ДО 
ПРОСИЛАСЯ Й ОТРИМУЄ СВОЄ НА СТОРІНЦІ 49!»

Дарсі не мала наміру відкривати журнал на 49-й сторінці чи 
на будь-якій іншій. Вона вже встигла пояснити собі, що це та
ке: чоловіча допитливість. Вона знала про чоловічу допитливість
ii статті у «Космополітені», котру прочитала в почекальні дан
тиста. Якась жінка написала одному з численних консультантів 
журналу (наразі це була штатний психолог, котра здебільшого 
спеціалізувалася на потаємних секс-фантазіях бородатого пле
мені) про те, що знайшла в кейсі свого чоловіка пару журналів 
для ґеїв. Вельми відверті видання, писала та жінка, і тепер во
на занепокоєна, чи не є її чоловік потайним гомосексуалістом. 
Якщо навіть це й так, продовжувала дописувачка, він вельми 
мправно приховує цю таємницю в їхній спальні.

Не варто непокоїтися, відповідала їй пані психолог. За своєю 
природою усі чоловіки допитливі, чимало з них цікавляться або 
альтернативною сексуальною поведінкою — ґей-секс у цьому 
підношенні посідає перше місце, лише трохи випереджаючи ін
терес до гуртового сексу, — або фетишизмом, до якого нале
жать водні види спорту, перевдягання в жіноче вбрання, секс 
на публіці, латекс. І, звичайно ж, зв’язування, тобто — бондаж. 
Вона уточнювала, що деякі жінки також полюбляють, коли їх 
зв’язують, що вразило Дарсі, однак вона цілком погоджувала
ся, що багато з цього не знала.

Чоловіча допитливість, саме так і ніяк інакше. Мабуть, він 
побачив цей журнал десь на газетній ятці (проте, як не нама-
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галася Дарсі уявити собі ятку, де б виставили таку обкладим 
ку, мозок відмовлявся ї й  у цьому допомагати) і він його :інім 

тригував. А може, він вичепив його з кошика на сміття в якійі і. 
цілодобовій крамничці. Привіз додому, погортав тут, у га|ч 
жі, вжахнувся, як оце щойно вона (кров на моделі з обкладим 
ки безперечно фальшива, але її болісна гримаса здавалася її* 
занадто реалістичною), а тоді й засунув його у стос каталої їм, 
призначених до контейнеру утильсировини, щоби цей жур 
нал випадково не потрапив їй на очі, не спровокував йому під 
неї прочуханки. Саме так, і ніяк інакше, єдиний екземпляр 
Завдай вона собі клопоту передивитися решту цих каталогіи, , 
нічого подібного більше тут не знайдеться. Може, кілька «Пси і 
хаузів» чи якихось журнальчиків із дівчатами в білизні — по 
на знала, що більшість чоловіків полюбляють шовк з мереж и 
вом, і Боб не був винятком щодо цього, — але зблизька нічого 
більше подібного за жанром до «Бондажних курв».

Вона знову подивилася на обкладинку і цього разу помітили 
дивну річ: там не було ціни. І штрих-коду також не було. Вона по 
глянула на задню сторінку обкладинки, загадуючись, скільки ж 
це може коштувати такий журнал, і аж здригнулася, побачим 
ши там новий сюжет: гола блондинка, прив’язана ременями до 
сталевого, схожого на операційний, стола. Утім, втішало хоча 6 
те, що в цієї фотомоделі вираз жаху на обличчі був таким же 
реальним, як тридоларова банкнота. А той бідний чолов’яга, 
що стояв над нею з чимось схожим на ніж «Кандзі»1 в руці, бум 
доволі смішним на вигляд у своїй безрукавці й шкіряних тру
сах — схожий більше на якогось бухгалтера, аніж на того, хто 
ось-ось почне чикрижити бондажну курву Ли )оиг2.

1 «Сіпзи» — американський бренд кухонних ножів із фіктивною «япон
ською» назвою (що в оригіналі означає «китайське письмо» — тобто іє
рогліфи); уславлений у США завдяки рекламному кліпу, який у 1970-х рр. 
став першим прикладом агресивного «прямого маркетингу» на телеба
ченні; кліп породив безліч пародій, а фрази з нього увійшли до повсяк
денного лексикону американців.

2 Чергову (фр.).
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«А Боб же бухгалтер», — нагадав їй власний розум.
Що це за дурна думка вигулькнула з надто обширної Зони

І лупства її розуму? Вона запхнула її назад, точно як щойно бу
ла запхала винятково неприємний журнальчик до купи ката
логів, після того як пересвідчилася, що на задній сторінці йо
го обкладинки також не зазначено ані ціни, ні штрих-коду. 
А вже коли засовувала картонну коробку під верстат — вона 
передумала відносити всі ці каталоги назад до будинку, — їй 
раптом стала зрозумілою і відповідь на таємниче питання, чо
му там нема ні ціни, ні коду. Це те видання, що їх продають 
у пластикових упаковках, щоб не було видно тих гидотних 
зображень. Ціну й код ставлять на самій упаковці, ну, звичай
но ж, саме так, хіба може бути інакше? Він мусив би десь ку
пити цей чортів журнал, якщо припустимо, що не виловлював 
його з якогось смітника.

«Можливо, він купив його через інтернет. Там мусять бу
ти  сайти, що спеціалізуються на такого роду речах. Не ка
жучи вже про пропозиції молодих жінок, котрі наряджаються 
так, щоб виглядати дванадцятирічними».

— Покинь про це думати, — мовила вона, різко мотнувши 
головою. Все, справу закрито, це вже неактуально, дискусії 
припиняються. Якщо вона заговорить про це, коли Боб сьо
годні телефонуватиме або коли він уже повернеться додому, 
це лише призведе до дратівливої захисної реакції з його боку. 
Либонь, називатиме її сексуально наївною, що, як вона гада
ла, дійсно збігається з істиною, звинувачуватиме її у гіпербо
лізованій реакції, якої вона собі постановила уникнути. На
томість вона настановляла себе: «Погойдуйся з цим, бейбі». 
Шлюб — це немов дім у безперервному процесі добудовуван
ня, кожного року бачиш, як до нього додаються нові кімнат
ки. Перший рік шлюбу — це хатинка; а через двадцять сім ро
ків — це вже велетенський, розложистий маєток. У ньому 
мусять бути всілякі завулки та комірчини, більшість з них за
порошені, забуті, в деяких з них зберігаються якісь неприєм
ні рештки, котрі тобі якнайменше хотілося б знаходити. Але ж
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ця знахідка — непотріб. Такі реліквії треба або викидати, аои 
жертвувати до «Гудвілл»1.

Ця думка (в якій вчувалася довершеність) так їй сподоїм 
лася, що вона навіть промовила вголос: «Непотріб». І на доімі і 
цього завдала картонній коробці потужного поштовху обпміі 
руками, запроторивши її аж під дальню стіну.

Почулося глухе «грюк». Що воно там таке?
«І знати цього не бажаю», — запевнила вона себе, майжг 

цілком певна, що ця думка надійшла вже не з Зони Глупстікі. 
а з ділянки мудрості. Темнувато там було, під верстатом, а крім 
того, там ще могли ховатися й миші. Навіть у такому догляну 
тому гаражі, як цей, можуть завестися миші, особливо зважа 
ючи на настання холодів, а налякана миша може й вкусити.

Дарсі випросталася, обтрусила собі халат на колінах і ніш 
ла з гаража. На півдорозі галереєю вона почула, як почав д:и* 
ленчати телефон.

\
—  З —

Вона встигла дістатися кухні раніше, ніж увімкнувся автовід 
повідач, але зачекала. Якщо це Боб, нехай йому краще відпо 
вість робот. їй не хотілося розмовляти з ним саме зараз. Він 
може щось дочути в її голосі. А так він подумає, що вона, мож 
ливо, відлучилася до крамнички в сусідньому кварталі або до 
«Відео Віллідж», і передзвонить знову за годину. Через годину, 
коли її враження від неприємної знахідки трохи вляжеться, во
на себе опанує, от тоді вже вони матимуть приємну розмову. 

Але телефонував не Боб, телефонував Донні.
— От невдача, а я так хотів погомоніти з вами, старі.

1 «Соосіотіїї Ішіизігіез Іпіегпаїіопаї» — заснована 1902 року методистським • 
священиком Едгаром Гелмсом в Бостоні надпотужна сьогодні неприбут
кова організація, що займається переробкою й продажем пожертвуваних 
речей, а також навчанням знедолених людей актуальних професій і їх 
працевлаштуванням.

і
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Вона взяла слухавку, прихилилася до кухонного столу 

(і озвалася:
— То й погомонімо. Я оце щойно лише повернулася з гаража.
Донні аж вирував, переповнений новинами. Він тепер меш

кав у Клівленді, в Огайо, і після двох років невдячної роботи  
на тій самій стартовій посаді у найбільшій у місті рекламній 
фірмі, вони разом з одним приятелем вирішили розпочати 
мласну справу. Боб наполегливо його відраджував від цього 
кроку, переконуючи Донні в тому, що Донні з його партнером 
міколи не отримають бізнес-кредиту, потрібного їм, щоби про
триматися перший рік.

— Отямся, — промовив він, коли Дарсі передала йому тоді 
слухавку. Ще ранньої весни це відбувалося, коли останні гру
дочки снігу все ще чаїлися під деревами та кущами в них на 
задньому подвір’ї. — Донні, тобі вже двадцять чотири, і тво- 
гму другові Кену стільки ж. Вам, парі телепнів, не отримати 
навіть страховок на ваші машини на випадок зіткнення, окрім 
примітивного полісу страхування цивільної відповідальнос
ті. Жоден банк не надасть вам сімдесяти тисяч доларів стар
тового кредиту, особливо коли вся економіка в такому стані, 
як зараз.

Але вони отримали кредит. А тепер ще й двох серйозних клі
єнтів, обидва з’явилися в той самий день. Одним із них стала 
фірма з продажу автомобілів, котра прагнула свіжих рішень для 
приваблення до себе тридцяти-з-чимось-річних покупців. Ін
шим клієнтом був саме той банк, котрий і видав фірмі «Андер
сон & Хейворд» початковий бізнес-кредит. Дарсі аж зойкнула 
з радощів, і Донні також відгукнувся їй вереском. Вони проте- 
ревенили десь хвилин із двадцять. Один раз під час їхньої роз
мови прозвучало подвійне «біп» вхідного дзвінка.

— Бажаєш відповісти на вхідний? — запитав Донні.
— Ні, це просто твій батько телефонує. Він у Монпельє за

раз, поїхав подивитися колекцію сталевих пенні. Він ще мені 
передзвонить до того, як лягти спати.

— Як він взагалі?
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«Чудовоу — подумала вона. — Розвиває в собі нові інтереси»•
— На задніх лапах і нюхає повітря, — відповіла Дарсі вго 

лос. Це була одна з найулюбленіших Бобових примовок, і Дон 
ні, вкотре почувши її, розреготався. їй радісно було чути йо 
го сміх.

— А Петс?
— Сам їй подзвони, Доналде, і взнаєш.
— Подзвоню, подзвоню. Я повсякчас збираюся це зробити, 

А ти мені зараз хоча б коротенько про неї.
— У неї все чудово. Вся у своїх весільних планах.
— Ти так кажеш, ніби це трапиться вже наступного тижня, 

а не в червні.
— Донні, якщо ти не докладеш зусиль, аби навчитися розу

міти жінок, ^ам ти ніколи не одружишся.
— А я й не поспішаю, у мене й без того достатньо розваг.
— Це поки ти розважаєшся обачно.
— Я завжди обачний і вельми ґречний. Мушу вже бігти, ма

мо. За півгодини в мене зустріч із Кеном, посидимо, трохи 
вип’ємо. Мусимо почати мозковий штурм щодо того замов
лення автодилерів.

Вона його ледь було не застерегла, щоби забагато не пив, 
але вчасно взяла себе в руки. Нехай він все ще виглядом схо
жий на старшокласника, а в найясніших її спогадах про ньо
го взагалі залишається п’ятирічним хлопчиком у червоній 
вельветовій курточці, котрий без упину совається своїм само
катом туди-сюди по бетонних доріжках парку імені Джошуа 
Чемберлена1 в Павнолі, ні тим, ні іншим хлопчиськом він уже 
не є. Донні тепер дорослий парубок, а також, яким би це 
не здавалося їй неймовірним, він молодий підприємець, ко
трий розпочинає власний шлях у цьому світі.

1 |озЬиа СЬашЬегІаіп (1828— 1914) — професор Бодуїн-колсджу в Мейні, 
котрий зголосився волонтером іти на Громадянську війну і, не маючи по
переднього військового вишколу, дослужився до звання бригадного ге
нерала в армії Північного союзу; після перемоги служив губернатором  
штату Мейн і президентом рідного коледжу.

І



— Гаразд, — промовила вона. — Дякую, що подзвонив, Дон- 
иі. Порадував матінку.

— Я теж тобі вдячний. Передавай мої вітання старому, ко- 
'іи він тобі передзвонить, і мою любов.

— Передам.
— На задніх лапах і нюхає повітря, — повторив Донні й сти- 

кл заіржав. — Скільки ж це зграй «Вовчат» уже перейняли від 
нього цю примовку?

— Геть усі, — Дарсі відчинила холодильник, подивитися, чи 
нема там часом «Баттерфінгера», холодненького, очікуючого 
па її еротичну увагу. Ба ні. — А це достобіса.

— Люблю тебе, мамо.
— І я тебе люблю.
Вона поклала слухавку, їй знову було хороше. Посміхалася.

11 роте постояла-постояла вона отак біля кухонної стійки і по
смішка її зів’яла.

Те «грюк».
Щось же там таки грюкнуло, коли вона засовувала ту ко

робку з каталогами назад під верстат. Не цюкнуло, як було б, 
аби коробка наштовхнулася на якийсь обронений інструмент, 
а саме грюкнуло. Звук, ніби об якусь порожнечу.

«Мене це не обходить».
На жаль, це було неправдою. Те «грюк» муляло їй, мов не

завершена справа. І коробка також. Чи не заховано в ній ще 
якихось журналів на кшталт «Бондажної курей»7

«Я не бажаю цього знати».
Авжеж, авжеж, проте, може, їй все одно варто це з’ясувати. 

Бо якщо там лише один такий журнал, то вона має рацію що
до сексуальної допитливості, котра цілком задовольнилася од
норазовим зазиранням до сумнівного (а також неврівноваже- 
ного — додала вона суто для себе) світу. Якщо там є ще й інші, 
все одно це не так погано — він же їх врешті-решт приготу
вав до викидання, — але, можливо, їй варто це з ’ясувати.

Більше... оте «грюк». Воно трималося в її голові чіпкіше за 
думку про ті журнали.



386

Вона відкрила комору, вхопила ліхтарик і вирушила зноиу 
в гараж. їй умент довелося щільно запинати вилоги халату, 
Дарсі пошкодувала, що не одягла на себе жакет. Ставало нжг 
по-справжньому холодно.

—  4 —

Дарсі стала навколішки, посунула коробку з каталогами вбік 
і посвітила ліхтариком під верстатом. Спершу вона не зро:іу 
міла, що бачить: дві смужки темряви впоперек гладенької о 
плінтуса, одна з них трохи товща за іншу. А тоді з поганих по 
редчуттів, що були вже звили собі кубельце в неї під серцем, 
перекинулася нитка на грудну кістку і сягнула звідти вниз, їй 
у надчерев’я. Це схованка.

«Облиш, не займай, Дарсі. Це його справи, заради власного 
спокою краще тобі покинути т у т  все, як є».

Слушна порада, але вона вже зайшла надто далеко, щоб її 
дослухатися. Вона полізла під верстат, підсвічуючи собі ліхта 
риком, укріплюючись духом перед зіткненням з павутинням, 
але ніякого павутиння не побачила. Якщо вона зроду була ді 
вчиною типу «як з очей, так і з думки», то її полисілий чоло 
вік, нумізмат і ватажок скаутів-вовченят, був зроду й завжди 
хлопчиком чистьохою, всього біля себе упорядником.

«До того ж він сам сюди лазить, отже, павутинню нема ні 
яких шансів т у т  нарости».

Чи це так? Насправді ж вона цього не знає, звідки?
Але вона гадала, що таки знає.
Прозори по краях восьмидюймової довжини плашки плін

туса, а в центрі щось на кшталт штиря, чи як там його, для 
обертання. Вона вдарила туди коробкою достатньо сильно, 
щоб воно прочинилося, але цим не пояснювалося оте «грюк». 
Дарсі штовхнула край цих дверцят. Ті, хильнувшись усереди
ну одним боком, а другим назовні, відкрили сховок вісім дюй
мів завширшки, з фут заввишки і завглибшки, либонь, дюй-
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мів вісімнадцять. Вона думала, що знайде ще якісь журнали, 
можливо, згорнуті в рурки, але ніяких журналів там не було. 
І ам виявилася невеличка дерев’яна скринька, яку вона відра
зу ж упізнала. Саме вона й видала оте «грюк». Скринька лежа
ла на боку, це плінтус, обертаючись, її перекинув.

Вона потягнулася по неї, вхопилася і — з відчуттям небез
пеки таким потужним, що ледь не намацуваним, — витягла 
скриньку назовні. Це була та дубова скринька, яку вона пода
рувала йому на Різдво років п’ять тому, а то й більше. Чи, мо
же, на день народження? Точно вона не пригадувала, пам’ятала 
лише, що вдало придбала її в майстерні-крамниці у Касл-Року. 
Барельєфним різьбленням на її кришці було зображено лан
цюг. Під ланцюгом, також барельєфним різьбленням, повідо
млялося призначення цієї скриньки: ЗАПОНКИ. Боб мав ку
пу запонок і, хоча й віддавав перевагу у будні сорочкам на 
ґудзиках, деякі екземпляри з його манжетної біжутерії були 
доволі гарними. Вона ще тоді подумала, що ця скринька до
поможе йому тримати їх в одному місці. Дарсі пригадувала, 
що та якийсь час стояла на комоді по його бік ліжка, після то
го, як подарунок було розпаковано і висловлено ним захоплен
ня, але не пригадувала, щоби ця скринька десь потрапляла їй 
на очі останнім часом. Ну, та й звідки ж? Скринька перебува
ла тут, у цьому сховку під верстатом, і Дарсі могла б закласти
ся власним домом і понад те (чергова його улюблена примов
ка), що, відкривши її, вона побачить там аж ніяк не запонки.

«Тоді не заглядай до неї».
Ще одна добра порада, але тепер вона вже значно далі за

йшла за ту межу, до якої її ще можна було прийняти. Почува
ючись, як жінка, що примандрувала в казино і з якоїсь бож е
вільної спонуки поставила заощадження всього свого життя 
на єдине відкриття єдиної карти, вона відчинила скриньку.

«Хай вона виявиться порожньою. Прошу, Боже, якщо ти  
любиш мене, хай вона буде порожньою».

Та де там, порожня. Усередині лежало три довгастих пря
мокутники, перев’язані гумовою петелькою. Вона витягла цей



бантик, взявшись за нього кінчиками пальців — як пристой 
на жінка бралась би за якусь шматину перед тим, як викиму 
ти її, з острахом, що та не просто брудна, але й повна мікро 
бів. Дарсі стягнула гуіику.

Це були не кредитні картки, як їй було спершу подумало*, і, 
Першою згори лежала донорська картка Червоного Хреста, іцо 
належала якійсь Марджорі Дувалл, група крові А, резус-по:ш 
тивна, регіон Нова Англія. Дарсі перевернула картку й побач и 
ла, що ця Марджорі — хтозна, хто вона така — останній раз зда 
вала кров шістнадцятого серпня 2010 року. Три місяці тому.

Та хто вона збіса така, ця Марджорі Дувалл? Звідки її знає Бо(>7 
І чому їй неголосно, проте дзвінко, бренькнуло в голові це ім’я?

Наступною лежав читацький квиток Марджорі Дувалл 
з бібліотеки Північного Конвея1, на ньому також знайшлася 
адреса: Медова алея № 17, Південний Гансет, Нью-Гемпшир.

Останній пластиковий прямокутник був водійськими права 
ми Марджорі Дувалл. Вона мала вигляд абсолютно ординарної 
американської жінки років тридцяти п’яти, не дуже гарна (хоча 
ніхто не виглядає вродливим на фотографії на водійській ліцен
зії), але презентабельна. Попеляста білявка, волосся зачесане на 
зад, або забране на потилиці в сіточку, або зав’язане в хвостик: 
по фотографії напевне не можна було судити. Дата народжен
ня: 6 січня 1974. Адреса та сама, що й на бібліотечному квитку.

Дарсі раптом усвідомила, що з неї виходять якісь нещасні 
нявкаючи звуки. Це було жахливо, чути власний голос, що ви
дає таке скиглення, але припинити його вона не була в змозі. 
А місце власного шлунка в ній посіло свинцеве ядро. Воно від
тягнуло донизу всі її нутрощі, надавши їм нових, неприємних 
форм. Вона бачила обличчя Марджорі Дувалл у газеті. А та
кож у випуску вечірніх теленовин.

Руками, що втратили будь-яку чутливість, вона знову натяг
нула гумку на ідентифікаційні картки, поклала їх до скриньки

1 Сопшау — засноване 1765 року місто (10 тис. мешканців), розташоване 
в національному лісовому заповіднику «Білі гори».
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і засунула скриньку назад до сховку. Вона вже готова була за
чинити його дверцята, а тоді почула власні промовлені вголос 
слова: «Ні, ні, ні, неправильно це. Цього не може бути».

Це прозвучав голос Розумненької чи Дурненької Дарсі? 
Важко було вирішити. Єдине, що вона розуміла напевне, це 
те, що скриньку відкрила саме Дурна Дарсі. І завдяки Дурній 
Дарсі вона пустила себе під укіс.

Знову дістає скриньку. Думає: «Це помилка, мусить бути  
помилка, ми в шлюбі вже більш як півж иття, я б знала, я б здо
гадалася». Відчиняє скриньку. Думає: «Та чи знає хтось хоч 
когось насправді?»

До сьогоднішнього вечора вона вважала, що беззапереч
но так.

Водійська ліцензія Марджорі Дувалл тепер лежала зверху. До 
того ця картка була нижньою. Дарсі її переклала. Але котра з ре
шти лежала зверху, Червоного Хреста чи бібліотечна? Це ж про
сто, це мусить бути просто, коли наявні тільки два варіанти, 
але вона була надто розстроєна, щоб пригадати. Поклала звер
ху бібліотечну картку й відразу ж зрозуміла, що схибила, бо 
першим, що вона побачила, відкривши скриньку, був зблиск 
червоного кольору, червоного, як кров, звичайно ж, донорська 
картка і мусить бути червоною, і саме вона лежала зверху.

Дарсі поклала її, де слід, а коли вкотре натягувала гумове 
колечко на колекцію пластикових прямокутників, почула, що 
знову почав дзвонити телефон. Це він. Це Боб, телефонує 
з Вермонту, і якби вона була зараз у кухні, почула б його ба
дьорий голос (голос, який вона знала незгірш за свій власний), 
котрий питається: «Агов, рідненька, як т и  там ?»

Пальці в неї смикнулись, і гумка бризнула вбік. Відлетіла 
геть, і Дарсі схлипнула, чи то від відчаю, чи від страху, вона са
ма не знала. Та годі, чого це вона мусить боятися? Двадцять сім 
років вони прожили разом, і він її рукою ні разу не торкнувся, 
окрім як із ласкою. Хіба що пару разів піднімав на неї голос.

Телефон задзвонив знову... і знову... а потім вимкнувся по
серед дзвінка. Тепер він наговорює їй повідомлення.
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«Знову тебе не застав! Чорт! Передзвони мені, щоб я не хви
лювавсяу гаразд? Номер...»

Він також назве номер своєї кімнати. Він нічого не залишає: 
на волю випадку й нічого не вважає самоочевидним.

Те, що вона думає, абсолютно не може бути правдою. Це не
мов якась з отих монструозних маячних фантазій, що іноді 
зринають з багнюки, що лежить на самісінькому дні людсько
го розуму й іскриться моторошною правдоподібністю: що на
пад розладу шлунка — це початок інфаркту, що головний 
біль — це пухлина мозку, а те, що Петра не подзвонила в неді
лю ввечері, означає, що вона потрапила в аварію і лежить десь 
у шпиталі, в коматозному стані. Але такі марення зазвичай 
зринають о четвертій ранку, коли тобою володіє безсоння. 
Не о восьмій же вечора... та де ж та клята гумка?

Врешті-решт вона її знайшла, розірвана, та лежала під картон
ною коробкою з каталогами, до якої їй ніколи вже не захочеться 
зазирати. Вона поклала її до кишені, почала підводитись, зби
раючись пошукати іншу, забувши, де вона сама зараз перебуває, 
і гупнулась головою об спід верстата. Дарсі почала плакати.

У жодній з шухляд верстата не було гумових петельок, і че
рез це вона розридалася ще дужче. Пішла в дім галереєю, 
з жахливими, нез’ясовного походження ідентифікаційними 
картками в кишені халата, і знайшла гумку в кухонній шухля
ді, де тримала про всяк випадок різний мотлох: скріпки для 
паперу, дротяні зажими від хлібних пакетів, майже вже роз
магнічені шильдики для холодильника. На одному з них був 
напис: ДАРСІ ПАНУЄ, це був подарунок від Боба, покладе
ний ним у її різдвяну панчоху.

Згори на телефоні, що стояв на робочій стійці, безперерв
но блимав вогник, нагадуючи: «Повідомлення, повідомлення, 
повідомлення».

Вона поспішила назад у гараж, не притримуючи поли хала
та. Не відчувала більше зовнішнього холоду, бо той, що утво
рився всередині неї, був дужчим. А ще ж було те свинцеве 
ядро, що відтягувало донизу її нутрощі. Видовжувало їх. Во
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на, немов чиїмсь чужим розумом, усвідомлювала, що мусить 
випорожнитися, і то терміново.

«Не звертай уваги. Потерпи. Прикинься, ніби т и  мчиш по 
трасі, а наступний відпочинковий майданчик за двадцять 
миль попереду. Спершу зроби це. Поклади все т а м , як воно бу
ло лежало. А тоді вже зможеш...»

Зможе вона що? Забути про це?
Та де там в ката!
Вона обплела ідентифікаційні картки гумкою, помітила, що 

водійська ліцензія якимсь незбагненним чином опинилася за
мість низу згори, й обізвала себе тупою курвою... Образливі 
слова, за які Боб отримав би від неї ляпаса, якби наважився 
прикласти їх до неї. Це не означало, що він хоч раз на таке на
важувався.

— Тупа, зате не бондажна курва, — бурмотіла вона, а спазми, 
мов ножем, краяли їй живіт. Вона впала на коліна і так завмер
ла, перечікуючи, поки це минеться. Якби тут був туалет, вона б 
мерщій кинулася до нього, але туалету тут не було. Коли спаз
ми відступилися — неохоче — вона перетасувала картки в то
му порядку, який вважала майже напевне правильним (донор
ська, бібліотечна, водійська ліцензія), і врешті поклала їх назад 
до скриньки з різьбленим написом ЗАПОНКИ. Скриньку на
зад до сховку. Щільно притулила обертові дверцята. Картонку 
з каталогами на те місце, де вона стояла, коли Дарсі об неї пе
речепилася: трішечки визирає. Він нізащо не помітить різниці.

Але чи певна вона цього? Якщо він той, ким вона його вва
жає, — жах уже те, що така думка може міститися в її голові, 
коли єдиним, чим вона переймалася всього лиш якусь годину 
тому, були свіжі батарейки для того клятого телевізійного 
пульта, — якщо він ним і є, він ще довго мусить поводитися 
обережно. А він таки обережний, акуратний, він зроду був 
і завжди є хлопчиком-чистьохою, всього біля себе упорядни
ком, але якщо він той, на кого вказують ці кляті (ні, ці богом 
прокляті) картки, він тепер буде надприродно обережним. 
Надприродно обачним. Хитрим.
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Це було визначення, яке до сьогоднішнього вечора їй ніко
ли не могло зринути в голові стосовно Боба.

— Ні, — оголосила вона гаражу. З неї лився піт, волосся 
прилипало до обличчя бридким волоттям, її мучили спазми, 
а руки трусилися, як у людини з хворобою Паркінсона, але го
лос її звучав ненормально спокійно, дивовижно безжурно. — 
Ні, це не він. Це помилка. Мій чоловік ніякий не Беде.

Дарсі пішла назад у дім.

—  5 —

Вона вирішила заварити чай. Чай заспокоює. Наливаючи 
в чайник воду, вона почула, як знову задзвонив телефон. Впус
тила чайник до мийки — прозвучало брязк, від якого вона сти
ха зойкнула, — а тоді вже, витираючи вологі долоні об халат, 
пішла до телефону.

«Спокійно, спокійно, — наказувала вона собі. — Якщо він 
уміє трим ати таемниціу т о  й я також. Пам'ятайу що є якесь 
логічне пояснення цьому всьому...»

Ой, справді?
«...просто я поки що його не знаю. Мені потрібен часу що

би все обміркувати, о т  і все. Отжеу спокійно».
Вона взяла слухавку і життєрадісно промовила:
— Якщо це ти, красунчику, приїзди мерщій. Мій чоловік ці

єї ночі поза містом.
Боб розсміявся.
— Агов, сонечко, як ти там?
— На задніх лапах і нюхаю повітря. А ти?
Запала довга тиша. Тобто відчувалася вона, як довга, хоча 

протривала не більше від кількох секунд. У ній чулося невідо
мо чому лячне гудіння холодильника, крапання води з крана 
в чайник, який вона впустила до мийки, стук її власного сер
ця — цей, останній звук, здавалося, надходить не з її грудей, 
а радше з горла і вух. Вони так довго прожили в шлюбі, що бу-
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н кожного подружжя? Цього вона не знала. Вона знала лише 
иласне. Хоча тепер їй випало загадуватися, а чи дійсно вона 
його насправді знала.

— Якось дивно ти говориш, — промовив він. — Захриплість 
якась у голосі. У тебе все гаразд, любонько?

Вона мусила б відчути зворушення. Натомість вона пере
лякалася. Марджорі Дувалл: це ім'я не лише майоріло в неї пе
ред очима, здавалося, воно блимає, вмикаючись і вимикаю
чись, як неонова вивіска якогось бару. На мить вона втратила 
мову і, на її жах, кухня, яку вона так добре знала, замерехтіла 
перед нею, дедалі дужче сльози застилали їй очі. І та судомна 
важкість також знову повернулася до її нутра.

Марджорі Дувалл. Група крові А, позитивна. Медова алея 
№ 17. Іншими словами: «Агов, милочко, як твоє ж и ття -  
буття , ти  т ам  іще на задніх лапах і нюхаєш повітря?»

— Я думала про Брендолін, — почула вона власний голос.
— Ох, дівчинко моя, — промовив він, і в цій чуйній інтона

ції був весь Боб. Ця його чуйність була їй добре знайома. Хі
ба вона не покладалася на неї знову і знову, починаючи 
з 1984 року? Ба навіть раніше, коли Боб ще тільки залицявся 
до неї, і вона дійшла розуміння, що він саме той? Звичайно, 
покладалася. Як і він на її. Сама думка, що ця чуйність може 
бути нічим іншим, окрім як лише тонким шаром солодкої гла
зурі на отруйному тістечку, здавалася божевільною. Той факт, 
що зараз, у цю мить, вона йому бреше, був ще більш божевіль
ним. Тобто, якщо погодитися з тим, що існують різні ступені 
божевілля. Чи, може, божевілля — це унікальна річ і порів
няльного та найвищого ступеня означень не існує? Та про що 
це вона собі думає? Заради Бога, про що?

Але він продовжував говорити, а вона поняття не мала, про 
що він оце тільки-но вже їй казав.

— Повтори мені ще раз останні слова. Я якраз була потяг
нулася по чай. — Чергова брехня, руки в неї трусилися так 
сильно, що куди там їй щось до них брати, проте маленька,
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прийнятна брехня. І голос в неї не тремтів. Так вона припай 
мні сама гадала.

— Я питав, що до цього призвело.
— Дзвонив Донні й розпитував про свою сестру. Ну, це й ми 

вело мене на думку про мою. Я ходила надвір, прогулялаї н 
трохи. Хлюпаю дещо носом, але це від того, що я просто змср і 
ла. Ти, певне, дочув це в моєму голосі.

— Йо, відразу, — підтвердив він. — Слухай, я не поїду :»а 
втра, як збирався, до Верлінгтона \  а зразу ж повернуся додом у

Вона мало не скрикнула «Ні!», але це точно було б неирл 
вильно. Це могло б змусити його сісти за кермо рано на сні 
танку, геть стурбованого.

— Приїдеш і отримаєш від мене в ніс, — заявила вона, від 
чувши полегшення, коли він засміявся. — Чарлі Фрейді тобі 
казав, що той будинок на продаж у Берлінгтоні варто подиви 
тися, а в нього гарні контакти. Й інстинкти також. Ти сам так 
завжди казав.

— Атож, та мені не подобається ця твоя зажуреність у го 
лосі.

Отже, він уловив (і то вмент! у єдину мить!), що з нею ді 
ється щось насправді погане. Що вона змушена брехати про 
справжні цього причини — ох, а це ж найгірше. Вона заплю 
щила очі, побачила Погану Курву Бренду, що кричить, накри 
та чорним каптуром, і знову розплющила очі.

— Я була зажурилися, але тепер усе вже минулося, — промо
вила вона. — Короткий приступ. Вона ж моя сестра, я бачила, 
як батько приніс її додому. Іноді я про це згадую, от і все.

— Розумію, — мовив він. Він дійсно розумів. Смерть її се
стри не була причиною того, що вона покохала Боба Андер
сона, але його розуміння її печалі зміцнило їхній зв’язок.

Брендолін Медсен збив на смерть якийсь п’яний водій сні- 
гомобіля, коли вона пішла прогулятися на лижах. І втік, захо-

1 Вигііп^іоп — засноване 1763 року місто, сьогодні найбільше в штаті Вер
монт (42,5 тис. мешканців).
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павши її тіло в гайку за якихось півмилі від будинку Медсенів. 
Коли Бренді не повернулася додому о восьмій, на її пошуки ви
рушили пара фріпортських копів і члени місцевої «Сусідської 
нарти»1. Саме батько Дарсі знайшов тіло і ніс його півмилі додо- 
м у через сосновий ліс. Дарсі — вона сиділа у вітальні, контролю
вала телефон, одночасно намагаючись заспокоїти матір, — поба
чила його першою. Він з’явився на галявині у безжалісному 
світлі зимового місяця, дихання білими хмарками виривалося 
і його рота. Першою, що спало на думку Дарсі (вона й тепер усе 
ще її жахалася), були ті старі, нудотні чорно-білі фільми про ко
хання, які подеколи крутять на каналі «Класика кіно», в яких 
хтось несе на руках свою новоспечену дружину до котеджу, де 
вони насолоджуватимуться медовим місяцем, а тим часом п’ять 
десятків скрипок ллють сироп у фонограмі.

Боб Андерсон, як з’ясувалося, у цьому сенсі був пов’язаний 
із Дарсі, як мало хто. Він не втрачав ні брата, ні сестри; він 
утратив свого кращого друга. Той хлопець вискочив на доро
гу за невдало вибитим м’ячем під час вуличної гри в бейсбол 
(принаймні подачу робив не Боб; він взагалі тоді не грав, бо 
того дня пішов поплавати), його збило розвізним фургоном, 
і невдовзі він помер у шпиталі. Такий збіг старих печалей 
не був єдиним фактором, що робив їхній зв’язок особливим  
у її очах, але саме це надавало їх подружжю якоїсь містичнос
ті — не випадковості, а запланованості.

— Залишайся у Вермонті, Боббі. Поїдь, подивися ту садибу 
на продаж. Я ціную твою душевність, але якщо ти примчиш до
дому, я почуватимуся, немов якесь дитя. І от тоді-то оскаженію.

— Гаразд. Тільки я зателефоную тобі завтра вранці о сьомій 
тридцять. Чесно попереджаю.

Вона засміялася, з полегшенням почувши, що сміх її зву
чить натурально... ну, або так схоже, що різниці помітити

1 Добровільні громадські угруповання, що стежать за порядком на своїй 
вулиці, у кварталі, селищі, співпрацюючи з місцевою поліцією; існують 
у багатьох країнах.
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неможливо. Хіба вона мусить отримувати в когось дозвіл іііі 
щирий сміх? З якої такої бісової причини? Вона його кох.н , 
надаючи йому розкіш презумпції невинності. Поза всякими 
сумнівами. Та й вибору іншого не існує. Любов — навіть при 
тлумлену, іноді монотонну й таку самоочевидну після двадци 
ти років шлюбу, — неможливо прикрутити, наче ВОДЯІІИІІ 
кран. Любов тече з серця, а серце керується своїми власними 
імперативами.

— Боббі, ти завжди телефонуєш о пів на восьму.
— Винен, визнаю по всіх пунктах. Дзвони мені, якщо тобі.,,
— ...щось знадобиться, о будь-якій годині, — закінчила по 

на фразу за нього. Тепер уже вона знову почувалася майже ціл 
ком сама собою. Це було просто чудесно, після такої кількості 
важких ударів, пережитих її розумом. — Так я й зроблю.

— Кохаю тебе, серденько.
Той самий фінал незліченної кількості розмов, що відбули 

ся впродовж усіх цих років.
— І я тебе кохаю, — відповіла вона, усміхаючись. А тоді по 

клала слухавку, уперлася лобом в стіну, заплющила очі і по 
чала плакати, тимчасом як усмішка все ще сповзала з її лиця.

— 6 —

Її комп’ютер «ай-Мак»1 — достатньо вже старий, щоб виглядати 
модним ретро — містився у кімнаті для шиття. Вона рідко ним 
користувалася для чогось, окрім як прочитати електронну пош
ту й відповісти на листи та подивитися, що є нового на «і-Беї»2, 
але зараз Дарсі відкрила «Гугл» і ввела ім’я Марджорі Дувалл. Пе
ред тим, як додати до пошукового запиту слово Бедеу вона зава

1 «іМас» — комп’ютер виробництва компанії «Макінтош», що випускаєть
ся з 1998 року.

2 «еВау» — популярний інтернет-аукціон, на якому будь-хто може прода
ти/купити будь-яку річ за довільну призначену ціну.
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галася, але ненадовго. Навіщо подовжувати агонію? До цього 
псе одно дійде, вона не сумнівалася. Натиснувши клавішу ЕІчІ- 
ТЕК, вона почала дивитися, як угорі екрана обертається й обер
тається маленьке біле коліщатко, та тут її знову запопали спаз- 
ми. Вона поспішила до вбиральні, сіла на унітаз і, затуливши 
руками обличчя, почала робити свою справу. На дверях тут ви
сіло дзеркало, і вона не хотіла бачити себе в ньому. Чому воно 
тут, до речі? Чому вона дозволила, щоб воно тут висіло? Кому 
це забажалося бачити себе сидячими на горщику? Навіть у най
кращі часи, до яких теперішній беззаперечно не належав.

До комп’ютера вона поверталася повільно, тягнучи ноги, не
мов дитина, котра знає, що її буде покарано за якусь провину 
з тих, що мати Дарсі називала їх «Поганою гиддю». Вона поба
чила, що «Гугл» запропонував їй понад п’ять мільйонів резуль
татів пошуку: о, всемогутній «Гугл», такий щедрий і такий 
жахливий. Але найперше зі знайдених посилань прямо-таки 
змусило її розсміятися; воно запрошувало приєднатися до Мар
джорі Дувалл Беде на «Твіттері». Дарсі здогадувалася, що цей 
пункт можна проігнорувати. Якщо вона не помилялася (а як же 
дико їй хотілося, щоб було навпаки), відтоді, як та Марджорі, 
котру вона шукає, востаннє цвірінькнула в себе на «Твіттері», 
вже минув деякий час1.

Другий результат був із газети «Портленд Прес Геральд», Дар
сі на ньому клікнула й за це була винагороджена тією фотогра
фією (це нагородження вона сприйняла, як ляпас), котру 
пам’ятала з телевізора, а може, й з цієї ж самої статті, оскільки 
вони передплачували якраз «Прес Геральд». Статтю було на
друковано десять днів тому, і то на передній шпальті. «ЖІНКА  
З НЬЮ-ГЕМПШИРА, МОЖЛИВО, СТАЛА 11-Ю Ж ЕРТ
ВОЮ Беде», кричав заголовок. А нижче йшов підзаголовок: 
«Джерело з поліції: ми впевнені на 90%».

1 «Т\уіиег» («цвірінькання» — англ.) — соціальна мережа в інтернеті, що 
складається з приватних мікроблогів, де користувач може публікувати 
свої коротесенькі повідомлення.
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На фото в газеті Марджорі Дувалл була набагато гарнішим! 
на цьому студійному, зробленому в класичній манері знім купи 
на позувала в ополистій, чорній сукні. З розпущеним волосі им, 
яке тут виглядало набагато світлішим. Дарсі подумала, чи иг н 
чоловік надав редакції це фото? І вирішила, що, мабуть, так 
Уявила, що воно могло стояти на камінній полиці у них, у домі 
№ 17 по Медовій алеї, а можливо, висіло на стіні в передпокої 
Гарненька хазяйка будинку вітає гостей своєю невмирущою по 
смішкою.

«Джентльмени воліють блондинок, бо втомилися від дно 
лення вугрів».

Одна з примовок Боба. їй вона ніколи особливо не подоба 
лася, а зараз стало просто огидно від того, що та раптом сплии 
ла в її пам’яті.

Марджорі Дувалл було знайдено в яру за шість миль від її 
дому в Південному Гансеті, зразу за міською межею Північно 
го Конвея. Окружний шериф припускав, що смерть, імовірно, 
настала від задушення, але напевне сказати не міг; то була про 
рогатива окружного патологоанатома. Він відмовився роби 
ти ще якісь припущення, а також відповідати на будь-які за 
питання, але неназване джерело автора статті (чия інформація 
була принаймні наполовину варта довіри, оскільки воно було 
«близьким до слідства») повідомило, що Дувалл також було 
покусано й сексуально зґвалтовано «в манері, що відповідає 
іншим убивствам, учиненим Беде».

Що природним чином призводило до нагадування про по
передні злочини. Перше вбивство трапилося у 1977 році. Два 
було у 1978, наступне у 1980, і ще два у 1981. Два вбивства тра
пилися у Нью-Гемпширі, два в Массачусетсі, п’яте і шосте 
у Вермонті. Після цього настала шістнадцятирічна перерва. 
Поліція припускала, що могли відбутися три речі: Беде пере
їхав до іншої частини країни і займається своїм хобі там, Бе
де було заарештовано за якийсь інший, не пов’язаний з цими, 
злочин і він потрапив до в’язниці, або ж Беде покінчив з со
бою. Єдине, що було найменш імовірним, згідно з психіатра
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ми, до яких звернувся по консультацію репортер, це те, що Беде 
просто від цього втомився. «Таким парубкам ніколи не набри
дає, — пояснював психіатр. — Для них це спорт, їхнє покли
кання. Більше того, це їхнє потаємне життя».

Потаємне життя. Яким отруйним льодяником виявилася 
ця фраза.

Шостою жертвою Беде була жінка з Бері1, котру виколуп
нув зі снігового замету ківш снігоочисника за тиждень перед 
Різдвом. «О таке-то свято судилося її близьким», — подума
ла Дарсі. Та й сама вона того року не мала різдвяного настрою. 
Далеко від дому (цей факт і дикими кіньми неможливо було б 
витягнути з її рота, коли вона балакала з рідною матір’ю), за
ймаючись роботою, для якої, як сама вважала, не має достат
ньої кваліфікації навіть після вісімнадцяти місяців навчання 
й одного почесного підвищення, вона почувалася абсолютно 
не в дусі святкової пори року. У неї були добрі знайомі (дівча
та по «Маргариті»), але жодного справжнього друга. Вона 
не вміла заводити собі друзів, ніколи не вміла. Несмілива — 
це ще слабо сказати, інтровертивний характер — точніше ви
значення.

Тоді в її життя з усміхненим обличчям увійшов Боб Андер- 
сон — Боб, котрий запросив її на побачення і не погодився б 
на «ні» як на прийнятну йому відповідь. За якихось місяців 
три після того, як снігоочисник відкрив тіло останньої жерт
ви «раннього циклу» Беде, це було. Вони покохали одне одно
го. А Беде зупинився на шістнадцять років.

Через неї? Бо він її кохав? Бо він хотів перестати робити 
«Погану гидь»?

«Або це просто випадковий збіг. Можливо, що й так».
Гарненька версія, але ідентифікаційні картки, що вона їх 

знайшла затаєними там, у гаражі, робили ідею випадкового 
збігу дуже малоймовірною.

1 Вагге — засноване 1788 року місто (9,3 тис. мешканців), відоме високо
якісним сірим гранітом, великі поклади якого розташовані поблизу.
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Сьомою жертвою Беде, першою з того, що в газеті називало 
ся «новим циклом», була жінка з Вотервіла1 в штаті Мейн, па 
ім’я Стейсі Мур. Її знайшов у погребі її чоловік, коли повернуи 
ся з Бостона, куди він їздив із друзями на пару ігор «Ред Сокс», 
У серпні 1997 року це трапилося. Головою вона була занурена 
в рундук із цукровою кукурудзою, котрою сімейство Мурів тор 
гувало на своїй фермерській ятці при трасі № 106. Вона була го 
ла, руки мала зв’язані за спиною, сідниці й стегна в неї були по 
кусані у багатьох місцях.

Через два дні перев’язані гумовою петелькою водійська ліцен 
зія і картка Блакитного хреста2 Стейсі Мур надійшли поштою до 
Агасти; адресу було написано друкованими літерами:«ДОБВНК) 
ГЕНИРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ ДЕПАРТАМЕНТУ КРИНІ 
МАЛЬНИХ РОСЛІДУВАНЬ». Була й записка: «ПРИВІТ! Я ПО 
ВЕРНУВСЯ! БЕДЕ!»

Детективи, котрі займалися справою Мур, відразу впізнали 
цей набір. Подібні відібрані посвідчення особи — й подібні ж 
бадьористі записки — приходили після кожного з попередніх 
вбивств. Він знав, коли вони перебувають на самоті. Він підда
вав їх тортурам, принципово власними зубами; він ґвалтував 
їх або сексуально з них знущався; він їх убивав; він надсилав їх
ні документи до якогось із поліцейських відділків через кілька 
тижнів або місяців. Глузуючи з них.

«Щоби запевнити, що це його рук справа», — пригнічено по
думала Дарсі.

Наступне вбивство Беде скоїв у 2004-му, дев’яте й десяте 
у 2007 році. Ці два виявилися найгидкішими, бо однією з жертв 
була дитина. Десятирічного сина бідної жінки відпустили зі 
школи, бо він скаржився на біль у животі, й очевидно хлопчик

1 Шаіегуіііе — засноване 1771 року місто (15,6 тис. мешканців) на березі 
річки Кеннебек.

2 «Віие Сгозз & Віие 5ЬіеМ» («Асоціація Блакитного хреста і Блакитного 
щита») — заснована 1929 року в Техасі федерація 39 регіональних орга
нізацій медичного страхування, які тепер обслуговують понад 100 млн 
американців по всіх штатах.
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матрапив на Беде за роботою. Тіло його було знайдено разом 
» тілом його матері неподалік, у ручаї. Коли пошта доставила 
документи тієї жінки — дві кредитні картки і водійську ліцен
зію — у казарму № 7 поліції штату Массачусетс, разом з ними 
ирийшла й карточка з написом: «ПРИВІТ! ХЛОПЧИК — ЦЕ ВИ
ПАДКОВІСТЬ! ВИБАЧАЮСЯ! АЛЕ ВСЕ БУЛО ЗРОБЛЕНО 
ШВИДКО! ВІН НЕ «СТРАЖДАВ»! БЕДЕ!»

Було там і ще багато статей, які вона могла б прочитати 
(о, всемогутній «Гугл»), але заради чого? Ніжну мрію про чер
говий звичайний вечір посеред звичайного життя поглинув 
кошмар. Хіба розвіє цей кошмар читання ще чогось про Беде? 
Відповідь здавалася занадто очевидною.

Зсудомило шлунок. Вона бігом кинулася до вбиральні — усе 
ще засмердженої, незважаючи на вентилятор, зазвичай не звер
гаєш уваги на те, яка смердюча справа це життя, проте не за
вжди — і впала на коліна перед унітазом з відкритим ротом, уту
пившись очима в блакитну воду. На мить здалося, що потреба 
виригати збирається минутися, та тут вона згадала про Стейсі 
Мур з її почорнілим, утопленим у кукурудзі лицем удавленої, з її 
сідницями, покритими плямами крові, засохлої до кольору шо
коладного морозива. Від цього її вивернуло двома спазмами, та 
так потужно, що в обличчя бризнуло туалетним дезінфектантом, 
попало навіть кілька гидотних крихт її власних викидів.

Заходячись судорожним плачем, вона змила воду. Порцеля
ну слід було почистити, але наразі вона лише опустила ляду уні
таза й притулилася палаючою щокою до її прохолодного беже
вого пластику.

«Що ж мені тепер робити?»
Логічним кроком було б зателефонувати до поліції, але, при

пустімо, якщо вона так і зробить, а все це обернеться помил
кою? Боб завжди був ^апрочуд великодушним, як ніхто з чоло
віків він умів прощати — коли вона в’їхала передком їхнього 
старого мінівена в дерево на краю паркінгу біля пошти, розтро
щивши лобове скло, єдиним, чим він занепокоївся, було: чи 
не порізала вона собі лице, — проте чи вибачить він їй, якщо
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вона помилково вкаже на нього як на винуватця одинадцяти 
садистських убивств, яких він не скоював? А це ж всьому сні гу 
стане відомо. Винний чи невинний, а його фото все одно з’явить 
ся в газетах. На передній шпальті. І її також.

Дарсі важко звелася на рівні, дістала з шафки ванної кімна 
ти туалетний йорж і почала чистити унітаз. Робила вона це по 
вільно. Боліла спина. Подумалося, що вивернуло її так грубо, 
що вона могла потягнути собі якийсь м’яз.

Посеред цього заняття її прохромила інша візія. Це ж не ли 
ше їх двох буде втягнуто до газетних спекуляцій та брудного 
виполіскування кісток у новинних випусках цілодобових ка 
бельних телеканалів; є ж іще діти, про котрих не можна забула 
ти. Донні з Кеном щойно здобули собі ДВОХ перших КЛІЄНТІ1І, 

але той банк і дилерський бізнес, які шукають собі свіжих рі 
шень, покинуть їх за якихось три години, щойно вибухне ця на 
чинена лайном бомба. Компанія «Андерсон &Хейворд», котра 
лише сьогодні зробила свій перший справжній подих, завтра 
вже буде мертвою. Дарсі не знала, скільки інвестував Кен Хей 
ворд, але Донні вклався весь цілком. І тут не йдеться про аж та
ку величезну суму грошей, але є дещо інше, що вкладаєш, ви
рушаючи в своє перше самостійне плавання. Серце, мозок, 
почуття власної гідності.

А ще ж і Петра з Майклом, можливо, якраз цієї миті вони, 
прихиливши голови, разом розбудовують свої весільні плани, 
не здогадуючись про двохтонний сейф, що завис і погойдуєть
ся над ними на вельми ветхому тросі. Петс завжди обожнюва
ла свого тата. Що буде з нею, якщо вона раптом дізнається, що 
ті руки, які колись підкидали її на гойдалці на задньому подвір’ї, 
є тими самими руками, котрі вичавили життя з одинадцяти жі
нок? Що за губами, які цілували її на добраніч, ховаються ті зу
би, котрими було погризено одинадцять жінок, і в деяких ви
падках аж до кісток?

Коли Дарсі знову сіла перед комп’ютером, в її уяві виник жах
ливий газетний заголовок. Проілюстрований він був фотогра
фією Боба у нашийній хустині, у тих його абсурдних шортах-
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хакі і довгих гольфах. Видіння зринуло так ясно, немов уже 
було надрукованим:

«СЕРІЙНИЙ УБИВЦЯ «БЕДЕ»
17 РОКІВ КЕРУВАВ МАЛЮКАМИ-СКАУТАМИ»

Дарсі ляснула себе долонею по губах. Вона відчувала, як в ор
бітах у неї пульсують очні яблука. Зринула думка про самогуб
ство, і кілька секунд (довжелезних) ця ідея здавалася їй цілком 
раціональною, виглядала єдино слушним рішенням. Можна за
лишити записку, де буде сказано, що вона зробила це, бо зля
калася, що в неї рак. Або ранній прихід хвороби Альцгаймера, 
це буде навіть краще. Але самогубство також кидає глибоку тінь 
на родину, а крім того, якщо вона все ж таки помиляється? Що, 
як Боб просто знайшов зв’язку тих ідентифікаційних карток на 
узбіччі дороги або ще десь?

«Ти розумієш, як це малоймовірно?» — пхекнула Мудра Дарсі.
Гаразд, авжеж, але ж заразом це не є геть неймовірним, хіба 

не так? Було тут іще дещо, що робило клітку, в якій вона опи
нилася, такою, що з неї не залишалося шансів для втечі: а якщо 
вона права? Чи не розв’яже її смерть зовсім руки Бобу для но
вих убивств, бо ж тоді він не буде змушений так глибоко при
ховувати своє потаємне життя? Дарсі не мала певності, чи ві
рить вона у свідоме життя після смерті, але якщо воно все-таки 
існує? І якщо там її зустрінуть не зелені Едемські луки й повно
воді ріки, а стражденний вітальний загін задушених жінок зі 
слідам зубів її чоловіка, і всі разом вони звинувачуватимуть її, 
що це вона спричинилася до їх гибелі, вибравши собі легкий спо
сіб втечі? І тим, що проігнорувала свою знахідку (ба навіть якби 
таке було можливе, у що вона ні на мить не вірила), хіба ці зви
нувачення не були б правдивими? Чи насправді вона вважала, 
що може приректи ще якихось жінок на жахливу смерть лише 
заради того, щоб її дочка справила в червні собі гарне весілля?

Дарсі подумала: «Краще б мені с т а т и  мертвою».
Але їй цього не судилося.



і .

Вперше за багато років Дарсі Медсен Андерсон, зісковзнум 
ши з крісла, уклякла на колінах і почала молитися. Це не до 
помогло. У домі було порожньо, якщо не рахувати самої ї ї1

— 7 —

Вона ніколи не вела щоденника, але на дні її місткої скрині дл и 
шитва лежала десятирічного віку книга, до якої вона запису 
вала всі колись призначені зустрічі. А в одній із шухляд шафи 
в домашньому кабінеті Боба зберігалися всі його дорожні ра 
хунки за кілька десятиріч. Як бухгалтер, а саме експерт по по 
датках (та ще й такий, що також отримує цілком легально за 
реєстрований прибуток від власного побічного бізнесу) він 
був дріб’язково-прискіпливим, коли йшлося про бухгалтер 
ський облік, користуючись із кожного вирахування, кожної 
податкової пільги чи знижки на автодорожні видатки, на яких 
тільки можливо було заощадити.

Вона згромадила його теки поряд з комп’ютером разом зі 
своїми записами про ділові зустрічі. Відкрила «Гугл» і присилу
вала себе зробити дослідження, якого потребувала, відзначаю
чи імена і дати смертей (деякі з останніх були вочевидь при
близними) жертв Беде. А потім, коли цифровий годинник на 
панелі завдань комп’ютера беззвучно перемандрував за десяту 
годину вечора, вона розпочала марудний порівняльний аналіз.

Вона віддала б десяток років свого життя, аби лиш знайти 
щось, що беззаперечно ізолювало його бодай від єдиного з тих 
убивств, але її журнали ділових зустрічей дедалі погіршували 
картину. Келлі Джарвей, з міста Кін2 у Нью-Гемпширі, була зна

1 Алюзія на біблійну фразу: «А коли дух нечистий виходить із людини, то 
блукає місцями безвідними, відпочинку шукаючи, та не знаходить. Тоді 
він говорить: Вернуся до дому свого, звідки вийшов. А як вернеться він, 
то хату знаходить порожню, заметену й прибрану» (Матвія 12:43,44).

2 Кеепе — засноване 1735 року місто (23,5 тис. мешканців), столиця окру
гу Чешир, місце проведення щорічного «Гарбузового фестивалю».
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йдена в лісі поза місцевим сміттєзвалищем п’ятнадцятого бе
резня 2004 року. Згідно з висновками патологоанатома, мерт
вою вона пролежала там вже від трьох до п’яти днів. У діловому 
журналі Дарсі за 2004-й числа з десятого по дванадцяте берез
ня перекреслював косий напис: «Боб з Фіцвільямом, Брат.». 
Джордж Фіцвільям був вельми грошовитим клієнтом фірми 
«Бенсон, Бейкон & Андерсон», а скорочення «Брат.» означало 
Братлборо1 — назву міста, в якому той Фіцвільям жив. Маши
ною звідти легко підскочити у Нью-Гемпшир до Кіна.

Гелен Шейверстон і її син Роберт були знайдені в ручаї Ньюрі- 
Крік, у містечку Еймсбері2, одинадцятого листопада 2007 року. 
Вони жили у селищі Тассел-вілідж, приблизно за дванадцять 
миль звідти. На листопадовій сторінці в журналі з 2007 рік вона 
провела риску від восьмого до десятого числа й начеркала: «Боб 
у СогасРу 2 садиби на продаж плюс нум. аукц. в Бостоні». А чи 
пам’ятає вона, як якогось з тих вечора телефонувала до мотелю 
у Согасі й не отримала відповіді на свій дзвінок? Вирішила тоді, 
що він допізна засидівся у котрогось з продавців монет, винюху
ючи свинцеві пенні4, а може, миється в душі? Здається, вона та
ке дійсно пригадує. І якщо так, чи не був він насправді в дорозі 
того вечора? Можливо, повертався після деякої справи (побіж
ного викидання дечого) з міста Еймсбері? Або, якщо він дійсно 
перебував у душі, що, заради всіх святих, він там з себе змивав?

Вона повернулася до його дорожніх записів і чеків, коли го
динник на комп’ютерній панелі вже перебіг за одинадцяту 
і почав підбиратися до півночі, відьмацького часу, коли, як то

1 ВгаПІеЬого — засноване 1723 року на річці Коннекгикут, найстаріше 
в штаті Вермон г місто (12 тис. мешканців), яке лежить на кордоні зі шта
том Нью-Гемпшир; відстань до міста Кін — 22 милі (14,52 км).

2 А тезЬигу — засноване 1665 року місто (16,3 тис. мешканців) на півночі 
штату Массачусетс.

3 Заидиз — засноване 1629 року місто (27 тис. мешканців), входить до ра
йону Великого Бостона.

4 «Свинцевими» називають одноцентові сталеві монети випуску 1943 ро
ку, на яких від довгої циркуляції стерлося цинкове покриття.
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кажуть, позіхають кладовища. Працювала вона ревно, час то 
зупиняючись для подвійної перевірки. Дані кінця сімдесятих 
були переривчастими, від них небагато було користі — він бум 
у ті дні всього лише дрібним офісним щуриком, — зате вісім 
десяті були комплектні, і знайдені нею збіги стосовно вбивстм 
1980-го та 1981-го років були незаперечно ясними. Він пере 
бував у поїздках саме в ті числа і саме в тих місцях. Звідси ви - 
пливало, як наполягала Мудра Дарсі: якщо знайшовся жму
тик котячої шерсті в чиємусь домі, мусиш погодитися з тим, 
що десь там мусить бути й сам кіт.

«То що ж я мушу тепер робити?»
Правильною відповіддю здавалася: нести свою збентежену 

й налякану голову нагору. Вона сумнівалася, що зможе засну
ти, але принаймні хоч постоїть під гарячим душем, а тоді ля
же в ліжко. Вона була виснажена, спина в неї боліла після блю
вання, і їй тхнув її власний піт.

Вимкнувши комп’ютер, вона повільно і важко поплентала
ся на другий поверх. Душ полегшив біль у спині, а пара пігу
лок тайленолу напевне зарадять ще краще, і біль не повернеть
ся години до другої ранку, а то й довше; вона не сумнівалася, 
що взнає це точно, коли завдяки болю прокинеться. Поклав
ши назад до аптечної скриньки тайленол, вона дістала звідти 
слоїк з амбіеном, потримала його в кулаку мало не цілу хви
лину, а тоді й його повернула назад. Він не запровадить її у сон, 
тільки голову запаморочить та, можливо, зробить її параною 
ще дужчою за ту, яку вона вже має.

Вона лягла й подивилася на нічний столик по інший бік ліж
ка. Будильник Боба. Запасні окуляри для читання Боба. Кни
га під назвою «Хижа»\

1 «ТЬе ЗЬаск» (2007) — християнський роман (70 тижнів очолював список 
бестселерів «Нью-Йорк Тайме») канадського письменника Вільяма Пола 
Янга (нар. 1955 р.), у якому йдеться про містичний досвід, отриманий 
у покинутій лісовій хижці батьком викраденої маніяком дівчинки; завдя
ки своєму спілкуванню зі Святою Трійцею, батько знаходить тіло вбитої 
доні, а поліція вбивцю.
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«Ти мусиш це прочитати, Дарсі, це книга, що змінює ж и т
т я », — сказав він за два чи три вечори до своєї останньої 
поїздки.

Вона вимкнула лампу, побачила Стейсі Мур з головою, за
сунутою в кукурудзяний рундук, і знову ввімкнула лампу. За
звичай нічна темрява була їй подругою — доброю провісни
цею сну — але не цієї ночі. Цієї ночі темряву населяв Бобів 
гарем.

«Ти не знаєш цього. Пам'ятай про те, що т и  не знаєш цьо
го достеменно».

Але якщо знайдеш жмутик котячої ш ерсті...
«Досить з мене вже т іє ї котячої шерсті».
Отак вона там лежала, ще далі від сну, ніж перед тим була по

боювалася, думки в голові її крутилися й крутилися, то вона ду
мала про жертв, то про їхніх дітей, то про саму себе, навіть зга
дала надовго було забуту біблійну історію про те, як Ісус 
молився у Гетсиманському саду. Вона кинула погляд на Бобів 
будильник, після того як за її відчуттями минула година цих її 
циклічних безрадісних, жалюгідних думок, натомість побачив
ши, що минуло лише двадцять хвилин. Вона підвелася на одно
му лікті і повернула будильник циферблатом до вікна.

«Його не буде вдома до шостої завтрашнього вечора», — по
думала вона... а втім, оскільки зараз чверть по півночі, в тех
нічному сенсі, подумала вона, він повернеться додому вже 
сьогодні ввечері. Як не вважай, а вона мала попереду ще ві
сімнадцять годин. Безумовно, достатньо часу, щоби прийня
ти якесь рішення. Було б легше його дійти, аби вона змогла за
снути, хоча б ненадовго — сон має здатність перезавантажу- 
вати мозок, — але на це й сподіватися не випадало. Вона може 
трішки задрімати, а тоді згадає Марджорі Дувапп, або Стейсі 
Мур, або (це було найболючіше) Роберта Шейверстона, деся
тирічного хлопчика. «ВІН “НЕ СТРАЖДАВ7» І всяка можли
вість сну пропаде знову. Думка, що вона взагалі може ніколи 
більше не заснути, виникла в неї. Таке неможливе, звісно, але 
коли лежиш отак, зі смаком блювотиння все ще у себе в роті,
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попри те, що вона прополоскала його «Скоупом»1, це здаги. 
ся цілком імовірним.

У якийсь момент вона усвідомила, що пригадала той рік 
у ранньому дитинстві, коли вона блукала по дому, задивлню 
чись у дзеркала. Ставала перед ними, затуливши долоньками 
собі по боках обличчя, торкаючись носом скла, але затри му 
ючи дихання, щоби воно не запітніло.

Якщо її запопадала мати, вона отримувала ляпаса по думці 
«Лишаються плями, а я мушу їх відтирати. Чому це ти  

т а к  собою цікавишся, інтересно? Тобі ніколи не потрапити 
на шибеницю через вродливість. Ну, а навіщо т а к  близько при 
тулятися? Так т и  не побачиш нічого вартого видивляння» 

Скільки їй тоді було? Чотири? П’ять? Занадто мала, щоби по 
яснити, що зовсім не власне відображення її цікавить, між ім 
шим, — або не лише воно, головним чином. Вона щиро вірила, 
що дзеркала — це двері до іншого світу, і те, що вона бачить 
в них, це відображення зовсім не їхньої вітальні чи ванної кім 
нати, а вітальні чи ванної якоїсь іншої родини. Скажімо, Мет 
сенів замість Медсенів. Бо по інший бік дзеркала все подібне, 
проте не тотожне, і якщо дивитися достатньо довго, почина 
єш помічати деякі несхожості: килимок там був овальним, 
а не круглим, як тут, двері там мали защіпку, а не засувку, ви 
микач містився не на тому боці дверей. І маленька дівчинка там, 
звичайно ж, була іншою. Дарсі була певна, що вони родички — 
сестри по дзеркалу, можливо? — але ні, не тотожні. Замість Дар 
селлен Медсен, ту маленьку дівчинку звали Джейн, або Сандра, 
або навіть Еленор Ріґбі, котра з якогось дива (з якогось лячно
го дива) збирає рис по церквах після вінчань2.

Лежачи у колі світла настільної лампи у напівсні, не завва
жуючи власної дрімоти, Дарсі припустила, що якби зуміла то-

1 «5соре» — рідина для споліскування рота, яка з 1966 року випускається 
компанією «Проктер & Гембл».

2 «Еіеапог Кі§Ьу» (1966) — знаменита пісня гурту «Веаііез» про людську са
мотність; рисом в Англії традиційно посипають молодих, і бідна стара 
Еленор Ріґбі визбирує його потім із церковної підлоги.
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ді пояснити своїй матері, на що вона видивляється, якби роз
казала їй про Потойбічну Дівчинку, котра не зовсім була нею, 
мабуть, якийсь час їй довелося б перебувати під наглядом ди- 
і ичого психіатра. Але зовсім не та дівчинка її тоді цікавила, 
дівчинка її ніколи особливо не цікавила. А цікавило її саме 
припущення, що за дзеркалами існує цілий інший світ, і якби 
імогти пройти туди, в інший дім (Потойбічний Дім), і вийти 
крізь його двері надвір, де на неї очікує решта того світу.

Звичайно, ці мрії минулися, а за допомоги нової ляльки (ко
трій вона дала ім’я місіс Масничка1 — за назвою свого улюбле
ного сиропу до млинців) і нового лялькового будиночка, Дарсі 
перейшла до більш прийнятних для маленької дівчинки фан
тазій та ігор: куховарство, прибирання, покупки, насварюван- 

і н я маляти, перевдягання до вечері. Тепер, після стількох років, 
що залишилися позаду, їй врешті-решт відкрився шлях крізь 
дзеркало. От лишень більше не було ніякої маленької дівчинки 
и Потойбічному Будинку; натомість там був Потойбічний Чо
ловік, той один, що весь цей час жив у задзеркаллі і робив там 
свої жахливі справи.

«Здрастуйте вам за годящу ціну», — любив повторювати 
Ьоб бухгалтерське кредо, якщо таке взагалі існувало.

«На задніх папах і нюхаю повітря», — відповідь на приві
тання «як справи?», котру добре знав кожний хлопчик у кож
ній зграї скаутів-вовченят, які він водив Стежиною Мертвя
ка. Приказка, яку, поза всякими сумнівами, декотрі з тих 
хлопчаків повторювали, вже ставши дорослими чоловіками.

«Джентпьмени вопіють бпондинок, про цю також не забудь. 
Бо вони втомипися від давпення...»

Але тоді вже сон перейняв Дарсі, і хоча цей м’який цілитель 
не міг віднести її далеко, зморшки на її лобі і по кутиках її при
пухлих, почервонілих очей трішки пом’якшали. Вона перебува
ла достатньо близько біля притомності, щоби поворухнутися,

«Мгз. ВііИєгууогіЬ’з» — сироп, що випускається з 1961 року в коричневих 
пляшечках у формі бабусі в довгій спідниці.
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коли до будинку під’їхав її чоловік, але все ж таки далеченько, 
щоби прокинутись. Певне, їй би вдалося це, якби «Сабурбеи» 
мазнув світлом фар по стелі, але Боб їх вимкнув за півкварта 
лу, саме щоб її не розбудити.

—  8 —

Кіт торкнувся її щоки оксамитовою лапкою. Вельми легесень 
ко, але дуже наполегливо.

Дарсі зробила порух, щоб його відігнати, але рука в неї, зда
валося, важила тисячу фунтів. Та й однаково, це був лише 
сон — звісно, і ніяк інакше. У них не було кота. «Хоча якщо 
знайдеться жмутик котячої шерсті в домі, десь поряд мусить 
знайтися і к іт», — цілком слушно проказував, намагаючись 
прокинутися, її розум.

Тепер лапа гладила вже їй кучерик на лобі і сам лоб, і це 
не міг бути кіт, бо коти не балакають.

— Прокинься, Дарсі. Прокинься, серденько. Нам треба по
балакати.

Голос м’який і втішливий, як і той доторк, голос Боба. 
І не котяча лапка, а рука. Рука Боба. Тільки це не міг бути він,
бо він зараз у М он...

Очі її широко розплющилися, і ось він тут, авжеж, сидить по
ряд з нею на ліжку, гладить їй волосся і обличчя, як інколи це 
робив, коли вона почувалась нездужалою. На ньому костюм- 
трійка від фірми «Джос А. Банк»1 (він у них купував собі всі 
костюми, називаючи цей бренд — чергова його не надто забав
на примовка — «Джосс-Банком»2), хоча жилет і комірець уже 
розстебнуті. Вона помітила краватку, що звисала в нього з ки-

1 «Іо5. А. Вапк СІоіЬіегз» — заснована емігрантом з Литви Карлом Банком 
компанія, яка вже понад 100 років шиє чоловічі костюми класичних фа
сонів, спортивний одяг та взуття і має понад 500 власних крамниць у різ
них штатах.

2 І055 — китайський ідол, бовван.
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шені пальта, немов якийсь червоний язик. Живіт випирав по
мад ременем, і першою логічною думкою в ній вигулькнуло: «Ти 
мав би щось почати робити із зайвою вагою, Боббіу це недобре 
для твого серця».

— Щ огх... — вирвалося з неї ледь розбірливе вороняче кар
кання.

Він усміхнувся, не перестаючи гладити її волосся, щоки, по
тилицю. Вона прокашлялася, спробувала знову.

— Що ти тут робиш, Боббі? Зараз же мусить... — підвівши 
голову, вона хотіла побачити будильник, що, звісно, було не
можливо. Вона ж сама відвернула його лицем до стіни.

Він опустив очі на годинник у себе на руці. Він усміхався, 
гладячи її, й не перестав усміхатися й тепер.

— Чверть на третю. Я просидів у тій ідіотській кімнаті в мо
телі майже дві години після того, як ми з тобою побалакали, на
магаючись запевнити себе, що те, про що я думаю, не може бу
ти правдою. Тільки дістався я сюди, не заради того, щоб 
уникати правди. Отже, я стрибнув у «Вербен» і рушив у путь. 
На дорогах взагалі порожньо. Не знаю, чому я раніше так не
часто їздив пізно вночі. Мабуть, почну. Якщо не сидітиму у Шо- 
шенку, тобто. Або у нью-гемпширській штатній в'язниці в Кон- 
корді1. Але це загалом вже залежить від тебе. Чи не так?

Його рука, що пестить її обличчя. Відчуття знайоме, навіть 
її запах знайомий, вона завжди його Любила. А зараз ні, і це 
не лише через огидні відкриття минулого вечора. Як це вона 
ніколи не помічала, який самовдоволено-власницький цей йо
го доторк?

«Ти всього лиш стара сука, але ти  моя стара сука, — не
мов промовляло це погладжування. — Тільки цього разу, по
ки мене не було вдома, ти  напудила на підлогу, а це погано. Фак
тичноу це “Погана Гидьп».

Вона відштовхнула його руку й сіла.

1 Сопсогсі — засноване 1727 року місто (42,7 тис. мешканців), столиця шта
ту Нью-Гемпшир.
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— Про що це ти таке, заради Бога, говориш? Підкрадаєшся 
нишком, будиш мене...

— Авжеж, ти спала з увімкнутим світлом, я це побачив, що 
йно завернув на під’їзну алею.

Не було винуватості в його посмішці. Й нічого зловісного 
також. Та сама посмішка задушевного Боба Андерсона, в яку 
вона колись ледь не з першого погляду закохалась. На мить 
в її пам’яті зблиснуло, яким делікатним він був після весілля, 
у їхню першу ніч, як він не покваплював її, даючи можливість 
призвичаїтися до новини.

«Те саме він і зараз робить», — подумала вона.
— Ти ніколи не спиш з увімкнутим світлом, Дарсі. І хоч ти 

зараз й у нічній сорочці, під нею на тобі надітий бюстгальтер, 
а цього також з тобою ніколи не бувало. Ти просто забула йо
го зняти, правда ж? Бідна моя любонько. Бідна моя втомлена 
дівчинка.

На одну коротесеньку мить він торкнувся її грудей, а тоді — 
яке полегшення — прибрав руку.

— А ще ти відвернула мій будильник, отже, не хотіла бачи 
ти, котра година. Ти була зажурена, і причина цього — я. Ме
ні так жаль, Дарсі. Просто серце крається.

— Я з’їла щось, і воно не пішло мені на користь, — це було 
єдине, на що вона спромоглася.

Він усміхнувся поблажливо.
— Ти знайшла мій особистий сховок у гаражі.
— Я не розумію, про що ти говориш.
— О, ти добре постаралася, щоби покласти все на місце та

ким чином, як перед тим була знайшла там, але я вельми доскіп
ливий щодо таких речей і уривок стрічки, який я приклеїв над 
штоком плінтуса було порвано. Ти ж цього не помітила, авжеж? 
Та й звідки тобі? Це стрічка, яку, як приклеїш, вона стає майже 
непомітною. Та й скринька у сховку стояла на пару дюймів лі
віше від того місця, де я її поставив — де я завжди її ставлю.

Він потягнувся знову її погладити, але зразу ж відсмикнув 
руку (на позір без озлоблення), коли вона відвернула обличчя.
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— Боббі, я бачу, що якась муха тебе вкусила, щось тобі вви
жається, але чесно — не знаю в чому справа. Може, ти занад
то перетрудився.

Рот його скривився в печальній гримасі, як у міма9 а очі зво
ложились слізьми. Неймовірно. їй довелося побороти в собі 
почуття жалю до нього. Емоції, це всього лише банальна люд
ська звичка, це такі само умовні рефлекси, як і всякі інші.

— Я здогадувався, що колись цей день настане.
— Я не маю щонайменшого уявлення, про що ти говориш.
Він зітхнув.
— Поки я сюди їхав, я мав достатньо часу, щоби про це по

думати, серденько. І чим довше я думав, чим важне я думав, 
тим яснішим мені здавалося, що насправді існує лише одне 
питання, яке потребує відповіді: ЩВРД.

— Я не...
— Помовч, — промовив він, делікатно поклавши палець їй 

на губи. Вона відчула запах мила. Він напевне помився в душі, 
перед тим як виїхати з мотелю, це цілком схоже на Боба. — 
Я розповім тобі дещо. Я полегшу собі душу. Гадаю, так, я зізна
юся щиросердо у всьому, бо мені завжди хотілося, щоб ти знала.

Він завжди хотів, щоб вона знала? Святий Боже! Далі на неї 
можуть очікувати й гірші речі, але наразі ця була найжахли- 
вішою.

— Я не бажаю знати. ІЦо би ти там не вбив собі в голову, 
я цього не бажаю знати.

— Я бачу дещо інше в твоїх очах, серденько, а я вельми внрав- 
ний у читанні по жіночих очах. Став у цій справі вже чимось на 
кшталт експерта. ЩВРД — означає Що Вирішить Робити Дар
сі. У даному випадку: Що Вирішить Робити Дарсі, якщо вона 
знайде мій особистий сховок і те, що лежить усередині моєї осо
бистої скриньки. Я завжди любив ту скриньку, до речі, бо це ти 
мені її подарувала.

Він нахилився і припечатав швидкий поцілунок їй межи 
брів. Губи в нього були вологі. Вперше за все життя їх доторк 
до її шкіри викликав відразу і зринула думка, що раніше, ніж
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зійде сонце, вона вже може бути мертвою. Бо мертві'жінки 
не розповідають нікому нічого. «Хоча, — подумала вона, -  
він докладе зусиль, аби я не “страждала”».

— По-перше, я запитав у себе, чи може чимось відгукнути 
ся в тобі ім’я Марджорі Дувалл. Мені хотілося б відповісти на 
це великим твердим «Ні», проте є ситуації, коли чоловік му
сить залишатися реалістом. Ти не належиш до найбільших 
в світі поглиначок скандальних новин, але я достатньо довго 
прожив поряд з тобою, аби знати, що ти слідкуєш за актуаль
ними темами на телебаченні і в газетах. Я подумав, що це ім’я 
тобі знайоме, а якщо й ні, то ти могла впізнати її по фото на 
водійській ліцензії. Крім того, сказав я собі: хіба Дарсі не за
інтригує, навіщо я тримаю в себе ці ідентифікаційні картки? 
Жінки такі цікаві. Згадати лишень про Пандору.

«Або про дружину Синьої Бороди, — подумала вона. — Жін
ку, котра зазирнула до замкненої кімнати і знайшла там  го
лови усіх своїх попередниць, що побували з ним у шлюбі».

— Боббі, клянуся, я не маю жодного уявлення, про що ти го...
— Отже, перше, що я зробив, увійшовши в дім, це ввімкнув 

твій комп’ютер, відкрив «Фаєрфокс» — це той веб-оглядач, 
яким ти завжди користуєшся — і передивився історію п о
шуків.

— Що-що?
Він пирснув сміхом, немов вона зробила надзвичайно влуч

не зауваження.
— Ти про це навіть не здогадувалася. А я от завжди знав 

про твоє незнання, бо кожного разу, як перевіряв, усе там бу
ло на місці. Ти ніколи не вичищала історію!

І він знову загиготів, як це робить чоловік, коли його ж ін
ка проявляє котрусь з тих своїх звичок, що він їх вважає особ
ливо чарівливими.

Дарсі відчула перше, ще мляве, збурення гніву. Абсурдно 
це, мабуть, зважаючи на обставини, але вже як є.

— Ти перевіряв мій комп'ютер? Ти, нишпорка! Ти брудний 
нишпорка!
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— Звичайно, я перевіряю. Бо маю вельми поганого друга, 
що робить вельми гидкі речі. Кожний в подібній ситуації му
сить бути в курсі того, чим цікавляться його близькі. Відтоді, 
як діти поїхали з дому, залишилася одна ти й тільки ти.

Поганий друг? Поганий друг, що робить гидкі речі? У голо
ві в неї все попливло, але єдина думка здавалася цілком яс- 
ною: відмовлятися далі нема ніякого сенсу. Вона про все знає, 
і він знає, що вона про це знає.

— Ти шукала інформацію не тільки про Марджорі Ду
валл, — вона не почула ані крихти сором’язливої або захисної 
інтонації в його голосі, лише огидний смуток, що дійшло до 
такого. — Ти шукала про всіх них. — А далі він розреготався 
й вигукнув: — Чудово!

Вона притиснулась спиною до дошки в узголів’ї ліжка, та
ким чином хоч трохи відсунувшись від нього. Вже ж краще. 
Дистанція — це добре. Всі ці роки вона лежала з ним стегно 
до стегна й литка до литки, а зараз дистанція була на краще.

— Що за поганий друг? Кого це ти маєш на увазі?
Він схилив голову набік, звична поза Боба для: «Ну, ти  

й тупа, але ж так а  мила».
— Браян.
Спершу вона не збагнула, про кого йдеться, подумавши, що 

це хтось з його роботи. Чи, може, спільник? На перший по
гляд, це не здавалося правдоподібним, бо, на її думку, Боб був 
таким же невдахою у здобуванні собі друзів, як і вона, але чо
ловіки, котрі займаються такими справами, інколи надибують 
співумисників. Вовки полюють зграями, врешті-решт.

— Браян Делаганті, — промовив він. — Тільки не кажи ме
ні, ніби ти забула Браяна. Я тобі все про нього розповів після 
того, як ти мені розповіла про Брендолін.

У неї аж щелепа відпала.
— Твій друг ще зі школи? Боббі, він же помер! Його збив 

фургон, коли він побіг за м’ячем, він давно мертвий.
— Ну... — Посмішка Боба зробилася винуватою. — Це 

так... і ні. Я майже завжди називав його Браяном, коли роз-
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повідав тобі про нього, але зовсім не так я називав його тоді, 
у шкільні роки, бо він ненавидів власне ім’я. Я звертався до 
нього за ініціалами. Називав його БД.

Вона вже було відкрила рота, щоби перепитати його, який 
це має стосунок до бази даних, але враз зрозуміла. Авжеж, во 
на зрозуміла. БД.

Беде.

—  9 —

Говорив він довго, і що далі він говорив, то страшніше їй ста
вало. Усі ці роки вона жила з психопатом, але звідки ж їй про 
це було знати? Його божевілля було немов підземне море. Над 
ним лежав шар скельної породи, а понад тим кам’яним щитом 
шар ґрунту; і там росли квіти. Можна було прогулюватися між 
ними, не підозрюючи про безумні течії вглибині... а вони там 
рухались. Він звинувачував БД (котрий перетворився на Бе
де лише з роками, у його посланнях до поліції) у всьому, про
те Дарсі підозрювала, що Боб прекрасно сам розумів, куди вер
не; просто, винуватячи Браяна Делаганті, йому було легше 
вести подвійне життя.

Наприклад, ідея принести в школу вогнепальну зброю і вла
штувати бійню належала БД. Якщо вірити Бобу, вона народи
лася влітку, перед початком їх навчання в передостанньому 
класі середньої школи в Касл-Року.

— У 1971, — уточнив він, благодушно похитуючи головою, 
як людина, що згадує якісь невинні дитячі пустощі. — Коли 
отих коламбінських йолопів ще навіть і в проектах не існува
ло1. Були там дівчата, що перед нами дерли носа: Діана Ремейдж, 
Лорі Свенсон, Глорія Хаґерті... і ще парочка інших, я вже забув,

1 Мається на увазі масове вбивство, скоєне 22 квітня 1999 року двома озбро
єними школярами в середній школі «Коламбін» у штаті Колорадо; тоді було 
застрелено 13 і поранено 21 чоловік, після чого вбивці самі застрелилися.
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як їх звали. План був такий: зібрати купу зброї, — батько Вра
яна тримав десь штук двадцять гвинтівок і пістолетів у підва
лі, в тім числі пару німецьких «Люгерів» часів Другої світової 
війни, які нам страшенно подобалися, — і принести до школи. 
Ти ж знаєш, ніяких обшуків чи металодетекторів тоді не було.

— Ми збиралися забарикадуватися в тому крилі, де кабіне
ти точних дисциплін. Ми б зав’язали двері ланцюгом, декого 
постріляли — переважно вчителів, хоча також і декого з учнів, 
котрих ми ненавиділи, — а потім хотіли вигнати решту пере
ляканих дітей надвір через пожежний вихід у кінці коридору. 
Ну... більшу частину дітей. Дівчат, котрі з нас глузували, ми 
збиралися утримати заручницями. Ми планували — БД пла
нував — зробити все це раніше, ніж туди дістануться копи, 
аякже? Він креслив схеми у своєму зошиті з геометрії, склав 
список усіх дій, які ми мусимо зробити. Пригадую, там було, 
здається, всього двадцять кроків, починаючи з «активізувати 
пожежну сигналізацію, щоб спровокувати паніку». — Він за
хихотів. — А після того, як ми там замкнемося...

Він кинув на неї дещо сором’язливий погляд, але вона га
дала, що перш за все він соромився того, яким тупим вигля
дав їхній план.

— Ну, ти й сама, либонь, здогадуєшся. Двійко підлітків, гор
мони грають, у нас вставало від найменшого подмуху вітру. 
Ми збиралися пояснити тим дівчатам, якщо вони, ну ти розу
мієш, потрахаються з нами по-справжньому хорошенько, ми 
їх відпустимо. А якщо ні, то ми мусимо їх повбивати. А вони б 
таки їблися, аякже.

Він повагом кивнув.
— їблися би заради життя. БД щодо цього був правий.
Він поринув у спогади. Очі в нього затуманилися (гротеск

но, але ж це правда) від ностальгії. За чим? За божевільними 
мріями юності? Вона боялася, що саме так воно й є.

— Ми до того ж не планували вбивати себе, як ті телепні, 
фанати геві-металу, у Колорадо. Аж ніяк. Під тим крилом з ка
бінетами був підвал, і Браян казав, що там є тунель. Він казав,
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що той починається у коморі і веде до старої пожежної части 
ни по інший бік 119-го шосе. Браян казав, що, коли наша а* 
редня школа була ще восьмирічкою, давно, у п’ятдесятих, гам 
був парк, де малюки могли гратися під час перерв. А тунель 
було прокладено, щоб вони могли туди діставатися, не пере 
ходячи дорогу.

Боб зареготав, змусивши її здригнутися.
— Я вірив кожному його слову, але виявилося, що він брс 

хав. Наступної осені я туди спустився, щоб самому переспім 
читись. Комора там була, геть забита паперами, просмердже 
на отим чорнилом, що його тоді були використовували для 
друкування на ротаторі, але якщо там і був колись тунель, 
я його так і не знайшов, авжеж, я вже тоді був вельми доскі 
пливим. Не знаю, брехав він нам обом чи лише собі, знаю тіль 
ки, що ніякого тунелю там не було. Ми б опинилися у пастці 
нагорі і, хтозна, можливо б, і застрелилися кінець-кінцем. Ні 
коли не знати, на що наважиться чотирнадцятирічний хлоп 
чина, так же? Вони повсюди гасають, немов незірвані бомби.

«Ти більше не незірвана бомба, — подумала вона. — Прав- 
да, Боббі?»

— А втім, ми, либонь, забоялися б. А може, й ні. Може, ми 
й наважилися б це вчинити. БД мене просто заворожував, роз 
повідаючи, як ми спершу їх полапаємо, потім накажемо їм роз
дягати одна одну... — він подивився на неї серйозно. — Ав
жеж, я розумію, як це все звучить, просто хлоп’ячі дрочильні 
фантазії, але ті дівчата дійсно були такими задаваками. Хочеш 
до них заговорити, а вони сміються і йдуть собі геть. А тоді 
стануть в кутку кафетерію, купкою, дивляться на нас і сміють
ся ще дужче. Отже, ти не можеш нам насправді цим докоря
ти, чи не так?

Він подивився на свої пальці, що без упину барабанили по 
його колінках, обтягнутих костюмними брюками, а потім зно
ву на Дарсі.

— Що ти мусиш зрозуміти — що насправді мусиш збагну
ти — це те, яким переконливим був Браян. Він був набагато
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гіршим за мене. Він дійсно був божевільним. До того ж і час 
тоді був такий, коли вся країна бунтувала, не забувай, і ми бу
ли часткою всього того.

«Сумніваюся», — подумала вона.
Найдивнішим було, як він подавав усе це майже нормаль

ним тономь так, ніби в сексуальних фантазіях кожного підліт
ка містяться мрії про зґвалтування і вбивства. Імовірно, він 
щиро вважав, що так і є, так само, як вірив у міфічний тунель 
Браяна Делаганті. Чи, може, ні? Звідки їй це знати. Вона, 
врешті-решт, чує спогади безумця. У таке важко було повіри
ти — досі! — бо цим безумцем був Боб. Її Боб.

— Як там не було, — промовив він, — а того не трапилося. 
Це було того літа, коли Браян вибіг на дорогу й загинув. Піс
ля похорону були поминки у нього вдома і його мати сказала 
мені, що я можу піднятися нагору і взяти собі щось, якщо хо
чу. Якийсь сувенір на пам'ять, розумієш. А я таки дійсно хо
тів! Ще б пак! Я взяв його зошит з геометрії, тож ніхто не міг, 
гортаючи його, надибати наші плани щодо Великого Стріль
бища й Єблі в Касл-Року. Це він так це називав, розумієш.

Боб гірко розсміявся.
— Аби я був релігійно налаштованим, я сказав би, що це 

Бог врятував мене від мене самого. Та хтозна, чи нема там десь 
Чогось... якогось Фатуму... що має власні плани щодо нас.

— І в планах того Фатуму було, щоби ти піддавав тортурам 
і вбивав жінок? — спитала Дарсі. Вона просто не могла стри
матися.

Він подивився на неї докірливо.
— Вони були задаваки, — сказав він і повчально підняв па

лець. — І це не я. То Беде робив оте все, і робив це, я тобі ска
жу, Дарсі, не без причин. Я кажу робив, а не робить, бо тепер 
все те залишилося позаду.

— Боббі, твій друг БД помер. Він мертвий уже майже сорок 
років. Ти мусив це розуміти. Я маю на увазі, на якомусь рівні 
мусив.

Він скинув руки вгору: жест благодушної здачі в полон.
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— Ти хочеш назвати це ухилянням від провини? Так би ці 
назвав якийсь психотерапевт, я гадаю, і це добре, що ти іиі< 
кажеш. Але, Дарсі, послухай! — Він нахилився ближче й у і іг|» 
свій палець їй в лоба, між бровами. — Вислухай і забери сої»! 
в голову. Те робив Браян. Він заразив мене... ну, деякими ідг 
ями, назвімо це так. Деякі думки, варто їм лише потрапи ш 
тобі в голову, неможливо не думати. Неможливо...

— Вдавити зубну пасту назад у тюбик?
Він сплеснув долонями так, що вона мало не скрикнула.
— Саме т а к  істинно! Неможливо вдавити зубну пасту назад 

у тюбик. Браян давно мертвий, але його ідеї живі. Ці ідеї — за 
хоплювати жінок, робити з ними все що завгодно, яка б скаже* 
на фантазія не стукнула тобі в голову, — вони перетворилис я 
на його привиддя.

Очі Боба покосилися вліво і вгору, коли він це промовляй. 
Десь вона читала, ніби це ознака того, що людина свідомо брс 
ше. А хоч би й так, хай він і бреше, чи це має якесь значення'' 
А чи має значення, кому саме з них двох зараз він бреше? Во 
на гадала, що не має жодного.

— Я не хочу вдаватися в деталі, — продовжив він. — Нема 
там про що чути такому серденьку, як ти, бодай тобі це подо 
бається, бодай ні — а я знаю, що наразі ні, — ти залишаєшся 
моєю милою, моїм середеньком. Але ти мусиш знати, я з цим 
боровся. Сім років я це поборював, але ті ідеї — Браянові ідеї — 
не переставали зростати у мене в голові. Поки нарешті я собі 
не сказав: «Спробую один раз, просто щоби викинути це собі 
з голови. Викину його зі своєї голови. Якщо мене зловлять, то 
й зловлять — принаймні я перестану думати про це. Загадува
тися  цим. До чого подібним воно може відчуватися».

— Ти хочеш сказати мені, що це такий різновид чоловічої 
допитливості, — промовила вона глухо.

— О, так. Гадаю, саме так це можна назвати.
, — Це як викурити косяк, щоб з ’ясувати, заради чого стіль

ки галасу.
Він здвигнув плечима, ніяково, по-хлопчачому.
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— Типу того.
— Це не допитливість, Боббі. Це не косяк з марихуаною. Це 

позбавлення ж и т т я  жінок.
Вона не побачила ні виразу вини, ні сорому, абсолютно жод

ного — він виглядав нездатним на ці почуття, здавалося, їх ав
томатичний вмикач давно перегорів, можливо, ще до його 
народження, — проте зараз він поглянув на неї похмуро, обра
жено. Погляд підлітка з серії «вам-мене-не-зрозуміти».

— Дарсі, вони були задаваки.
їй хотілося пити, бодай склянку води, але вона боялася 

вставати, іти до ванної. Боялася, що він її зупинить, і що мо
же трапитися потім? Що далі?

— Крім того, — продовжив він. — Я не вірив, що мене злов
лять. Нізащо, якщо я буду обережним і діятиму за планом. 
Не за сяк-так зліпленим планом надроченого чотирнадцяти
річного підлітка, розумієш, а за реалістичним планом. І я також 
усвідомив ще дещо. Я не міг робити цього самотужки. Навіть 
якби я не схибив через нервозність, то вже напевне через почут
тя вини. Бо я один з тих, гарних хлопців. Таким я себе бачив, і хо
чеш вір, хочеш ні, продовжую себе таким вважати. До того ж 
я маю докази, хіба ні? Гарний дім, гарна дружина, двійко гарних 
дітей, котрі вже виросли і розпочали власні життя. І я віддаю 
належне громаді. Саме тому я взявся за роботу міського скарб
ника, вже два роки працюю, безплатно. Саме тому я щороку 
з Вінні Ешлером організовую «криваву тягу» на Гелловін1.

«Ти би ще попрохав Марджорі Дувалл здати кров, — поду
мала Дарсі. — У неї була резус-позитивна друга група».

А тоді, дещо випинаючи груди — чоловік, що^гачує свій фі
нальний аргумент з безперечною впевненістю, — він заявив:

1 Поширена в США традиція стимулювати донорську активність за допо
могою театралізованих заходів на Гелловін або під час національних 
прем’єр фільмів жахів (коли кров приймають виряджені вампірами пра
цівники Червоного Хреста у замаскованих під щось «потойбічне» мобіль
них лабораторіях); наприклад, шанувальники фільму «Пилка» безоплат
но здали за шість років понад 37 854 літрів крові.



— Заради цього й «Вовчата». Ти була певна, що я покину 
ними займатися, коли Донні виріс і перейшов до бойскаутім, 
я знаю, саме так ти гадала. А я от не покинув. Бо робив це 
не лише для нього, ніколи не робив це лише заради нього 
А заради нашої громади. Все, щоб віддавати людям належне

— Віддай тоді назад життя Марджорі Дувалл. Або Стейі І 
Мур. Чи Робертові Шейверстону.

Останнє ім’я поцілило; він скривився, наче від удару.
— Хлопчик випадковий. Він не мусив там нагодитися.
— Але ти потрапив туди не випадково?
— То був не я, — заперечив він, слідом додавши вже цілко 

виту маячню: — Я не перелюбник. То все БД. Завжди те робим 
БД. І взагалі, це від самого початку його вина в тім, що він 
уклав мені в голову ці ідеї. Я б ніколи не додумався до такого 
сам. Свої записки до поліції я підписував його ім’ям якраз для 
того, щоб це пояснити. Ну, звичайно, писав, як воно вимон 
ллється, бо колись був казав тобі, коли вперше про нього роз 
повідав, що він для мене існує під абревіатурою БД. Ти можеш 
цього й не пам’ятати, але я добре пам’ятаю.

Вона була вражена тим, до яких глибин сягає його манія. 
Не дивно, що його не могли зловити. Ет, якби ж то їй було 
не вдаритися великим пальцем ноги об ту картонну коробку...

— Жодна з них не мала стосунку до мене чи мого бізнесу. 
Обох моїх бізнесів. Інакше було б вельми зле. Вельми небез 
печно. Але я багато їздив, тримаючи очі відкритими. З БД все
редині мене — БД придивлявся також. Ми роздивлялися, де 
є задаваки. їх завжди легко впізнаєш. Спідниці вони носять 
занадто короткі й демонструють шлейки своїх бюстгальтерів 
при всякій нагоді. Збуджують чоловіків. Та ж Стейсі Мур, на
приклад. Ти про неї читала, я певен. Заміжня, але це не зава
дило їй тертися цицьками об мене. Вона працювала офіціант
кою в одній кав’ярні — називається «Сонячна сторона», це 
у Вотервілі. Я туди часто їздив, до крамнички «Монети в Мі- 
хельсона», пам’ятаєш? Пару разів ти навіть їздила зі мною, ще 
коли Петс навчалася в коледжі. Ще перед тим, як Джордж Мі-
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хельсон помер, а його син продав усі колекції, аби поїхати до 
Нової Зеландії чи ще кудись там. Дарсі, та жінка притискала
ся до мене всім тілом\ Завжди питала, чи достатньо гаряча для 
мене кава, і теревенила про «Ред Сокс» та все таке, а сама на
хилялася й терлася цицьками мені об плечі, з усіх сил стара
лася, щоб у мене встав. І вона таки досягала свого, мушу ви
знати. Я чоловік, маю чоловічі потреби і, хоча ти мені ніколи 
не відмовляла, не казала «ні»... ну, хіба зрідка... я звичайний 
чоловік, зі звичайними потребами, і я завжди був вельми сек
суальним. Деякі жінки це відчувають і люблять на цьому по
грати. Самі від цього кінчають.

Він задивився собі на коліна потемнілими, замріяними очи
ма. Тоді щось нове стрельнуло йому і він стріпнув головою. 
Злетіло й уляглося його поріділе волосся.

— Завжди посміхаються! Червона помада і посмішка! Ав
жеж, я розпізнаю такі посмішки. Більшість чоловіків їх вгаду
ють. «Ха-ха, я знаю, чого ти насправді хочеш, я нюхом це в то
бі відчуваю, але ти не готова піти далі, аніж отак трохи 
потертися, тож і зупинимося на цьому». Я міг! Я міг на цьому 
зупинитися. Але не БД, ні, він не міг. — Він без поспіху похи
тав головою. — Таких жінок багато. Легко дізнатися їхні іме
на. А потім їх можна відстежити в інтернеті. Там гибель ін
формації, якщо знаєш, як її шукати, а бухгалтери це вміють. 
Я це робив... о, багато десятків разів. Може, й сотню разів. 
Я гадаю, ти могла б назвати це хобі. Ти могла б сказати, що 
я колекціоную інформацію точно так, як монети. Зазвичай це 
не призводить ні до чого. Але подеколи БД каже: «Ось цю ти 
маєш уграти, Боббі. Саме цю. План ми розробимо разом, а ко
ли надійде час, просто поступишся мені своїм місцем». Тож 
так я й роблю. — Він узяв її за руку й потиснув її безвільні, 
крижані пальці. — Ти гадаєш, що я божевільний. Я бачу це по 
твоїх очах. Але я не божевільний, серденько. Це БД душевно
хворий.. . або Беде, якщо тобі більше подобається це його пу
блічне ім’я. До речі, якщо ти читала статті в газетах, то знаєш, 
що я навмисне писав свої послання до поліції з багатьма



помилками. Навіть в адресах робив помилки. Я тримаю сим 
сок помилок у себе в портмоне, тож завжди роблю ті самі. І (г 
збиває їх зі сліду. Я хочу, аби вони думали, ніби Беде тупий 
як мінімум, неграмотний — і саме так вони й вважають. Бо < </ 
мі вони тупі. Мене тільки один раз допитували за всі ці роки, 
і то, як свідка, десь тижнів за два після того, як БД вбив ту ж і 11 
ку, Мур. Старий такий, кульгавий дідок, либонь, ледь не исчі 
сіонер. Сказав, щоб я йому зателефонував, якщо щось пригл 
даю. Я пообіцяв, що обов’язково. То було розкішно.

Він беззвучно захихотів, як це іноді робив, коли вони уднох 
дивилися «Сучасну родину»1 або «Два з половиною чоловіки». 
Ця його манера сміятися дотепер її завжди звеселяла.

— Бажаєш дещо знати, Дарсі? Якби мене зловили прямо на 
місці, я б зізнався — принаймні я гадаю, що так, не думаю, що 
би хоч хтось мав стовідсоткову впевненість у самому собі, ні 
хто не знає, як би він поводився у подібній ситуації, — але ду 
же мало фактів вони отримали б з мого зізнання. Бо я майже 
не пам’ятаю про самі... ну... скажімо так, про самі дії. Амне 
зія. Чортова штука.

«Ох ти  ж і брехун. Все ти  пам'ятаєш. Це світиться у тебе 
в очах, це видно по тому, як кривляться кутики твого рота».

— А тепер... все в руках Дарселлен, — він підніс її долоню 
собі до губів і поцілував її тильний бік, немов наголошуючи на 
сказаному. — Ти пам’ятаєш отой старий жарт: «Я можу розка
зати тобі все, але потім змушений буду тебе вбити»? Тут це 
не годиться. Я ніколи не зміг би вбити тебе. Все, що я роблю, все, 
що я збудував... хай скромне, я гадаю, в очах деяких людей... 
я робив і будував заради тебе. Також і заради дітей, але головно 
для тебе. Ти увійшла в моє життя, і знаєш, що трапилося?

— Ти зупинився, — сказала вона.
Він розійшовся в сяючій усмішці.

«Мосіегп Ратіїу» (на українському телебаченні — «Американська сімей
ка») — комедійний серіал в «документальному» стилі, прем’єра якого від
булася на каналі Ей-Бі-Сі у вересні 2009 року.
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— На двадцять років, чи й довше!
«Шістнадцять», — подумала вона, але не промовила.
— Більшість тих років, коли ми виховували дітей і намага

лися з нуля розвинути монетний бізнес — хоча цією справою  
переважно займалася ти, — я ганяв по всій Новій Англії, за 
лагоджував проблеми з податками й готував документацію  
для благодійних фондів...

— Ти був тим, хто робив їх дієздатними, — промовила в о
на, шокована тим, що сама дочула зараз у власному голосі: щи
ру теплість. — Ти мав потрібний досвід.

Зворушення на його лиці проказувало, що він знову мало 
не готовий заплакати, і голос в нього теж зазвучав хрипко, ко
ли він заговорив:

— Дякую тобі, серденько. Сказане тобою вельми багато ва
жить. Ти мене врятувала, знаєш. І то не раз і не два.

Він прокашлявся.
— З десяток років БД ані разу не вигулькував. Я вже було ду 

мав, що він геть пропав. Чесно, я так і думав. А тоді він повер
нувся. Мов привид. — Він, схоже, обмірковував свою останню 
фразу, але потім повагом кивнув і продовжив: — Саме так, це 
його суть. Привид, і то поганий. Він почав вказувати на жінок 
у моїх поїздках: «Поглянь на он ту, вона явно бажає демонстру
вати тобі свої соски, але щойно ти їх торкнешся, вона зразу ж 
викличе поліцію, а потім реготатиме разом з подружками, ко
ли тебе заарештують. Поглянь-но на он ту, як вона облизуєть
ся, вона знає, що ти бажав би, аби вона вилизувала своїм язи
ком у тебе в роті, і знає, що ти знаєш, що вона цього ніколи 
не зробить. Поглянь на цю, як вона трусиками світить, вилазя
чи з машини, а якщо вважаєш, що це вона ненавмисне, ти про
сто ідіот. Вона звичайна собі задавака, котра гадає, що ніколи 
не отримає те, на що заслуговує».

Він зупинився, очі в нього знов потемнішали, опущені до
лі. В них мерехтів той Боббі, котрий успішно приховував се
бе від неї всі двадцять сім років. Той, котрого він намагався 
видати за чиєсь привиддя.
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— Коли я почав отримувати ці піддрочування, я з ними бо 
ровся. Є такі журнали... такого роду журнали... я купував їх 
ще до того, як ми побралися, тож я подумав, якщо знову по 
чну їх купувати... або деякі сайти в інтернеті... я думав, що змо 
ж у... ну, не знаю... фантазіями підмінити реальність, гадаю, гак 
би ти це визначила... але якщо ти хоч раз спробував це в дій 
сності, фантазії тоді й ламаного шеляга не варті.

Він говорить, думала Дарсі, як людина, що закохалася в якийсь 
дорогий делікатес. Кав’яр. Трюфелі. Бельгійський шоколад.

— Проте суть все ж таки в тім, що я зупинився. Усі ті роки 
я тримався. Я можу зупинитися знову, Дарсі. Цього разу на 
завжди. Якщо в цьому полягає шанс для нас з тобою. Якщо ти 
можеш вибачити мені й перегорнути сторінку. — Він поди 
вився на неї поважно, зволоженими очима. — Це можливо, ти 
могла б це зробити?

Вона подумала про жінку, поховану у сніговій кучугурі, про 
її голі ноги, виставлені на огляд безтурботним помахом ков
ша снігоочисної машини — своєї матері дочку, дитя-світ очей 
свого батька, коли вона першокласницею незграбно танцюва 
ла на шкільній сцені в рожевій балетній пачці. Вона подума
ла про матір із сином, знайдених у крижаному ручаї, як їхнє 
волосся ворушиться у чорній, прихопленій шугою воді. Вона 
подумала про жінку, засунуту головую в кукурудзу.

— Я мушу подумати про це, — промовила вона дуже обе
режно.

Він ухопив її за руки вище ліктів і прихилився до неї. Вона 
присилувала себе не здригнутися й зустріла погляд його очей. 
Там були його оч і... і не його. «Може, й є якийсь сенсу цих йо
го оповідках про чуже привиддя», — подумала вона.

— Це не якесь там кіно з тих, де чоловік-психопат ганяєть
ся по всьому дому за своєю волаючою дружиною. Якщо ти ви
рішиш піти до поліції і виказати мене, я й пальцем не пово
рухну, щоб тебе зупинити. Але я знаю, ти вже подумала, як це 
може відгукнутися на дітях. Ти не була б тою жінкою, на ко
трій я одружився, якби вже не встигла про це подумати. Про
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що ти ще могла не подумати, так це те, до чого це може при
звести тебе. Ніхто не повірить, що ти була заміжня за мною 
всі ці роки й сама нічого не знала... ба навіть не підозрювала. 
Тобі довелося б переїхати кудись звідси і жити на якісь за
ощадження, бо це я завжди заробляв нам на хліб, а чоловік 
не може заробляти на хліб насущний, сидячи у в’язниці. Ти 
навіть можеш не отримати того, що є на рахунку, бо зринуть 
цивільні позови. Ну й, звичайно, д іти ...

— Перестань, не кажи про них, коли говориш про це, не смій 
ніколи.

Він покірно кивнув, все ще легко тримаючи її за руки.
— Я поборов БД раз... поборов його на двадцять років...
«Шістнадцять, — знову подумала вона. — Шістнадцять,

і т и  сам добре це пам'ятаєш».
— .. .і я зможу побороти його знову. За твоєї допомоги, Дар

сі. З твоєю допомогою я що завгодно зможу зробити. Навіть як
що він повернеться знову через двадцять років, ну то й що? 
Велика справа! Мені буде сімдесят три. Важко вирушати на по
лювання на задавак, коли ледве човгаєш по хаті з ходунком! — 
Він весело розсміявся цьому абсурдному образу, але тут же 
й споважнів знову. — Проте — тепер вислухай мене уважно, — 
якщо я коли-небудь поступлюся, бодай один-єдиний раз, я се
бе вб’ю. Діти нічого не дізнаються, це ніколи не мусить торк
нутися них... ну, цей стигмат... бо я зроблю так, щоб усе 
виглядало нещасним випадком... але ти  зрозумієш. І зрозумі
єш чому. То що скажеш? Ми можемо залишити це позаду?

Здавалося, вона розмірковує. Фактично вона й розмірковува
ла, хоча ті думки, на які вона спромоглася, мабуть, розвивалися 
не в тому напрямку, на який він, імовірно, міг би очікувати.

Думала вона таке: «Так кажуть наркомани: «Я більше ніколи 
не торкнуся цієї гидоти. Я зупинявся раніше, а тепер зупинюся 
назавжди. Я гарантую». Але нічого вони не гарантують, навіть 
якщо самі в це вірять, та к  само не гарантує нічого й він».

Думала вона таке: «Що мені робити? Я не зможу його обду
ритиу ми занадто довго прожили разом».



в
На це їй відповів якийсь холодний голос, про існування мі 

трого всередині себе вона ніколи не здогадувалася, мож/шии 
родич тому голосу БД, що нашіптував Бобу про задавак -  і и * 
що він їх примічав у ресторанах, тих, котрих бачив, як іимш 
сміються посеред вулиці, їздять у дорогих спортивних М.ІІІІН 
нах з відкритим верхом, перешіптуються й підморгують ОДІМ 

одній, стоячи на балконах багатоквартирних будинків.
Чи, можливо, це був голос Потойбічної Дівчинки.
«Чому не зможеш? — спитав голос. — Врешті-решт... мім 

же тебе дурив».
А далі як? Вона цього не знала. Єдине, що вона знала, це п\ 

що тепер є тепер і з цим тепер треба негайно щось вирішувати
— Ти мусив би пообіцяти зупинитися, — почала вона дуже 

повільно, неохоче. — Дати свою найповажнішу, ніколи й ні 
защо не порушувану клятву.

Його лице наповнилося полегшенням таким всеохоплюїо 
чим, таким якимсь хлоп’ячим, що вона відчула зворушення 
Він так рідко виглядав хлопцем, яким колись, певне, був. Зніс 
но, це також і той самий хлопець, котрий колись був плану 
вав прийти до школи зі зброєю.

— Я все зроблю, Дарсі. Дам обіцянку. Я поклянуся. Я тобі 
вже казав.

— І ми більше ніколи знову про це не балакатимемо.
— Я згоден.
— І ти також не посилатимеш документи Дувалл до поліції.
Вона помітила розчарування (теж диявольськи хлоп’яче),

що промайнуло його обличчям на цих її словах, але поступа 
тися вона не збиралася. Він мусить почуватися покараним, бо 
дай хоч трішки. Тільки так він повірить, що переконав її.

«А т а к  воно чи ні? О Дарселлен, т а к  це чи ні?»
— Мені потрібно дещо більше, ніж просто обіцянки, Боб- 

бі. Дії промовляють переконливіше за слова. Вириєш яму в лі
сі і закопаєш там ідентифікаційні картки тієї жінки.

— А коли я це зроблю, ми змож емо...
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Вона простягнула руку, прикривши йому рота. Присилува
ла себе говорити суворо.

— Цить. Досить.
— Гаразд. Дякую тобі, Дарсі. Дуже-дуже.
— Я не розумію, за що ти мені дякуєш, — а тоді, хоча сама 

думка про те, що він лежатиме поряд з нею, наповнила її оги
дою й жахом, вона примусила себе доказати решту: — А за
раз роздягайся й лягай у ліжко. Нам обом треба бодай тро
хи поспати.

—  10 —

Він вимкнувся мало не вмент, щойно його голова торкнула
ся подушки, але ще довго після того, як він почав стиха, де
лікатно хропти, лежала без сну Дарсі і думала, що ось дозво
лить вона собі задрімати, а прокинутися може, відчувши 
його пальці в себе на горлі. Вона ж, врешті-решт, лежить 
у ліжку поряд з божевільним. Якщо він додасть її до свого 
рахунку, буде рівно дюжина.

«Але він пообіцяв, — подумала вона. Це було якраз в той час, 
коли небо почало світлішати на сході. — Він сказав, що кохає 
мене, і це звучало цілком щиро. А коли я сказала, що трима
тиму його таємницю — бо саме про це і йдеться, трим ати  
його таємницю, — він мені повірив. А чом би й ні? Я сама себе 
майже переконала».

Є надія, що він дотримуватиметься своєї обіцянки? Не всі 
наркомани після очищення зриваються, кінець-кінцем. І тоді 
як вона нізащо не змогла б зберігати його таємницю заради 
себе, хіба вона не зможе цього робити заради дітей?

«Не зможу я. Й не буду. Але що я мушу робити? Який збіса 
я маю вибір?»

Обмірковуючи це питання, її втомлений, збентежений ро
зум нарешті здався й відплив.
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їй снилося, як вона входить до їхньої їдальні і бачить і .їм 
жінку, прив’язану ланцюгами до довгого стола «Ітан Елл.ні»*' 
Жінка лежить гола, тільки чорний каптур прикриває їй ис|и 
ню половину обличчя. «Я не знаю цю жінку, ця жінка мені мг 
знайома», — подумала вона уві сні, а потім з-під каптура о иьі 
лася Петра: «Мамо, це ти?»

Дарсі хотіла закричати, але інколи, всередині кошмару, ці 
неможлива дія.

—  11 —

Коли вона нарешті виборсалася зі сну — з болящою головою, 
з похмільним відчуттям, нещасна — інша половина ліжка (>у 
ла вже порожньою. Боб знову повернув сюди циферблатом (>у 
дильник, тож вона побачила, що зараз уже чверть по десятій 
За всі ці роки Дарсі ще ніколи не прокидалася так пізно, та 
звісно ж, вона не могла заснути аж до перших променів сні 
танку, а ще й той сон, у який вона врешті провалилася, був на 
селений жахами.

Вона сходила в туалет, стягнула халат з гачка на внутріш 
ньому боці дверей ванної, потім почала чистити зуби — у ро 
ті було гидотно. «Мов на дні пташиної клітки», — звичайно 
казав Боб рідкими ранками після тих вечорів, коли він було 
випивав зайвий келих вина за вечерею або другу пляшку ми 
ва, дивлячись бейсбольний матч. Вона виплюнула, вже збира 
лася повернути щітку на належне їй місце, до склянки, але за 
стигла, задивившись на відображення в дзеркалі. Цього ранку 
вона побачила там жінку не середнього віку, а стару на вигляд: 
бліда шкіра, рот в оточенні глибоких зморщок, пурпурові пля 
ми під очима, дико переплутане волосся, «постільна зачіска»,

«ЕіЬап АИеп» — заснована 1932 року меблева компанія, названа на честь 
героя Американської революції й війни за незалежність (1775— 1783), од
ного з засновників штату Вермонт.
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якої можна досягти тільки вертячись і борсаючись в ліжку. 
Ллє все це вона зауважила лише побіжно; власний вигляд ста
новив для неї найменший інтерес. Дивлячись понад плечем 
нласного віддзеркалення, крізь прочинені двері ванної вона 
ні лядалася у їхню спальню. Хоча там була не їхня, там була 
І Іотойбічна Спальня. Вона бачила його капці, тільки то були 
не його капці. Вони були вочевидь занадто великими для Бо
ба, майже велетенськими капцями. Вони належали Потойбіч
ному Чоловіку. А двоспальне ліжко із зіжмаканими прости
радлами, незастелене покривалом? То Потойбічне Ліжко. 
Вона знову перевела погляд на жінку зі скуйовдженим волос
сям і почервонілими, наляканими очима: Потойбічна Дружи
на у всій своїй виснаженій красі. На ім’я Дарсі, але з прізви
щем не Андерсон. Ця Потойбічна Дружина має офіційний 
статус місіс Браян Делаганті.

Дарсі похилилася вперед, поки її ніс не торкнувся дзерка
ла. Вона затримала дихання і затулила по боках обличчя до
лонями, як робила це колись, коли була дівчинкою у вимаза
них в трав’яну зелень шортах і сповзаючих білих гольфах. Так 
вона дивилася, аж допоки їй вистачило затриманого повітря, 
а потім видихнула, затуманивши дзеркало. Витерши його на
чисто рушником, вона пішла на перший поверх розпочинати 
свій перший день дружини монстра.

Він залишив для неї записку під цукерницею.

«Даре...
я подбаю про т і  документи, як т и  й просила. Я кохаю т е 

бе, серденько.
Боб».

Своє ім’я він обрисував маленьким сердечком, чого не робив 
уже довгі роки. У ній промайнуло почуття любові до нього, 
густе й нудке, як запах в’янучих квітів. їй схотілося завити, 
немов якійсь жінці зі Старого Заповіту, вона придушила звук 
салфеткою. Ввімкнувся холодильник, завівши своє безсердечне



і.
дзижчання. Вода крапала в мийку, відцокуючи секунди об іш 
рцеляну. Язик її був кислою губкою, запханою їй до рота. По 
на відчувала, як час — весь прийдешній час із нею в ролі і о» 
подині у цьому домі — тисне на неї з усіх боків, немов гаміииа 
сорочка. Або як труна. Це той світ, у який вона вірила ди ги 
ною. Він був тут весь цей час. Чекав на неї.

Холодильник дзижчав, вода крапала в мийку, і минали і м 
рі секунди. Це було Потойбічне Життя, де всяку правду яамм 
сано задом наперед.

—  12 —

Її чоловік тренував «Малу лігу» (також разом із Вінні Ешлером, 
майстерним оповідачем анекдотів про поляків, любителем неї* 
охоплююче міцно обіймати своїх друзів) у ті роки, коли Доми І 
грав стопером між другою й третьою базами за команду «Кл 
вендишські металовироби»1, і Дарсі досі пам’ятала, що Боб то 
ді сказав хлопчикам — чимало з них рюмсали, — коли вони 
програли фінальний матч в турнірі 19-го Регіону. Давно, 
у 1997 році це було, либонь, за якийсь місяць перед тим, як Ьоо 
убив Стейсі Мур і запроторив її головою в рундук з кукурудзою. 
Промова, яку він тоді проголосив перед зграйкою похнюпле 
них, зарюмсаних хлопчаків, була короткою, мудрою (так вона 
вважала тоді і не перестала так вважати й тепер, через тринл 
дцять років) і неймовірно доброю.

«Я знаю, як вам зараз погано, хлопці, але сонце знову світи 
тиме завтра. І коли воно завтра зійде, вам покращає. А коли 
сонце зійде післязавтра, вам покращає ще трохи. Це була всьо 
го лише частка вашого ж и ття , і вона вже минулася. Виграти

1 Дитячі команди часто мають назви їхнього спонсора; СауепсіізЬ — засію  
ване 1769 року містечко (1,5 тис. мешканців) у штаті Вермонт, де зокре 
м а у  1976— 1994 рр. жив емігрантом російський письменник Олександр 
Солженіцин.
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було бу беззаперечнОу краще} але в будь-якому випадку все ми
нається. Ж и ття  продовжується».

Як от її життя, воно теж продовжується після її зловісної 
прогулянки до гаража по батарейки. Коли Боб повернувся 
і роботи після її першого довгого дня вдома (Дарсі нестерп
на була сама думка вийти кудись, вона боялася, що її нові 
знання будуть написані в неї на обличчі великими літерами), 
пін почав:

— Серденько, щодо минулої ночі...
— Нічого не було минулої ночі. Ти раніше повернувся до

дому, от і все.
Він похилив голову на той свій хлоп’ячий манер, а коли зно

ву її підвів, на його обличчі світилася велика вдячна усмішка.
— От і чудесно тоді, — промовив він. — Справу закрито?
— І запечатано.
Він розкрив обійми.
— Давай поцілуємось, красуню моя.
Вона поцілувалася з ним, загадуючись, чи цілував він їх.
«Попрацюй гарненько своїм тренованим язичком, тоді я т е 

бе не поріжуу — уявила вона, як він каже. — Вкладай у це діло 
усю свою душу} задавако».

Він відсторонив її, залишивши долоні в неї на плечах.
— Ми друзі так само, як раніше?
— Так само.
— Точно?
— Так. Я нічого не готувала, і виходити десь не хочеться. 

Чом би тобі не перевдягтися у щось непарадне та з ’їздити нам 
по піцу?

— Гаразд.
— І не забудь прийняти свій прилосек1.
Він послав їй ласкаву усмішку.
— Обов’язково.

1 О тергагоіе (інші торгові назви: Ьозес або Ргіїозес) — ліки проти вираз
ки шлунка.
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Вона дивилася йому вслід, як він вистрибом долає сходин 

ки, подумала, чи не гукнути: «Не скачи так, не випробовуй < ти 
серце».

Та ні ж.
Ні.
Хай випробовує, скільки йому заманеться.

—  13 —

Сонце зійшло наступного дня. І наступного. Минув тиждень, 
потім два, потім місяць. Вони продовжили своє життя на ст.і 
рий лад, дотримуючись звичок багаторічного шлюбу. Вона 
чистила зуби, коли він перебував у душі (зазвичай наспівую 
чи якийсь хіт з вісімдесятих голосом, що потрапляв на прл 
вильні ноти, але не був надто мелодійним), проте ніколи біль 
ше вона не робила це голою, готова сама зайняти місце в душі, 
щойно він його звільнить; тепер вона милася вже після того, 
як він від’їжджав до «ББ&А». Якщо він і помітив такі дрібні 
переміни у її манері поведінки, то вголос про це не зауважу 
вав. Вона відновила свою участь у читацькому клубі, пояснин 
ши іншим членам — кільком дамам і двом джентльменам на 
пенсії, — що негарно почувалася і не хотіла приносити до них 
вірус разом зі своєю думкою про нову річ Барбари Кінгсло 
вер!, і всі на це ввічливо засміялися. Через тиждень після цьо
го вона відновила відвідини в’язального товариства «Франти 
хи плетива». Іноді вона ловила себе на тому, що, їдучи додому 
з пошти або бакалійної крамниці, підспівує радіо. Вечорами 
вона дивилася разом з Бобом телевізор — завжди комедії й ні
коли передачі на кримінальну тематику. Він тепер повертав-

1 ВагЬага К іп£$о1уєг (нар. 1955 р.) — есеїстка і романістка, в чиїй творчос
ті домінують соціально-екологічні теми, володарка багатьох літератур
них премій; починаючи зі «Свиней в раю» (1993), усі її романи потрапля
ють до списку бестселерів «Нью-Йорк Тайме».
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ся додому рано; після Монпельє поїздок у нього не було. Він 
установив на своєму комп’ютері якусь річ під назвою «Скайп» *, 
пояснивши, що за його допомогою може роздивлятися на ко
лекції монет так само легко, до того ж це дає економію паль
ного. Він не сказав, що це також допомагає уникати спокус, 
але й не мусив. Вона переглядала газети, щоб дізнатися, чи 
не виринуть десь ідентифікаційні картки Марджорі Дувалл, 
розуміючи, що якщо він збрехав щодо цього, то й усі інші йо
го обіцянки — брехня. Але картки не з ’являлися. Раз на тиж
день вони виїжджали в Ярмут повечеряти в якомусь із там
тешніх двох недорогих ресторанів. Він замовляв собі стейк, 
а вона рибу. Він пив чай з льодом, а вона фруктовий коктейль 
із журавлиною. Старим звичкам помирати важко. Часто, ду
малось їй, вони помирають не раніше за нас самих.

Удень, коли його не було вдома, вона тепер рідко вмикала те
левізор. З вимкнутим телевізором легше було прислухатися до 
холодильника та неголосних порипувань і кректань їхнього 
старого ярмутського будинку, що зручніше собі вмощувався 
перед настанням чергової мейнської зими. Так було легше ду
мати. Легше сприймати правду: він почне цим займатися зно
ву. Він триматиметься, скільки витримає, але рано чи пізно Бе
де переможе. Він не посилатиме ідентифікаційні документи 
наступної жінки до поліції, гадаючи, що цього вистачить, аби 
надурити її, проте навряд чи переймаючись, якщо вона помі
тить зміни в його манері поведінки. Тому щоу — вважатиме 
він, — вона тепер замішана у цю справу. Вона буде змушена ви
знати , що все знала. Копи це витягнуть з неї] навіть якщо во
на намагатиметься приховати свою поінформованість.

Донні зателефонував з Огайо. їхній бізнес ішов угору; во
ни отримали замовлення від клієнта, чия офісна продукція

1 «Зкуре» — розроблена 2003 року естонськими програмістами Лхті Хгй 

нла, Пріітом Касесалу та Яаном Таллінном програма, що забезпечує, ґкм 
коштовний голосовий і відеозв язок між власниками комп'ютерів, на яких 
вона встановлена; сьогодні в світі зареєстровано близько 700 мільйоніі» 

користувачів «Скайпом».
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може вийти на загальнонаціональний ринок. Дарсі вигукну 
ла «ура» (і Боб також, радо визнавши, що був неправий щпд" 
шансів Донні вибитися в люди в такому молодому віці). І їм 

дзвонила Петра, щоб повідомити, що орієнтовно вони ймім 
дилися на блакитних сукнях для дружок, розкльошених, дм  

колін, а до них шифонові шалики, і що на це скаже Дарсі, чи 
таке годиться, чи це матиме дещо дитячий вигляд? Дарсі <. ка 
зала, що, на її думку, це виглядатиме дуже гарно, а далі обидмі 
захопилися обговоренням взуття — блакитні туфельки з під 
борами три чверті дюйма будуть якраз те, що треба. Захнорі 
ла мати Дарсі в Бока Гранде1, виглядало на те, що їй доведем, 
ся лягати до лікарні, але потім їй призначили якісь нові ліки 
і вона одужала. Сонце сходило і сонце заходило. Зникли з иі 
трин крамниць паперові гарбузи, натомість з’явилися пане 
рові індики2. А потім надійшла черга різдвяних прикрас. І Іор 
ший снігопад, точно за графіком.

Удома, після того як її чоловік, взявши свій кейс, вирушли 
на роботу, Дарсі переходила з кімнати в кімнату, зупиняючись, 
щоб зазирнути в різноманітні дзеркала. Часто доволі надон 
го. Питаючись у жінки у тому, іншому, світі, що їй робити.

Дедалі яснішою відповіддю здавалася та, що нічого їй тут 
не вдіяти.

—  14 —

Одного не по сезону теплого дня за два тижні до Різдва Боб 
повернувся рано після полудня і зайшов у дім, гукаючи її на 
ім’я. Дарсі була нагорі, читала книгу. Пожбуривши її на ніч
ний столик (поряд з ручним люстерком, котре тепер постій-

1 Воса Сгапсіе («Велике гирло» — ісп.) — курортне містечко на острові Гас- 
парилла біля південно-західного узбереж жя Флориди.

2 Гелловін, «гарбузове свято», відзначається 31 жовтня; День подяки, з тра
диційною печеною індичкою на столі, — в четвертий четвер листопада.
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но там жило), вона кинулася до сходів. Перша її думка була 
(суміш жаху з полегшенням), що все врешті скінчилося. Його 
викрили. Його заберуть, а потім повернуться, щоби постави
ти їй два старих, як світ, запитання: що вона знала і коли во
на про це взнала? Фургони новинних каналів стоятимуть 
уздовж усієї вулиці. Молоді чоловіки й жінки з гарними зачіс
ками вестимуть прямі репортажі з-перед її будинку.

От тільки в голосі його не було переляку: вона здогадалася 
про це ще раніше, ніж він досяг підніжжя сходів і задер до неї 
обличчя. Воно було схвильованим. Схоже, воно навіть сяяло 
звитягою.

— Боббі? Щ о...
— Ти не повіриш!
Пальто розхристане, лице геть усе розчервоніле разом із за

лисинами, а ті залишки волосся, які ще збереглися, стирчать 
на всі боки. Враження було таке, ніби всю дорогу додому він 
мчав у машині з повідкриваними навстіж вікнами. Зважаючи 
на по-справжньому весняну погоду, Дарсі подумала, що так 
воно, мабуть, і було.

Вона насторожено зійшла вниз сходами і зупинилася на 
останній приступці, опинившись таким чином з ним букваль
но віч-на-віч.

— Розказуй.
— Просто неймовірно пощастило! Справді! Якщо мені й був 

потрібен якийсь знак, що я знову на правильному шляху — 
обоє ми на правильному шляху, — то маємо, ось він! — Він 
простягнув до неї руки. Стиснуті в кулаки кісточками вгору. 
Очі в нього горіли. Він мало не пританцьовував. — У якій ру
ці? Вибирай.

— Боббі, мені не хочеться гратися в іг...
— Вибирай!
Вона показала на його праву руку, аби лише з цим покінчи

ти. Він розсміявся.
— Ти читаєш мої думки... але ж ти завжди це вміла, завжди 

їх читала, авжеж, безсумнівно?
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Він обернув кулак пальцями вгору й розкрив долоню. 'Гам 

лежала єдина монетка, реверсом догори, і тому вона зразу по 
бачила, що це пшеничний пенні. Аж ніяк не новий, бувалий 
у багатьох руках, але все одно ще в чудовому стані. Якщо па 
профілі Лінкольна з лицьового боку нема подряпин, подума 
ла вона, її стан можна вважати за Р або У Р1. Дарсі простягну 
ла руку, хотіла було взяти монетку, але завагалася. Він кивнуи, 
підохочуючи. Вона перевернула монетку, вже знаючи, що :»а 
раз побачить. Нічим іншим неможливо було пояснити там* 
його збудження. Там виявилося саме те, на що вона опікуна 
ла: цент 1955 року з подвоєним зображенням. Або, як кажу ті. 
нумізмати, з-під «подвійного ш тампу»2.

— Святий Боже, Боббі! Звідки?.. Ти це купив? — «подвій 
ний» цент п’ятдесят п’ятого року, який не був в обігу, не так 
давно було продано на аукціоні в Маямі більш ніж за вісім ти 
сяч доларів, це найсвіжіший рекорд. Цент Боба не був аж так 
надто збереженим, проте жоден з торговців монетами, у ко
трого в голові є бодай половина мозку, не випустив би його 
з рук менш як за чотири тисячі.

— Господи, та ні ж! Колеги запросили мене на ланч у тому 
тайському закладі, ну знаєш, «Східні обітниці», і я вже майже 
погодився, але мав збіса ще так багато роботи з фінансовими 
документами тих чортових «Перспективних партнерів» — ну, 
той приватний банк, ти пам’ятаєш, я тобі ще про них розпо
відав? — тож я дав Моніці десять баксів і попрохав купити ме
ні сендвіч і фрутопію у «Сабвеї»3. Вона все це принесла, і ре-

1 Міжнародна система оцінки технічної якості колекційних монет має шість 
англійських визначень: Шсігсиїаіесі; Ехігешеїу Ріпе; Уегу Ріпе; Ріпе; Уегу 
Соосі; Соосі (Не була в обігу; Надзвичайно гарна; Гарна; Дуже добра; До
бра), до яких можуть додаватися «+» або «-» або уточнювальні слова.

2 1955 року в нічну зміну на Філадельфійському монетному заводі було 
випущено 24 тис. одноцентових монет, карбованих двічі одним штам
пом, більшість їх розійшлися в Новій Англії, хоча тепер збереглося ду
же мало.

3 «$иЬ\уау» — заснована 1965 року, наразі найбільша в світі, мережа ресто
ранів швидкого харчування.
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шта теж лежала в тім пакеті. Я витряс той дріб’язок... а там, 
серед інших монет, і цей пенні!

Він вихопив монету в неї і задер руку над головою, з рего
том дивлячись на неї.

Вона розсміялася разом з ним, а тоді подумала (як часто ро
била це останнім часом): «ВІН ЗОВСІМ НЕ “СТРАЖДАВ7»

— Хіба це не чудесно, серденько?
— Так, — погодилася вона. — Я рада за тебе.
І, яким би це не здавалося дивним (можливо, це було збочен

ням]), вона дійсно раділа. За минулі роки він кілька разів був по
середником у продажі подібних монет, але жодної не міг дозво
лити придбати собі, проте купити й випадково натрапити — це 
зовсім не те саме. Він навіть якось був сказав, що забороняє їй 
дарувати йому такий цент на Різдво чи на день народження. 
Велика випадкова знахідка — найрадісніший момент для 
будь-якого колекціонера, сказав він колись, ще під час їхньої 
першої справжньої розмови, і от тепер він отримав те, що шу
кав усе життя, просіюючи собі крізь пальці жмені дріб’язку. 
Мрія його серця оприявнилася, випавши з паперового пакета 
разом із «шинкою з індика».

Він ухопив її в обійми. Вона обняла його навзаєм, а потім 
делікатно відштовхнула.

— Що ти збираєшся робити з цією монетою, Боббі? Запеча
тати у прозорий куб?

Це вона його так піддражнювала, і він це розумів. Зробив 
пальцями «пістолет» і стрелив їй у голову. І це було нормаль
но, бо коли тобі стріляють у голову з «пальцевого» пістолета, 
ти не «страждаєш».

Не перестаючи до нього усміхатися, тепер вона знову поба
чила (після тієї короткої, любовної інтерлюдії), хто він є на
справді: Потойбічний Чоловік. Ґоллум1 зі своєю коштовністю.

1 С оїіит — персонаж знаменитої трилогії Дж. Р. Толкіна «Володар перс
нів», колишній гоббіт, схиблений ще в дитинстві на магічному персні, 
який він постійно називає «моєю коштовністю».



— Є кращий хід. Я сфотографую цей пенні, повішаю фото 
на стіні, а потім покладу його до нашого банківського сейфа 
Як на твою думку, це Р чи УР?

Вона знову покрутила перед очима монету, а потім попі я 
нула на нього з повною каяття усмішкою.

— Мені дуже хотілося б сказати, що УР, проте...
— Йо, я розумію, розумію... та для мене це не так вже й важ 

ливо. Дарованому коневі зубів не лічать, хоча важко утрима 
тися. Але ж стан кращий за УС, правильно? Вискажи свою 
чесну думку, Дарсі.

«Моя чесна думка т ак а , що т и  знову ти м  займешся».
— Кращий за УС, однозначно.
Усмішка його зів’яла. Якусь мить вона була впевнена, що 

він здогадався, про що вона насправді подумала, проте розу 
му їй вистачало; по цей бік дзеркала вона теж вміла добре при 
ховувати свої секрети.

— Утім, якість тут зовсім не важить. Важливо те, що це зна 
хідка. Не куплена в якогось дилера, не вибрана з каталогу, 
а найсправжнісінька знахідка, ніяким чином не очікувана.

— Я розумію, — усміхнулася вона. — Якби тут зараз був мій 
тато, він би з пострілом відкупорив пляшку шампанського.

— Я цим заопікуюся пізніше, під час вечері, — промовив 
він. — І не в Ярмуті, до речі. Ми поїдемо у Портленд. До «Пер
лини узбережжя». Що скажеш?

— О милий, я не знаю ...
Він делікатно взяв її за плечі, як робив це завжди, коли хотів, 

аби вона зрозуміла, що він має щодо чогось серйозні наміри.
— Авжеж, поїхали... вечір обіцяє бути доволі теплим, тож 

можеш одягти найкращу з твоїх літніх суконь. Я чув прогноз, 
коли їхав додому. І я куплю тобі стільки шампанського, скіль
ки ти здатна будеш випити. Хіба ти можеш відповісти «ні» на 
таку пропозицію?

— Н у... — вона поміркувала. Потім посміхнулась. — Гадаю, 
що ні.
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Вони спожили не одну пляшку дуж е дорогого «Моете Шан- 
до» а цілих дві, і більшість цього шампанського випив Боб. 
У результаті назад додому їхнім маленьким, неголосно на- 
шептуючим «Пріусом» кермувала Дарсі, тимчасом як Боб 
на пасажирському сидінні виспівував «Пенні з Н ебес»2 сво
їм спроможним брати правильні ноти, проте не дуже мело
дійним голосом. Він по-справжньому п’яний, усвідомила 
вона. Не просто підхмелений, а здорово п’яний. Це вона 
вперше бачила його таким за останні десять років. Зазви
чай він контролював кожен свій ковток алкоголю прискіп
ливо, як той яструб, а іноді, якщо хтось на якійсь вечірці 
питався в нього, чому він не п’є, Боб цитував фразу зі 
«Справжньої відваги»: «Я не впущу до свого р о та  крадія, ко
трий поцупить в мене розум»1. Сьогодні, у піднесенні від 
знайдення «подвійного штампу», він дозволив крадію по
цупити свій розум, і Дарсі знала, що вона збирається зр о 
бити відразу ж, щойно він замовив ту, другу пляшку, шам- 
пану. У ресторані вона ще не була певна, чи здатна на це, 
але, слухаючи його спів дорогою додому, вирішила остаточ
но. Звісно, вона зможе. Вона тепер Потойбічна Дружина, 
а Потойбічна Дружина розуміла: те, що він вважає своєю  
удачею, насправді є її шансом.

—  15 —

1 «Моєї & СЬапсіоп» — заснована Клодом Моє 1743 року в провінції Шам
пань компанія з виробництва ігристих вин.

2 «Реппіез Ггот Неауеп» — пісня-евергрін з однойменного фільму 1936 ро
ку, де її співає виконавець головної ролі Бінг Кросбі.

3 «Тгие Сгії» («Справжня відвага» або «Справжня мужність») — вес
терн (перший 1969, римейк — 2010 року) за однойменним романом 
Чарлза Портіса; цю фразу у фільмі мовить головна героїня, 14-річна 
Метті, коли наймає п’яницю, федерального маршала, щоб той доїм» 
міг їй розшукати й покарати вбивцю її батька; насправді начитана дім 
чинка таким чином перефразовує слова Кассіо з трагедії Шскспіра 
«Отелло».
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Потрапивши до будинку, він пожбурив свій плащ на вішак <»! 
ля дверей і притягнув її до себе для довгого поцілунку. ИоїМ 
відчула шампанське і солодке крем-брюле в його віддиху Ким 
бінація непогана, хоча вона розуміла, якщо все здійснима м 
належним чином, сама вона більше ніколи не куштуватиме мі 
того, ні іншого. Його рука лягла їй на груди. Вона дозволили 
їй там затриматися, відчуваючи тілом ерекцію Боба, а ікнім 
відштовхнула його. Розчарований вигляд змінився в н ь о т  
проясненням, коли вона посміхнулася.

— Я піду нагору, звільнюся від цієї сукні, — сказала ио 
на. — У холодильнику стоїть «Пер’є » 1. Якщо принесете мпіі 
склянку — зі скибочкою лайма, — можливо, вам пощастить, 
містере.

Він на це розплився в усмішці — у тій його старій, любимій 
нею усмішці. Бо залишався один, освячений віковою тради 
цією шлюбний звичай, якого вони не ВІДНОВИЛИ ВІДТОДІ, ЯК НІН 

унюхав її відкриття (еге ж, саме унюхав, точно так, як старий 
вовк може унюхати отруєну приманку) і примчав додому 
з Монпельє. День за днем вони замуровували те, чим він був - 
точно так, як Монтрезор замуровував свого старого друга 
Фортунато2 — і секс у подружньому ліжку залишався остан
ньою, ще не покладеною в цю стіну цеглиною.

Він пристукнув підборами й віддав їй честь на британський 
манер, пальці до брови, долоня розвернута вперед.

— Слухаюсь, мем.
— Не затримуйся, — ласкаво промовила вона. — Мамуня 

хоче маминого.

—  1 6  —

1 «Реггіег» — відома мінеральна вода, яка добувається і з 1898 року розли - 
вається у пляшки у французькому департаменті Гар.

2 Герої оповідання Едгара По «Барильце амонтільядо»; Монтрезор мстить- 
ся за давню образу своєму приятелю Фортунато тим, що під час карна
валу запрошує його, вже п’яного, до себе покуштувати рідкісного вина,
і там замуровує навіки в підвалі.
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Підіймаючись сходами, вона подумала: «Нічого з цього 

не вийде. Єдине, в чому ти  досягнеш успіху, це те, що тебе бу
де вбито. Він сам може не гадати, що здатен на це, але я га
даю, що таки здатен».

А втім, може, все буде на краще. Зважаючи на те, що він одра
зу не заподіяв їй того/лиха, якого наробив тим жінкам. Либонь, 
будь-яка розв’язка буде на краще. Вона не могла доживати ре
шту призначених їй років, задивляючись у дзеркала. Вона не бу
ла більше дитиною, і їй не могла минутися даром дитяча манія.

Вона увійшла до спальні, але лише на мить, щоб кинути 
свою сумочку на нічний столик, поряд з ручним люстерком. 
А тоді знову вийшла і погукала:

— Боббі, ти вже йдеш? Мені страх як потрібна та шипучка!
— Вже скоро, мем, уже ллю її на кубики льоду!
І ось він з’явився з вітальні, ступив у хол з одним з їхніх гар

них кришталевих келихів у руці, тримаючи його на рівні очей, 
немов офіціант з якоїсь комічної опери, і, злегка похитуючись, 
наблизився до підніжжя сходів. Підіймаючись ними вгору, він 
продовжував високо тримати келих, і скибочка лайма танцю
вала поверх води. Вільна рука його легко сунулася по перилах; 
його обличчя сяяло піднесеним щастям. На якусь мить вона 
була послабилася, але тут же образи Гелен і Роберта Шейвер- 
стонів зринули в її мозку, диявольськи ясно: син і його зґвал
тована, понівечена мати десь там, у Массачусетсі, разом пла
вають в ручаї, що вже почав братися кригою по берегах.

— Бокал «Пер’є» для леді, будь лас...
Вона побачила, як зблиснуло розуміння в його очах в остан

ню секунду, щось таке старовинне, жовте, прадавнє. Воно бу
ло більшим за здивування; то була бентежна лють. І її розу
міння його в ту саму мить стало довершеним. Він не любив 
нічого, а її якнайменше. Вся його доброта, чуйність, хлоп’яча 
усмішка і запопадливі жести були нічим іншим, як лише ка
муфляжем. Він був мушлею. Всередині неї не було нічого, крім 
виючої порожнечі.

Вона його штовхнула.



То був сильний поштовх, і він зробив трьохчетвертнс І ,1 МІ. 
то над сходами, перш ніж на них приземлитися, спочатку їм 
коліна, далі на лікоть, а потім уже всім обличчям. Вона мочу 
ла, як тріснула його рука. Важкий вотерфордівський бокам' 
бризнув друзками, вдарившись об непокритий килимом ми  
як однієї зі сходинок. Боб перекинувся далі, і вона почула, нк 
іще щось тріснуло у нього всередині. Він скрикнув ВІД ()0 /МП 

і беркицьнувся останній раз, перш ніж приземлитися на де 
рев’яну підлогу безформною купою, зламана рука (не в один 
му місці, а в кількох), завернута за голову під кутом, якого мі 
коли не передбачала природа. Сама голова перекривлена, 
лежить, притиснувшись щокою до підлоги.

Дарсі поспішила вниз сходами. Наступила в одному ми ці 
на кубик льоду і, щоб врятуватися, їй довелося ухопитися іл 
перила. Внизу вона побачила велику ґулю, яка під потилицею 
напнула йому шкіру, роблячи її білою, і промовила:

— Не ворушися, Боббі, мені здається, в тебе шия зламана.
Одне його око підкотилося, щоби побачити її. Кров текла

в нього з носа — той, схоже, теж був поламаний — і ще дуж 
че з рота. Кров буквально юшила.

— Ти штовхнула мене, — промовив він. — О Дарсі, навіщо 
ти мене штовхнула?

— Я не знаю, — відповіла вона, думаючи при цьому: «Ми 
обоє знаємо». Вона почала плакати. Плач прийшов природно; 
він був її чоловіком, і він був тяжко поранений. — О Господи, 
я не знаю. Щось на мене найшло. Вибач. Не ворушися. Я зате 
лефоную до 911 і скажу, щоби прислали швидку допомогу.

Він човгнув ногою по долівці.
— Я не паралізований, — сказав. — Дякувати Богу. Але як 

же воно боляче.
— Я знаю, серденько.
— Дзвони медикам! Швидше!

«ХУаІегГогсі Сгу$1а1» — марка кришталю, виробництво якого було запо 
чатковано 1783 року в ірландському місті Вотерфорд.
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Вона пішла до кухні, мимохідь кинула погляд на телефон

ну слухавку в її зарядному лотку, а потім відкрила шафку під 
мийкою.

— Алло? Алло? Це 911?
Звідти вона дістала упаковку тих пластикових пакетів 

«ГЛАД»1, котрі вона використовувала, коли вони їли курчат 
або ростбіф, для зберігання залишків, і витягла один.

— Говорить Дарселлен Андерсон, я вам дзвоню з будинку 
номер 24 по Цукроварній алеї в Ярмуті! Ви записали?

З іншої шухляди вона дістала мачулку для миття посуду. Во
на не переставала плакати. «Тече з носа, мов з пожежного насо
са», — як казали вони в дитинстві. Плач, це добре. Вона потре
бувала плачу, і не лише тому, що це буде виглядати на її користь 
пізніше. Він був її чоловіком, йому було боляче, їй треба було по
плакати. Вона згадала той час, коли в нього на голові ще було по
вно волосся. Вона згадала ті його відривні вибрики, коли вони 
танцювали під «Попускаймося». Кожного року він дарував їй 
троянди на день народження, ніколи не забував. Вони їздили 
на Бермуди, де вранці каталися на велосипедах, а після полудня 
займалися коханням. Вони разом вибудували собі життя, а те
пер те життя минулося і їй треба було поплакати. Вона обгор
нула мачулкою руку і засунула цю руку в пластиковий пакет.

— Мені потрібна швидка медична допомога, мій чоловік 
упав зі сходів. Я боюся, що в нього шия може бути зламана. 
Так! Так! Негайно!

Назад до холу вона увійшла, ховаючи праву руку в себе за 
спиною. Побачила, що він трішки відсунувся далі від підніжжя 
сходів, схоже було на те, ніби він намагався перекинутися на 
спину, але безуспішно. Вона опустилася поряд з ним на коліна.

— Я не впав, — промовив він. — Це ти мене штовхнула. На
віщо ти мене штовхнула?

«Сіасі» — заснована 1963 року компанія, яка випускає міцні пластикові 
пакети з кулісними зав’язками, зіперами або клапанами, які можуть гер
метично запечатуватися.
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— Гадаю, через того хлопчика, Шейверстона, — шЯМоиН.» 

вона, дістаючи з-за спини приховану було руку.
Плакала вона зараз ще дужче, ніж до того. Він побач и и 11 л .і • 

тиковий пакет. Побачив усередині нього руку, що стін ким.» 
шматок рушника. Він зрозумів, що вона наміряється зроби і м 
Ймовірно, він сам робив щось схоже. Напевне робив.

Він почав верещати... хоча той його вереск зовсім не буй ні 
яким вереском. Рот у нього був заповнений кров’ю, щось у III їм» 
дилося всередині його горла, і звуки, які він видавав, більмі»* 
скидалися не на вереск, а на якесь утробне гарчання. Вона ми І 
пхнула пластиковий пакет йому між губ і глибоко до ро га. І Ін 
даючи, він зламав собі кілька зубів, і вона відчула зазубрені 
пеньки, котрі вони по собі залишили. Якщо ними їй подрли.и 
шкіру, вона може наразитися на вимогу серйозних пояснень

Вона швидко висмикнула руку, щоби він не встиг її  гри.ю 
нути, залишивши всередині пластиковий пакет з ганчір’яною 
мачулкою. Ухопила його за нижню щелепу. Другу руку покл л 
ла йому на лисіючу голову. Там була дуже тепла плоть. Воїн 
відчувала, як під нею пульсує кров. Вона затисла йому ротл 
з зануреним туди пакетом з ганчіркою. Він спробував відби 
тися від неї, але мав лише одну вільну руку, та й та була зла 
мана під час падіння. Друга криво стирчала позаду нього, 
Ступні його судорожно засовалися туди-сюди по дерев’яній 
підлозі. Злетів один з його черевиків. Він булькотів. Вона під 
смикнула на собі спідницю до пояса, звільняючи ноги, і стриб 
нула вперед, намагаючись його осідлати. Якщо їй це вдасться, 
можливо, вона зможе затиснути йому наглухо носа.

Але перш ніж вона встигла зробити спробу, його груди під 
нею почали здиматися, а булькотіння в горлі перетворилося на 
глибоке гарчання. Це нагадало їй, як, навчаючись кермувати 
машиною, вона подеколи катувала трансмісію, намагаючись 
знайти другу швидкість, котра була важко вловимою на старо
му «Шевроле» її батька зі стандартною коробкою передач. Боб 
смикався, те око, що вона в нього могла бачити, по-коров’ячому 
вибалушилося в своїй орбіті. Його обличчя, раніше яскраво-
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багрове, тепер почало набиратися пурпуру. Він заспокоївся до- 
лі. Вона чекала, хапаючи ротом повітря, лице в неї все було 
у сльозах і шмарклях. Те око більше не крутилося, не світилося 
більше панічним жахом. Вона вирішила, що він п о ...

Боб зробив фінальний, титанічний ривок і скинув її з себе. 
Він сів прямо, і вона побачила, що його верхня половина не зо
всім відповідає нижній половині; схоже було, що він зламав 
собі не лише шию, а й спину. Рот його з запханим туди плас
тиком роззявився. Очі його зустрілися з її очами поглядом, 
якого вона ніколи не забуде... але зможе з цим жити, аби ли
ше їй довершити розпочате.

— Дар! Арррррр!
Він упав навзнак. Голова, зустрівшись з підлогою, видала 

звук, схожий на той, з яким б’ється яйце. Дарсі підповзла до 
нього ближче, але тримаючись подалі від бруду. На ній була йо
го кров, звичайно, і це нормально — вона ж намагалася йому 
допомогти, тож це тільки природно, — але це не означало, що 
вона має бажання в ній цілком викупатися. Вона сіла, спираю
чись на одну руку, і дивилася на нього, чекаючи, поки в неї від
новиться нормальне дихання. Дивилася, чи не поворухнеться 
він. Він не ворушився. Коли, згідно з маленьким «Мішелем» 
з коштовними камінчиками в неї на зап’ясті — вона завжди одя
гала цей годинник, коли вони кудись виходили, — минуло п’ять 
хвилин, вона простягнула руку до його шиї і помацала там 
пульс. Тримала пальці притиснутими до його шкіри, поки не до
рахувала до тридцяти, але не відчула нічого. Вона нахилилася 
вухом до його грудей, впевнена, що саме в цю мить він повер
неться до життя й ухопить її. Він не повернувся до життя, бо 
життя в ньому більше не залишилося: ні биття серця, ні дихан
ня легенів. Усе було позаду. Вона не почувалася вдоволеною (го
ді й казати про тріумф), вона була сфокусована тільки на ба
жанні повністю закінчити цю справу, і зробити це добре. 
Почасти заради себе, але головним чином заради Донні і Петс.

Вона пішла до кухні, рухалась швидко. Вони мусять знати, 
що вона зателефонувала їм негайно; якщо вони запідозрять,
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що була якась затримка (якщо його кров матиме шанс занад
то згорнутися, наприклад), можуть прозвучати незручні за
питання. «Я скажу їм, що зомліла, якщо доведеться, — поду
мала вона. — Вони мені повірять, а якщо навіть ні, все одно 
не зможуть довести протилежне. Принаймні я не думаю, що 
зможуть».

Вона дістала ліхтарик з комори, точно як того вечора, коли 
вона буквально перечепилася об його таємницю. Пішла на
зад, туди, де лежав Боб, втупившись в стелю осклянілими очи
ма. Вона витягла у нього з рота пластиковий пакет і тривож
но його розглядала. Якщо той порваний, можуть виникнути 
проблеми... і він таки був порваний, у двох місцях. Вона по
світила ліхтариком йому в рот і помітила один крихітний шма
точок поліетилену в нього на язиці. Витягла його кінчиками 
пальців і поклала до пакета.

«Та й годі вже, Дарселлен».
Але ж ні. Пальцями вона відтягнула йому щоки, спершу 

праву, потім ліву. І за лівою знайшла ще один крихітний ури
вок пластику, прилиплий до ясен. І цей також підчепила, по
клавши його туди, де й перший. Чи є там іще шматочки? Чи 
він, бува, не проковтнув дещо? Якщо так, вони поза її досяж
ністю і їй залишається лише молитися, щоб їх не знайшли, як
що в когось — вона не знала, хто це може бути, — виникне до
статньо запитань, щоби призначити розтин.

Тим часом сам час збігав.
Вона вирушила коридором у гараж, поспішаючи, але не б і

гом. Залізла під верстат, відкрила його особистий сховок і за
сунула туди вимазаний в кров пластиковий пакет з мачулкою 
всередині нього. Зачинила сховок, підсунула до нього короб
ку з каталогами, а тоді повернулася в дім. Поклала ліхтарик на 
місце. Взяла телефонну слухавку, зрозуміла, що вже не плаче, 
і знову поклала її на лоток. Пішла до вітальні і знову подиви
лася на нього. Згадала про троянди, але це не подіяло. «Троян
ди, а не патріотизм, останній прихисток негідників», — по
думала вона і була шокована, почувши власний сміх. Потім
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вона подумала про Донні і Петру, котрі обоє обожнювали сво
го батька, і цей трюк подіяв. Рюмсаючи, вона повернулася до 
кухні, взяла телефон і набрала 911.

— Алло, мене звуть Дарселлен Андерсон, мені потрібна 
швидка медична допомога за адресою ...

— Не так поспішливо, мем, — перебила її диспетчерка. — 
Я вас ледве розумію.

«Це добре», — подумала Дарсі.
Вона прокашлялася.
— Так краще? Ви мене тепер розумієте?
— Так, мем. Тепер так. Тільки не хвилюйтесь. Ви казали, що 

потребуєте медичної допомоги?
— Так, за адресою Цукроварна алея, 24.
— Ви поранилися, місіс Андерсон?
— Не я, мій чоловік. Він упав зі сходів. Можливо, він лише 

знепритомнів, але я боюся, що він уже мертвий.
Диспетчерка сказала, що негайно надішле швидку допомо

гу. Дарсі припустила, що вона також пошле місцевих поліцей
ських з Ярмутського відділку. І машину поліції штату також, 
якщо така зараз є десь в їхньому районі. Вона сподівалася, що 
її зараз нема. Вона повернулася у передпокій і сіла на кушет
ку, але посиділа там недовго. Там були його очі, вони дивили
ся на неї. Звинувачували її.

Взявши його плащ, вона закуталася в нього і вийшла на 
під’їзну алею чекати на допомогу.

— 17 —

Полісменом, котрий приймав її заяву, був Гаролд Шрусбері, міс
цевий. Дарсі його не знала, але була, так сталося, знайома з йо
го дружиною; Арлін Шрусбері належала до «Франтих плетива». 
Він балакав з нею у кухні, поки медики швидкої допомоги спер
шу оглянули тіло Боббі, а потім забрали його, несвідомі того, 
що всередині нього ховається ще один труп. Парубок, набагато
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небезпечніший за сертифікованого громадського бухгалтери 
Роберта Андерсона.

— Бажаєте кави, офіцере Шрусбері? Мені неважко приго 
тувати.

Він поглянув на її тремтячі руки і відповів, що сам залю(> 
ки зробив би каву для них обох.

— Я дуже вправний у кухні.
— Арлін ніколи про це не згадувала, — промовила вона йо 

му вслід, коли він підвівся. Залишений ним на столі записник 
лежав відкритим. Наразі він туди записав тільки її ім’я, ім’я 
Боба, їхню адресу та телефонний номер. Вона сприйняла це за 
добрий знак.

— Авжеж, їй подобається тримати мій світильник під по 
судиною1, — усміхнувся він. — Місіс Андерсон, Дарсі, мені 
дуже жаль через вашу втрату, і я не маю сумнівів, що Арлін 
сказала б те саме.

Дарсі знов почала плакати. Офіцер Шрусбері відірвав цілу 
жменю від рулону паперового рушника і подав їй.

— Це надійніше за клінекс.
— Ви маєте в цьому досвід, — відгукнулася вона.
Він перевірив «Банн»2, побачив, що той повний і ввімкнув 

апарат.
— Там навіть більше, ніж треба, — повернувся він на свій 

стілець. — ви можете розповісти мені, що трапилось? Ви за
раз почуваєтеся здатною на це?

Вона розповіла про знайдений Бобом у решті з «Сабвею» 
пенні «подвійного штампу», про те, яким він був збудженим  
цією подією. Про те, як вони відсвяткували знахідку вечерею 
в «Перлині узбережжя», і про те, що він забагато випив. Як він 
пустував (згадала, як він комічно їй відсалютував по-британ-

1 Біблійна алюзія: «Засвіченого світильника ніхто в сховок не ставить, ані під
посудину, але на свічник, щоб бачили світло, хто входить» (Лука 11:33).

2 «Випп» — заснована 1963 року винахідником крапельної кавоварки
Джорджем Банном компанія, що випускає професійні і домашні каво-
варні автомати.



.1
ському, коли вона попрохала склянку «Пер’є» з лаймом). Як 
він піднімався вгору по сходах, високо тримаючи бокал, не
мов офіціант. Як він уже ледь було не ступив на сходовий май
данчик, але послизнувся. Вона навіть розповіла, як вона мало 
не послизнулася сама на одному з розсипаних кубиків льоду, 
коли кинулася вниз, до нього.

Офіцер Шрусбері почеркав щось у своєму блокноті, потім 
його закляпнув і подивився їй прямо в очі.

— Гаразд. А тепер ви поїдете зі мною. Одягніть плащ.
— Навіщо? Куди?
До в’язниці, звісно. Поле «Вперед» не проходиш, двісті до

ларів не отримуєш, потрапляєш прямо в тюрму1. Боб упорав
ся мало не з дюжиною вбивств, а вона не змогла чисто викопа
ти й одного (звісно, свої він планував, та ще й з бухгалтерською 
увагою до деталей). Вона не знала, де схибила, але без сумні
ву, це виявиться щось зовсім одіозне. По дорозі до поліцей
ського відділку офіцер Шрусбері їй розкаже. Це буде, як остан
ня сторінка у Елізабет Джордж2.

— До мене додому, — пояснив він. — Перебудете цю ніч 
у нас з Арлін.

Вона дивилася на нього, роззявивши рота.
— Я не... не можу...
— Можете, — перебив він її голосом, що не терпів запере

чень. — Вона мене вб’є, якщо я залишу вас тут саму. Ви бажа
єте взяти на себе відповідальність за моє вбивство?

Вона втерла сльози з обличчя й слабенько посміхнулася.
— Ні, гадаю, що ні. Але... офіцере Ш русбері...
— Гаррі.
— Я мушу зателефонувати. Моїм дітям... вони ще нічого 

не знають.

1 Дарсі уявляє свою подальшу долю в термінах настільної гри «М онопо
лія».

2 Зизап ЕІігаЬеіЬ Сеог§е (нар. 1949 р.) — американська авторка численних 
детективних романів, дія яких зазвичай відбувається в Англії; наскріз
ний її герой — шляхетний інспектор Скотланд-Ярда Томас Лінлі.



Думка про це викликала свіжий приплив сліз, і вона вико 
ристала рештки паперового рушника, щоби з ними впорати 
ся. Хто міг знати, що в людині міститься стільки сліз? Вони 
не торкалася своєї кави, а тепер випила півчашки трьома дон 
гими ковтками, хоча кава все ще була гарячою.

— Я гадаю, ми здатні витримати вартість дальніх дзвін 
ків, — промовив Гаррі Шрусбері. — Але слухайте-но. Чи є у иш 
щось, що ви могли би прийняти? Що-небудь таке, заспокій 
ливе?

— Нічого такого, — прошепотіла вона. — Тільки амбіси.
— Ну, тоді Арлін позичить вам валіуму зі своїх запасів, -  

сказав він. — Вам треба випити одну пігулку щонайменше за 
півгодини перед тим, як почнете робити ті важкі дзвінки. А за 
раз я її попереджу про наш приїзд.

— Ви такий чуйний.
Він висунув першу з кухонних шухляд, потім другу, потім 

третю. Дарсі відчула, як серце стрибнуло їй у горло, коли він 
відкрив четверту. Дістав звідти ганчір’яну мачулку і вручив їй.

— Ще краще за паперовий рушник.
— Дякую, — мовила вона. — Щиро дякую.
— Скільки ви пробули в шлюбі, місіс Андерсон?
— Двадцять сім років, — відповіла вона.
— Двадцять сім, — здивовано повторив він. — Боже, мені 

так жаль.
— Мені теж, — кивнула вона, ховаючи обличчя в ганчірці.

—  18 —

Роберта Еморі Андерсона було віддано на упокій землі на яр- 
мутському кладовищі «Мир» через два дні. Донні з Петрою, 
стоячи обабіч матері, підтримували її, поки священик прока
зував, яка се є скороминуща річ людське життя. Погода повер
нула на холод, небо було пойняте хмарами; крижаний вітер 
скреготав голими гілками. Фірма «ББ&А» припинила діяль
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ність на один день, звідти з'явилися геть усі. Бухгалтери у їх
ніх чорних плащах купчилися зграями, немов ворони. Серед 
них не було жінок. Раніше Дарсі цього ніколи не помічала.

На очах у неї бриніли сльози, вона раз у раз витирала їх хус
тинкою, яку тримала в руці, затягнутій у чорну рукавичку; Пе
тра плакала монотонно й безупинно. Похмурий стояв Донні, 
з почервонілими очима. Молодий, гарний парубок, але з уже 
рідшаючим волоссям, як і в батька було в його віці. «Аби лиш 
він не набирався ваги, як Боб, — подумала вона, — і не вбивав 
жінок, звісно». Хоча звичайно такі речі не спадкові. Хіба ні?

Невдовзі все це минеться. Донні залишиться тільки на па
ру днів — це був максимум часу, на який він міг вирватися зі 
свого бізнесу в даний момент, так він пояснив. Він сподівав
ся, що вона поставиться до цього з розумінням, і вона відпо
віла, що звісно, так. Петра пробуде з нею цілий тиждень, во
на сказала, що могла б залишитися й на довше, якщо Дарсі її 
потребує. Дарсі відповіла, що дуже цінує її доброту, в душі 
сподіваючись, що цей тиждень становитиме не більше п’яти 
днів. їй треба було побути на самоті. їй треба було... ні, не по
думати, це не зовсім те, але віднайти себе знову. Відновити 
свою позицію по цей бік дзеркала.

Ні, не можна сказати, ніби щось пішло криво, далебі, це 
не так. Дарсі не вважала, що все було б краще, аби вона мі
сяцями планувала вбивство свого чоловіка. Якби вона так 
робила, либонь, могла б напартачити, щось занадто усклад
нивши. Несхоже на Боба, планування не було її сильною сто
роною.

З важкими питаннями вона не стикнулася. Її історія було 
простою, достовірною, майже правдивою. Найважливішою 
часткою була ця кам’яна плита під нею: їхній шлюб, що про
стягався в минуле майже на три десятиліття, гарний шлюб, 
і його картину не псували бодай хоч якісь недавні суперечки. 
Ну справді, про що тут було питати?

Священик запросив родину зробити крок уперед. Вони 
ступили.
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— Спи з миром, тату, — промовив Донні і кинув грудку зсм 

лі в могилу. Вона впала на сяючу поверхню труни. Дарсі май 
нуло в голові, що та схожа на купку собачого лайна.

— Тату, я дуже скучаю за тобою, — промовила Петра й со 
бі теж кинула жменьку землі.

Дарсі підійшла останньою. Вона нахилилася, взяла рукою 
у чорній рукавичці землю й дозволила їй упасти. Не промо 
вила нічого.

Священик закликав до хвилини безмовної молитви. Скор 
ботні похилили голови. Вітер гримів гілками. Не дуже звідда
лік долинав шум автомобільного руху по трасі 1-295. Дарсі гю 
думала: «Господи, якщо Ти т а м  є, нехай це вже буде кінець».

— 19 —

Кінець не настав.
Тижнів за сім чи близького того після похорону — вже на

став новий рік, надворі бриніло кришталевою синявою й хо
лодом — у будинку на Цукроварній алеї пролунав дверний 
дзвоник. Відчинивши двері, Дарсі побачила літнього джентль
мена у важкому чорному пальті й червонім кашне. Перед со
бою в руках він тримав старомодний гомбурзький капелюх1. 
Обличчя мав покраяне глибокими зморшками (сліди не лише 
старості, а й страждань, подумала Дарсі), а залишки його си
вого волосся було підстрижено коротесеньким їжачком.

— Слухаю? — промовила вона.
Він незграбно поліз до кишені і впустив свого капелюха. 

Дарсі нахилилася, щоб його підняти. Розігнувшись, вона по
бачила, що літній джентльмен тримає в руці книжечку в шкі-

1 Фетровий капелюх з трохи загнутими вгору крисами й широкою стріч
кою навкруг наголовка, який почали виробляти в німецькому місті Бад- 
Гомбург наприкінці XIX ст., найпопулярніша модель чоловічого капелю
ха першої половини XX ст.
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ряній обкладинці. Усередині неї виявився золотий знак і ф о
то її гостя (там він був набагато молодшим) на пластиковій 
картці.

— Холт Рамзі, — відрекомендувався він вибачливим то
ном. — Офіс Генерального прокурора штату. Страшенно пе
репрошую за те, що турбую вас, місіс Андерсон. Можна мені 
увійти? Ви замерзнете, стоячи тут у цьому халатику.

— Прошу, — промовила вона, роблячи крок убік.
Вона зауважила його вихлювату ходу і те, як його права ру

ка несвідомо торкається правої кульші — ніби намагаючись 
утримати суглоб укупі, — і ясний спогад зринув їй у голові: 
Боб сидить біля неї на ліжку, її холодні пальці ув’язнені його 
гарячими. Боб говорить. Фактично зловтішається: «Яхочу, аби 
вони думали, ніби Беде тупий, і саме т а к  вони й вважають. Бо 
насправді самі вони тупі. Мене тільки один раз допитували, 
і то, як свідка, десь тижні за два після того, як БД вбив т у  жін
ку, Мур. Старий такий, кульгавий дідок, либонь, ледь не пен
сіонер». І ось він тут, цей дідок, стоїть за якихось десяток кро
ків від того місця, де помер Боб. Де вона його вбила. Холт 
Рамзі був одночасно і хворий, і стражденний на вигляд, але 
очі мав гострі. Вони жваво рухалися туди-сюди, вбираючи 
в себе все, перш ніж повернутися на його обличчя.

«Будь обережною, — застерегла вона себе. — Ох, будь з ним 
вельми обережною, Дарселлен».

— Чим я можу вам допомогти, містере Рамзі?
— Ну, хіба що одним — якщо я прошу не забагато — я ра

до випив би чашечку кави. Я жахливо змерз. їж дж у машиною 
штату, а обігрівач у цій казенній таратайці працює ні к чорту. 
Звісно, якщо це обтяжливо...

— Зовсім ні. Але мене дивує... можна мені ще раз погляну
ти на ваші документи?

Він доволі спокійно вручив їй книжечку і, поки вона вивча
ла її вміст, притулив свого капелюха на вішак.

— А оцей штамп ПЕН під печаткою... це значить, що ви вже 
на пенсії?
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— І так, і ні, — губи його розійшлися в усмішці, ЩО ІіроДґ 
монструвала зуби занадто перфектні, аби бути чимось іншим, 
окрім творіння дантиста. — Мусив піти, принаймні офіційнії, 
КОЛИ мені ВИПОВНИЛОСЯ шістдесят ВІСІМ, але все ЖИТТЯ Я І'ірорі» 
бив або у поліції штату, або працюючи на ОГП — тобто Офь 
Генерального прокурора штату, — тож тепер я, немов той ста 
рий кінь пожежної команди, котрий має власне почесне міс ці 
у стайні. Хтось на зразок талісмана, розумієте?

«Ярозумію, що ви хтось набагато більший за це означення».
— Дозвольте взяти у вас пальто.
— Ні, не варто, гадаю, мені краще залишитися в ньому. 

Я не затримаюся надовго. Я б його повісив, аби надворі сніжи 
ло, — щоб не накрапати вам на підлогу, — але зараз сухо. Про 
сто диявольськи холодно, знаєте. Занадто морозно для снігу, як 
говорив мій батько, а в моєму віці я відчуваю холод дошкуль 
ніше, ніж п’ятдесят років тому. Чи навіть двадцять п’ять.

Провадячи його до кухні, йдучи повільно, щоб Рамзі всти 
гав за нею, вона спитала, скільки йому років.

— Сімдесят вісім буде в травні, — він говорив з видимою 
гордістю. — Якщо доживу. Я завжди додаю цю фразу, на уда 
чу. Поки що вона працює. Яка у вас гарна кухня, місіс Андер
сон, місце для всього і все на своєму місці. Моя дружина схва
лила б. Вона померла чотири роки тому. Інфаркт, дуже сумно. 
Як я за нею журюся. Уявляю собі, ви, мабуть, так само жури
теся за своїм чоловіком.

Його мерехтливі очі — юні й сторожкі у складчастих, хро
нічно покривлених болем очницях, — обмацували її обличчя.

«Він знає. Не знаЮу яким чином, а ле  він знає».
Вона перевірила, чи є кава в «Банні», й увімкнула апарат. 

Дістаючи з шафи чашки, запитала:
— Яким чином я сьогодні можу допомогти вам, містере 

Рамзі? Чи краще називати вас детективом Рамзі?
Він розсміявся, але той його сміх перейшов у кашель.
— О, минув віслючий вік відтоді, як мене хтось називав де

тективом. Не треба також офіційного містера Рамзі, мені го-
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диться, якщо ви просто зватимете мене Холтом. Та й насправ
ді це з вашим чоловіком я хотів би побалакати, розумієте, 
але ж, звісно, він помер — знову, мої співчуття, — тож це те
пер неможливо. Тобто він цілком поза межами досягнення.

Він похитав головою і сів на один зі стільців біля столика 
для рубання м’яса. Затріщало його пальто. Десь усередині йо
го мізерного старечого тіла хруснула кістка.

— Але ось що я вам скажу: старій людині, котра живе в орен
дованій квартирі — це я про себе, хоча кімнатка гарна, — на
бридає іноді мати телевізор за єдиного компаньйона, тож я й по
думав собі, що за чорт, проїдусь-но до Ярмута, та й поставлю 
ті кілька запитань. На більшість з них вона мені не відповість, 
сказав я собі, може, навіть на жодне, та все’дно, чом би не з’їзди
ти? Не верни від світу ніс, поки мохом не обріс, сказав я собі.

— У такий день, коли температуру обіцяли до десяти гра
дусів1, — докинула вона, — та ще й у казенному автомобілі 
з кепським обігрівачем.

— Точно, але ж я одягнув на себе теплу білизну.
— Ви не маєте власної машини, містере Рамзі?
— Маю, маю, — промовив він так, ніби щойно сам це усві

домив. — Сідайте, місіс Андерсон. Нема потреби ховатися вам 
там, у кутку. Я занадто старий, щоби кусатися.

— Ні, кава буде готова за хвильку, — заперечила вона. Її на
лякав цей старий. Боб теж би його злякався, але звісно, Боб те
пер перебував поза боязню. — А тим часом, може, ви мені ска
жете, про що саме ви бажали побалакати з моїм чоловіком?

— Ну, та ви б у таке навіть не повірили, місіс Андерсон...
— Звіть мене Дарсі, якщо вам не важко, гаразд?
— Дарсі! — повторив він з явним задоволенням. — Яке пре 

чудове, старомодне ім’я!
— Дякую. Вам з вершками?
— Чорну, як мій капелюх, таку я п’ю каву. Хоча насправді 

самому мені подобається уявляти всього себе в білому. Мо-

1 10 °Р = -23 ,3  °С.
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жу ж я собі це дозволити, хіба ні? Переслідування злочинцім 
і все таке інше. Через це я й ногу собі колись ушкодив, знапг  
Гонитва на машині, на шаленій швидкості, у вісімдесят де 
в’ятому це було. Парубок убив власну дружину й обох їхніх 
дітей. Звичайно, злочини такого характеру — це наслідки при 
страстей, подібне вчиняє чоловік або п’яний, або наркоман, 
або не зовсім при доброму розумі. — Рамзі торкнувся їжачки 
в себе на голові покарлюченим артритом пальцем. — Але 
не той парубок. Той парубок проробив це заради страховки. 
Намагався представити все чимось таким, чимось на кш гал і 
пограбування помешкання. Не буду переповідати всі деталі, 
але я не переставав нишпорити й винюхувати. Три роки я ни 
нюхував. І нарешті відчув, що маю достатньо, щоби його за 
арештувати. Либонь, недостатньо, щоб висунути обвинуна 
чення, але його про це повідомляти не було потреби, чи не так?

— Гадаю, що так, — мовила Дарсі. Кава приготувалася, і во 
на почала наливати. Вирішила й собі також пити чорну. І ви 
пити її якомога швидше. Таким чином кофеїн відразу її вра 
зить і ввімкне в голові розум.

— Дякую, — кивнув він, коли вона подала йому на столик 
каву. — Вельми щиро дякую. Ви сама доброта. Гаряча кава се
ред холодного дня — що може бути кращим? Хіба що підігрі
тий сидр; нічого іншого мені не спливає на думку. Між іншим, 
на чому я зупинився? О, згадав. Двайт Шеміно. Аж там, в Окру
зі це було. Трохи південніше Гейнсвілського лісу1.

Дарсі була зосередилася на своїй каві. Тепер вона погляну
ла на Рамзі поверх вінців чашки і раптом відчула себе так, ні
би вона знову заміжня — давно у шлюбі, у шлюбі щасливому 
в багатьох сенсах (проте, не у всіх), а схоже, ніби в якомусь 
анекдоті: вона знає, що він знає, що вона знає. Цей різновид 
взаєморозуміння був таким, ніби дивишся в дзеркало і бачиш

1 Просто «Округом» або «Короною Мейну» місцеві жителі називають най
більший в Новій Англії округ Арустек (Агоозіоок), під канадським кор
доном; Гейнсвіл — містечко (150 мешканців) у цьому окрузі.
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там інше дзеркало, цілий коридор дзеркал, що ведуть у безкі
нечність. Єдино реальним тут залишалося питання, що він 
робитиме з тим, що вже знає. Що він з цим зможе зробити.

— Ну, — промовив Рамзі, ставлячи чашку й несвідомо по
чавши терти собі болючу ногу, — простий факт полягає в то
му, що я сподівався спровокувати того парубка. Тобто я хочу 
сказати, що в нього на руках була кров жінки та двох дітей, 
отже, я відчував себе в праві зіграти трохи брудно. І це поді
яло. Він кинувся навтьоки, а я за ним, прямісінько до Гейнсвіл- 
ського лісу, де, як співається в пісні, могильний камінь на кож
ній милі1. І ми обидва там-таки й розбилися, на повороті 
Відбійний віраж — він урізався в дерево, а я в нього. Звідти 
я й отримав таку ногу, не кажучи вже про сталевий стрижені» 
у мене в шиї.

— Співчуваю. А той парубок, за яким ви гналися? Він що 
отримав?

Кутики губ Рамзі скривилися вгору в сухій усмішці винят
кової холодності. Сяйнули його юні очі.

— Він отримав смерть, Дарсі. Зекономив штату сорок або 
п'ятдесят років видатків на оселю та годівлю в Шошенку.

— То ви справжній Божий гончак, хіба ні, містере Рамзі?
Замість того щоб спантеличитися, він притулив собі по бо 

ках обличчя свої деформовані, обернені наперед долоні і по
чав декламувати хлоп’ячим голосом зі школярськими інтона
ціями:

— Я гнавсь за Ним крізь ночі й дні, я гнавсь за Ним крізь ро
ків галереї, я гнавсь за ним крізь лабіринти... ну, і так далі2.

— Ви це вивчили в школі?

1 Образ небезпечної дороги повз Гейнсвілський ліс С. Кінг запозичив з хіта 
1965 року уродженця Мейну, «барона музики кантрі» Діка Керлесса (Оіск 
Сигіезз: 1932— 1995) — « М о г и л ь н и й  камінь на кожній милі» («ТотЬхІопс 
Еуегу Мііе»).

2 Цитата з релігійної поеми «Небесний гончак» (1893) англійського поета 
Френсиса Томпсона (1859— 1907), яка сильно вплинула на англо-амери 
канське містичне мистецтво XX століття.
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— Ні, мем, у Методистському юнацькому братстві. Боже, ні* 
давно це було. Отримав у нагороду Біблію, котру загубив че 
рез рік у літньому таборі. Тільки насправді я її не загубив, и 
в мене вкрали. Ви можете собі уявити когось настільки ницо 
го, щоб украв Біблію?

— Так, — відповіла Дарсі.
Він розсміявся.
— Дарсі, продовжуйте називати мене Холтом. Будь ласка, 

Усі друзі мене так звуть.
«А ви мені друг? Чи х т о  ви мені?»
Цього вона не знала, але було єдине, в чому вона не сумні 

валася: Бобу другом він би не став.
— Це тільки один вірш, який ви знаєте напам’ять, Холте?
— Ну, колись я знав «Смерть наймита», — відповів він, ~  

але тепер пам’ятаю тільки ту частину, де йдеться про те, що 
дім — це таке місце, куди ти приходиш і тебе приймають1. Це 
правдива річ, а як ви вважаєте?

— Абсолютно згодна.
Його очі — вони трішечки взялися туманом — знайшли її 

очі. Інтимність цього погляду була непристойною, такою, ні 
би він роздивлявся на неї зовсім роздягнену. І приємною та
кож, мабуть, з тої ж самої причини.

— Про що ви хотіли спитати в мого чоловіка, Холте?
— Ну, я вже був балакав з ним одного разу, знаєте, хоча 

я не певен, щоб він про це згадав, якби був усе ще живий. Ду
же давно то було. Ми обидва були набагато молодшими, а ви 
самі мусили бути тоді ще зовсім дитиною, судячи з того, яка 
молода і гарна ви зараз.

Вона подарувала йому крижану усмішку «майте ласку», 
а тоді підвелася, щоби налити собі ще кави. Першу вона вже 
подолала.

— Можливо, ви чули про вбивства Беде, — промовив він.

«Смерть наймита» — вірш одного з найцитованіших американських по
етів Роберта Фроста (1874— 1963).
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— Чоловік, котрий убиває жінок, а потім надсилає їхні до
кументи до поліції? — Вона повернулася до столу, чашка плав
но пливла в її руці. — Газети буквально живляться ним.

Він наставив на неї палець — той самий жест «пістолет», як 
у Боба, — і підморгнув:

— Правильно кажете. Саме так. «Кров робить заголовки» — 
таке у них гасло. Мені довелося трішечки працювати з цією 
справою. Я тоді ще не вийшов на пенсію, але вже до цього на
ближався. Я мав репутацію такого парубка, котрий міг поде
коли отримати результати, гарненько понишпоривши... про
сто керуючись моїми як-там-вони-звуться...

— Інстинктами?
Знову той палець-пістолет. Знову підморгування. Так, ніби 

існувала якась таємниця, до якої вони обоє були причсгпі.
— Коротше, мене тоді відрядили працювати самого, розумі

і єте —  старий, кульгавий Холт показує там і тут фото, розпитує, 
а головно... ну, знаєте... просто нюшить. Бо я завжди мав нюх 
на такого роду справи, Дарсі, а насправді так ніколи його 
й не втрачав. Це було восени 1997 року, невдовзі по тому, як бу
ло вбито Стейсі Мур. Вам це ім’я ніяк не дзенькнуло?

— Здається, ні, — сказала Дарсі.
— Ви б його запам’ятали, якби побачили фотографії з місця 

злочину. Жахливе вбивство — як же, мабуть, страждала та жін
ка. Проте, звісно, той парубок, що називає себе Беде, був зупи
нився на довший час, більш як на п’ятнадцять років, і, либонь, 
забагато пари наварилося у нього в котлі в очікуванні вибуху. 
І саме їй не пощастило виявитися ошпареною. Словом, пару
бок, котрий тоді був Генеральним прокурором штату, поставив 
мене на цю справу. «Хай спробує старий Холт, — сказав він, — 
йому все’дно нічого робити, а так хоч під ногами не плутати
меться». Навіть тоді мене вже звали старим Хол гом. Через мою 
кульгавість, як я здогадуюсь. Я побалакав з її друзями, з її ро
дичами, з її сусідами на шосе № 106 і з людьми, разом з якими 
вона працювала у Вотервілі. О, я тоді набалакався з ними до 
схочу. Вона працювала офіціанткою у тамтешньому міському



ресторанчику, що називається «Сонячна сторона». Чимало ми 
дорожніх зупинялися там, бо ледь не поряд, лиш трішки Дії/іІ 
по трасі, там застава, де беруть плату за дорогу, але мене білі* 
ше цікавили її постійні клієнти. Її постійні клієнти-чоловіки

— Звичайно ж, ви й мусили ними цікавитися, — прому|> 
мотіла вона.

Один з них був респектабельним, процвітаючим парубком 
років сорока-сорока п’яти. Заїжджав через кожні три-чотири 
тижні і завжди сідав до якоїсь із кабінок Стейсі. Авжеж, я, ли 
бонь, не мусив би цього говорити, оскільки той парубок ми 
явився вашим покійним чоловіком — говорити погано про 
мертвого, але оскільки вони тепер обоє мертві, я так гадаю, цс 
правило себе скасовує, якщо ви розумієте, що я маю на ума 
зі... — Рамзі затнувся, явно сконфужений.

— Ви геть заплуталися, — сказала Дарсі розвеселена, попри 
свій стан. Може, він спеціально хотів  її розвеселити. Цього їй 
було не знаття... — Пожалійте себе, скажіть просто, як воно 
є, я доросла дівчинка. Вона з ним фліртувала? Про це саме 
йдеться? Вона не перша з офіціанток, що фліртують з подо 
рожнім чоловіком, навіть якщо в того чоловіка на пальці об 
ручка.

— Ні, там було не зовсім так. Судячи з того, що розповіли 
мені інші офіціантки — ну, звісно, вам варто поставитись до 
цього доволі скептично, бо вони всі її любили — це він загра
вав до неї. І, за їхніми словами, їй це не дуже подобалося. Во
на казала, що від нього її дрижаки беруть.

— Це звучить не дуже схоже на мого чоловіка.
Або на те, що їй розповідав Боб, якщо точніше.
— Ні, проте, ймовірно, з нею саме так і було. З вашим чоло

віком, я маю на увазі. І дружина не завжди знає, що її благо
вірний робить у дорозі, хоча й може вважати, ніби все знає. 
Коротше кажучи, одна з офіціанток розповіла мені, що той чо
ловік їздить джипом «Тойота». Вона запам’ятала це, бо має та
ку само машину. І знаєте, що? Кілька фермерів, сусідів Стейсі 
Мур, бачили, як за кілька днів до вбивства цієї жінки саме та
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ка «Тойота» проїжджала туди-сюди повз те місце, де стояла сі
мейна ятка Мурів. У тому числі якраз за день до того, як тра
пилося вбивство.

— Але ж не саме в той день.
— Так, проте такий обережний парубок, як той Беде, звіс

но ж, собі цього не дозволив би. Хіба це схоже на нього?
— Припустімо.
— Ну, значить, я мав його опис, тож і почав нишпорити 

в місцевості навкруг ресторану. Нічого кращого мені не зали
шалося. Десь за тиждень роботи я досяг лише того, що натоп
тав собі мозолі та випив кілька чашок дармової кави — ж од
ної не порівняти зі смачнючою вашою, чесно кажу! — і я вже 
був готовий здатися. А потім я випадково зазирнув до одно 
го закладу в центрі міста, «Монети в Міхельсона». А па цю на 
зву в вас відгукується якийсь дзвіночок?

— Авжеж. Мій чоловік був нумізматом, а заклад Міхельсо
на був однією з тих пари-трійки найкращих спеціалізованих 
крамничок на цілий наш штат. Тепер уже ні. Старий Міхель- 
сон помер, а його син закрив цей бізнес.

— Йо. Ви ж пам’ятаєте, як у пісні співається: час забирає все 
кінець-кінцем — ясність ваших очей, пружність ходи, навіть 
здатність як слід потрахатися, вибачте мою французьку. Але 
тоді ще Джордж Міхельсон був ж ивий...

— На задніх лапах і нюхає повітря, — мугикнула Дарсі.
Холт Рамзі посміхнувся.
— Саме так, саме так. Коротше, він упізнав чоловіка на 

описом. «Ба, та це ж схоже на Боба Андерсона», — каже він 
тоді. І вгадайте, що далі? Той їздить джипом «Тойота» саме 
тієї моделі.

— О, але він ту машину бозна-коли поміняв, — докинула 
Дарсі, — на...

— «Шевроле Сабурбен», чи не так?
Рамзі промовив назву компанії як «Шевапей».
— Так, — Дарсі, склавши руки, спокійно дивилася на Рам

зі. Вони вже майже все з’ясували. Залишилося єдине питання:
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ким із партнерів тепер уже анульованого шлюбу Андерсон І и 
більш цікавиться цей гостроокий старий?

— Гадаю, у вас більше нема того «Сабурбена», чи не тим
— Так. Я продала його через місяць після смерті мого чож» 

віка. Подала оголошення до каталогу «Дядечка Генрі», і на мьо 
го відразу зреагували. Я боялася, що матиму якісь проблеми, 
машина з великим пробігом, споживає багато пального, амг 
нічого такого. Звісно, отримала я за неї небагато.

А за два дні до того, як по неї мусив приїхати той покупець, 
вона ретельно її обшукала — від носа до корми, як то кажуть 
моряки, — не забувши витягти й підстилку з багажника. 
Не знайшла вона геть нічого, проте все одно витратила п’ятде 
сят доларів на те, щоб її помили ззовні (що її не дуже хвилю 
вало) й піддали паровій чистці всередині (чим вона насирам 
ді переймалася).

— А, старий добрий «Дядечко Генрі». Я точно таким же чи 
ном продав колись «Форд» моєї покійної дружини.

— Містере Рамзі...
— Холт.
— Холте, ви готові цілком упевнено ідентифікувати мого 

чоловіка, як саме того, хто загравав до Стейсі Мур?
— Ну, коли я тоді балакав з містером Андерсоном, він ви 

знав, що бував у «Сонячній стороні» час від часу — визнав це 
легко, — але заявив, що ніколи не звертав особливої уваги на 
когось із тамтешніх офіціанток. Пояснив, що завжди був з го
ловою занурений у свої робочі папери. Але ж, звісно, я пока
зав його фотографію — з його водійської ліцензії, ви ж розу
мієте — і персонал ресторану засвідчив, що це напевно він.

— А мій чоловік знав, що у вас... що ви маєте до нього особ
ливий інтерес?

— Ні. Він був цілком упевнений, що я просто якийсь собі 
старий дідок кульгавий, що шукає свідків, котрі бодай хоч 
щось бачили. Ніхто не боїться такого кривого селезня, як я, 
розумієте?

«Я вас боюся, страх як».
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— Небагато тут для відкриття справи, — зауважила вона. — 

Якщо ви намагаєтеся її відкрити тобто.
— Ні про яку справу не йдеться! — щиро розреготався він, 

але його карі очі залишались холодними. — Якби я міг відкри
ти справу, ми з містером Андерсоном не вели б тоді нашої ма
ленької розмови у його кабінеті, Дарсі. Вона відбувалася б у мо
єму кабінеті. Звідки ніхто не вийде, допоки я йому не скажу, що 
вже можна. Або поки адвокат його не висмикне, звісно.

— Може, вже час вам перестати танцювати довкола, Холте?
— Гаразд, — погодився він, — чом би й ні? Воно й правда, 

навіть найпростіші вальсові па мені тепер робити ой як боля
че. Хай буде він проклятий, той Двайт Шеміно, до речі! До то
го ж мені не хотілося б забирати у вас весь ранок, тож руши
мо далі вже скоренько. Мені вдалося знайти підтвердження 
того, що подібна «Тойота» з’являлася біля місць двох поперед
ніх убивств — того періоду, що ми його називаємо «першим 
циклом Беде». Не зовсім така сама, іншого кольору. Але я та
кож знайшов підтвердження того, що ваш чоловік мав іншу 
«Тойоту» цієї ж моделі колись, у сімдесятих.

— Це правда. Йому ця машина подобалася, тож і поміняв 
потім на таку ж саму.

— Йо, чоловіки до цього схильні. А повноприводні автомо
білі особливо популярні в місцевостях, де сніжить по півро
ку. Але після вбивства пані Мур — і після того, як я з ним по
балакав, — він пересів на «Сабурбен».

— Не відразу, — уточнила Дарсі з усмішкою. — Він ще їздив 
на тій своїй повноприводній «Тойоті» і в новому сторіччі.

— Я знаю. Він її поміняв у 2004 році, незадовго перед тим, 
як неподалік від Нешва1 було вбито Ендрію Ханікат. Сіро- 
блакитний «Сабурбен»; рік випуску 2002-й. І «Сабурбен» при
близно того ж року випуску і точно такого ж кольору доволі 
часто з’являвся неподалік від дому місіс Ханікат упродовж мі-

1 Иазіша — засноване 1655 року місто (87 тис. мешканців) на річці Меррі- 
мак у штаті Нью-Гемпшир.
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сяця чи близько того, перед тим як її було вбито. Але тут та 
ка смішна річ, — він нахилився ближче, — я знайшов одного 
свідка, котрий сказав, що той «Сабурбен» мав вермонтські но 
мери, і ще одного — така собі старенька, маненька леді того 
типу, що сидять у себе в вітальні біля вікна від ранкової зорі 
до останнього світла та й дивляться, що відбувається на їхній 
вулиці, не маючи чогось іншого робити, — так от вона мені 
казала, що бачила номери штату Нью-Йорк.

— Боб мав номери штату Мейн, — сказала Дарсі. — Та ви 
й самі це добре знаєте.

— Звичайно, звичайно, але номери можуть бути й крадени
ми, розумієте?

— А як щодо вбивства Шейверстонів, Холте? Чи бачили сіро- 
блакитний «Сабурбен» поблизу оселі Гелен Шейверстон?

— Я бачу, що ви слідкували за справою Беде трішечки уваж
ніше за більшість решти людей. Трішечки уважніше, ніж ви 
прикидалися спочатку, це також.

— Так його бачили?
— Ні, — відповів Рамзі: — Правду кажучи, ні. Але сіро- 

блакитний «Сабурбен» бачили неподалік від того ручаю 
в Еймсбері, до якого було скинуто тіла. — Він знову усміхнув
ся, тоді як його холодні очі не переставили вивчати її. — Ски
нуті, немов якийсь мотлох.

Вона зітхнула.
— Я знаю.
— Ніхто не зміг мені нічого сказати про номери того «Са- 

бурбена», котрий бачили в Еймсбері, але якби хтось спро
мігся, мене б не здивувало, якби на ньому були номери Мас- 
сачусетсу або Пенсільванії. Чи будь-якого штату, тільки 
не мейнські.

Він ще нахилився вперед.
— Цей Беде надсилав нам записки разом з ідентифікацій

ними документами своїх жертв. Дражнив нас, розумієте, 
під’юджував, щоб його зловили. М о’, він якоюсь часткою ду
ші навіть сам бажав, щоб його зловили.
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— Можливо, й так, — кивнула Дарсі, хоча сама в цьому сум

нівалась.
— Записки написані великими друкованими літерами. Ті 

люди, котрі так роблять, вважають, що письмо друкованими 
літерами неможливо ідентифікувати, але в більшості випад
ків це можливо. Тотожності добре видно. Гадаю, у вас не збе
реглося ніяких паперів вашого чоловіка, чи я помиляюсь?

— Ті, що не повернулися назад, до його фірми, знищені. Але 
я так собі уявляю, у них там повнісінько зразків. Бухгалтери 
ніколи нічого не викидають.

Він зітхнув.
— Йой, але то такі фірми, що я мусив б отримати судовий ор

дер, аби до чогось дістатися, а для того, щоб його отримати, му
сив би показати перспективну справу, якої я взагалі не маю. 
Я маю лише низку нібито випадкових збігів — хоча вони зовсім 
не випадкові в моїй голові. А також маю низку. ..я к б и  так ви
словитись. .. бпизькостей — хіба що так ви могли б їх назвати — 
за місцем і часом, проте й зблизька не таких і не стільки, що їх 
можна було б кваліфікувати як ґрунтовні докази. Тому-то 
я й приїхав до вас, Дарсі. Я боявся, що мене і в дім не пустять, 
але ви поставилися до мене дуже лагідно.

Вона промовчала.
Він нахилився вперед іще далі, тепер уже ледь не зависаю

чи над столиком. Немов якийсь хижий птах. Проте під тією 
холодністю, і то не дуже глибоко, в його очах ховалося дещо 
інше. Вона подумала, що можливо, це доброта. Вона беззвуч
но благала, щоб це було так.

— Дарсі, ваш чоловік був Беде?
Вона усвідомлювала, що цей старий може записувати ї хню 

бесіду; це напевне не виходило за рамки можливою. Иаміі 11, 
слів, вона відірвала одну руку від столу і, піднявши її, інша іа 
ла йому свою рожеву долоню.

— Ви д о в г и й  час про це не нічого не знали, правда?
Вона промовчала. Лише позирнула на нього. Нанірпула  

в нього, як ото ви зазираєте до людей, котрих добре' шл< т<\



І
Тільки будьте обережними, коли так робите, бо не завжди нм 
там бачите те, що, як вам здається, ви бачите. Тепер вона цс 
знала.

— А потім ви дізналися? Одного дня ви дізналися?
— Вип’єте ще чашечку кави, Холте?
— Півчашки, — відповів він. І сів прямо, склавши руки в се 

бе на грудях. — Якщо більше, в мене у шлунку станеться ни 
кид кислоти, а я забув свій зантак удома.

— Гадаю, в мене є прилозек1 нагорі, в аптечці, — сказала ио 
на. — То ліки Боба. Хочете, я принесу?

— Я не прийняв би нічого з того, що належало йому, навіті. 
якби вогнем палав зсередини.

— Гаразд, — промовила вона м’яко і почала наливати йому 
каву.

— Вибачте, — промовив він. — Іноді емоції беруть гору 
в мені. Ті ж інки... всі ті жінки... і той хлопчик, у котрого все 
життя було попереду. Це гірше за все.

— Так, — сказала вона, подаючи йому чашку. Вона поміти
ла, як тремтить у нього рука, подумавши, що це, либонь, йо
го останнє родео, неважливо, наскільки він меткий... а він бум 
таки страхітливо метким.

— Жінка, котра лише під кінець гри дізнається, ким є на
справді її чоловік, опиняється у вельми скрутному станови
щі, — промовив Рамзі.

— Так, я можу це собі уявити, — сказала Дарсі.
— Хто повірить, що вона могла жити з таким чоловіком 

довгі роки, навіть не підозрюючи, ким він є? Атож, вона ніби — 
як би ви це назвали — та пташка, що живе в пащі у крокодила.

— Якщо вірити цій історії, — уточнила Дарсі, — крокодил 
дозволяє тій пташці там жити, бо вона підтримує чистоту 
в його пащі. Годується поміж його зубів. — Вона поворушила 
пальцями правої руки, ніби щось вищипує. — Імовірно, це не
правда. .. але правда те, що зазвичай це я возила Боббі до дан-

1 2ап1ас (ранітидин), Ргііозес (омепразол) — ліки проти виразок шлунка.
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І тиста. Позбавлений опіки, він зазвичай «випадково» забував 
про домовлений візит. Він був таким дитинячим щодо бо 
лю. — Несподівано її очі набрякли слізьми. Клянучи себе, во- 

| на взялась витирати їх обома долонями. Цей чоловік не ша-
I нуватиме сліз, пролитих на рахунок Роберта Андерсона.

А може, вона помилилася щодо цього. Він усміхався, кива
ючи головою.

— А ваші діти, їх розчавило б, якби світ довідався, що їхній 
батько серійний убивця, котрий піддавав тортурам жінок. А по
тім розчавило ще й знову, якби світ вирішив, що їхня мати йо
го прикривала. А може, й допомагала йому, як Майра Хайндлі

|  допомагала Іану Брейді1. Ви знаєте, хто то такі були? 
н — Ні.

— Тоді й не переймайтеся, щоби взнати. Але иостанте собі 
ось таке питання: що може зробити жінка в такій иажкій си 
туації?

— А ви б що зробили, Холте?
— Я не знаю. У мене ситуація трохи інакша. Нехай я геть 

заїжджений кінь — найстаріша шкапа у стайні пожежної ко
манди, — але маю відповідальність перед сім’ями тих замор
дованих жінок. Вони заслуговують на завершення справи.

— Заслуговують, це поза питанням... але чи потребують 
вони цього?

— У Роберта Шейверстона було відкушено пеніс, ви це знали?
Вона не знала цього. Звісно, що не знала. Вона зімкнула очі

й відчула, як гарячі сльози заструменіли їй крізь нії. «Нін 
не «страждав», ось воно як», — подумала вона, і якби Боб на
раз раптом з’явився перед нею, з простягнутими руками, блл 
гаючи прощення, вона вбила б його знову.

— А його батько знає, — сказав Рамзі. Говорив він м’яко. — 
І мусить жити далі, кожен день проживати з цим знанням про 
свою дитину, котру він любив.

1 Пара серійних убивць, що орудували в районі англійського міста Ман
честера у 1963— 1965 рр.
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— Мені жаль, — прошепотіла вона. — Мені дуже, дуже 
жаль.

Вона відчула, як він узяв на столі її за руку.
— Я не хотів вас розстроювати.
Вона вирвала в нього руку.
— Звісно ж, хотіли! Але ви гадали, що мене не пройме? Ни 

думали, що мене не зачепить... ви, старий нишпорка?
Він усміхнувся, показавши свої сяючі зубні протези.
— Ні, я зовсім так не думав. Зрозумів це, щойно ви прочи 

нили перед і мною двері. — Він зробив паузу, а потім делікат 
но додав: — Я зразу все побачив.

— І що ви бачите тепер?
Він підвівся, похитнувшись злегка, але потім віднайшов рій 

новагу.
— Я бачу відважну жінку, котру варто залишити на самоті, 

нехай надолужує свою домашню роботу. Не кажучи вже про 
залишок свого життя.

Вона підвелася також.
— А сім’ї тих жертв? Ті, котрі потребують завершення спра

ви? — Вона затнулася, не бажаючи промовляти решту. Але ж 
мусила. Цей чоловік поборював значний біль — можливо, на
віть пекельний біль, — але він приїхав сюди і зараз відпускає 
її на волю. Принаймні вона вирішила, що це так. — А батько 
Роберта Шейверстона?

— Роберт Шейверстон мертвий, а його батько вже недале
ко від нього. — Рамзі говорив спокійним, примирливим то
ном, який Дарсі зразу ж упізнала. Це був той тон, яким корис
тувався Боб, коли знав, що якогось клієнта фірми запросили 
до Податкової служби і нічого доброго йому з того не сві
тить. — Не відриває губ від пляшки з віскі з ранку до ночі. Чи 
знання того, що вбивця його сина — мучитель його сина — 
вже мертвий, щось перемінить? Я так не думаю. Чи поверне 
це назад інших жертв? Аж ніяк. Чи горить зараз убивця в пе
кельному вогні за свої злочини, чи мучать його кривавими 
тортурами, що триватимуть вічно? Біблія каже, що так. Ста-
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рий Заповіт принаймні, а оскільки звідти походять наші зако
ни, то мені цього достатньо. Дякую за каву. Мені тепер дове
деться зупинятися на кожному відпочинковому майданчику 
по дорозі звідси аж до Агасти, але це було того варте. Ви ва
рите гарний напій.

Проводжаючи його до дверей, Дарсі раптом зрозуміла, що 
почувається зараз по правильний бік дзеркала — уперше від
тоді, як перечепилася в гаражі об картонну коробку. Приєм
но було усвідомлювати, що його ледь не зловили. Що він не був 
аж таким кмітливим, яким сам себе вважав.

— Дякую вам за візит, — промовила вона, дивлячись, як він 
поправляє, щоб сидів рівніше, в себе на голові капелюх. Вона 
відчинила двері, впускаючи до хати подих морозного повітря, 
їй воно не завадить. Приємно відчувати його шкірою. — Я по
бачу вас знову?

— Аж ніяк. Я звільняюся на наступному тижні. Повна пен
сія. Збираюся до Флориди. Довго я там теж не пробуду, якщо 
вірити моєму лікареві.

— Мені жаль таке чути п р о ...
Раптом він ухопив її й притягнув до себе. Руки в нього бу

ли худенькі, але жилаві й дивовижно сильні. Дарсі здивувала 
ся, проте без переляку. Криси його гомбурзького капелюха 
стукнули їй у тім’я, коли він прошепотів їй на вухо:

— Ви правильно все зробили.
І поцілував її в щоку.

—  20 —

Він повільно, обережно віддалявся по доріжці, оминаючи льо
дові наморозки. Старечою ходою. «Йому варто було б м ати  
костур», — подумала Дарсі. Він обходив передок свосї маши
ни, все ще видивляючись крижані плями в себе під ногами, 
коли вона погукала його на ім’я. Він обернувся, іиівши ку
щасті брови.



— У дитинстві у мого чоловіка був друг, котрий загинув під 
машиною.

— Правда? — слово вирвалося разом із віддихом зимоної 
білості.

— Так, — кивнула Дарсі. — Ви могли б пошукати, що гам 
трапилося. Подія трагічна, хоча той хлопець і не був надто 
приємною особистістю, судячи зі слів мого чоловіка.

— Правда?
— Так. Він був з тих хлопців, котрі плекають небезпечмі 

фантазії. Його ім’я було Браян Делаганті, але коли вони були 
дітьми, Боб називав його БД.

Рамзі постояв біля своєї машини кілька секунд, обміркову 
ючи почуте. А потім кивнув.

— Це вельми цікаво. Можливо, я пошукаю інформацію про 
цю історію в себе в комп’ютері. А може, й ні; то було так дав
но. Дякую вам за каву.

— Я вам дякую дуже за бесіду.
Вона дивилася йому вслід, як він поїхав вулицею (кермував 

він з упевненістю набагато молодшого чоловіка, як зауважи
ла вона — ймовірно тому, що очі мав ще гострі), а потім по
вернулася в дім. Почувалася молодшою, легшою. Підійшла до 
дзеркала у передпокої. Не побачила в ньому нічого, окрім влас
ного відображення, і це було добре.



Післямова

Історії в цій книзі брутальні. Можливо, вам місцями їх важко 
було читати. Якщо так, будьте певні, що й мені, відповідно, та
кож місцями було важко їх писати. Коли люди питаються в ме
не про мою роботу, я давно виробив собі звичку ухилятися від 
теми за допомогою жартів та особистих гумористичних опові
док (котрим ви не мусите цілком довіряти; ніколи не вірте ні
чому з того, що автори художніх творів розповідають про се
бе). Це теж різновид ухиляння, лише трохи дипломатичніший 
за той спосіб, у який мої предки янкі мали звичку відповідати 
на такі запитання: «Це не твого розуму справа, приятелю». Ллє 
поза анекдотами до всього, що роблю, я ставлюся дуже серйоз
но, і то починаючи з мого першого роману «Довга прогулянка», 
написаного, коли мені було вісімнадцять років.

Я мало терплю письменників, котрі не ставляться до своєї ро
боти серйозно, і зовсім не терплю тих, що вважають мистецтво 
оповідання історій цілком зношеним. Воно не зношене, і це 
не просто якась там літературна гра. Це один із органічних спо
собів, якими ми намагаємося додати сенсу в наше життя, і часто 
в той жорстокий світ, котрий ми бачимо навкруг нас. Це той спо
сіб, яким ми відповідаємо на питання «як таке можливе?». Істо
рії показують, що інколи — не завжди, але інколи — для дечого 
існують причини.

Від початку— ще навіть до того, як юнак, котрого я тепер май 
же не в силах осягнути розумом, почав у себе в кімнаті гу ртож ит 
ку писати «Довгу прогулянку» — я мав відчуття, що найкраща лі
тература є одночасно заохочувальною й агресивною. Вона на тебе 
пре. Іноді вона кричить просто тобі в обличчя. Я не проти літе
ратурних творів, в котрих описуються надзвичайні люди в зви
чайних ситуаціях, але, як читач і як письменник, я набагато біль
ше цікавлюся звичайними людьми в надзвичайних ситуаціях.
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Я хочу провокувати в моїх читачах емоційні, навіть нутряні ре 
акції. Змушувати їх замислюватись, коли вони читаю ть , — 
не моя справа. Я виділив ці слова курсивом, бо якщо історія до 
статньо цікава, а персонажі достатньо живі, емоції поступляться 
місцем мисленню, коли історія добіжить кінця і книжку буде від
кладено вбік (подеколи з відчуттям полегшення). Я пам’ятаю, як 
сам читав «1984» Джорджа Орвелла десь у тринадцятирічному 
віці зі зростаючою відразою, злістю й обуренням, якомога швид
ше ковтаючи сторінку за сторінкою, дедалі заводячись від цієї іс
торії, і що в тому було поганого? Особливо зважаючи на те, що 
я не перестаю думати про неї дотепер, коли деякі політики (я ду
маю про Сару Пейлін і її непристойні зауваження щодо «групи 
смерті»1) подеколи доволі успішно вміють переконувати публі
ку, називаючи біле чорним або навпаки.

Ось іще дещо, у що я вірю: якщо ви збираєтеся в дуже темне 
місце — як той же Вілф Джеймс, фермер із Небраски у «1922», — 
ви мусите взяти з собою яскравий ліхтар й освітлювати ним 
геть усе. Якщо ви не бажаєте дивитися, чому ви, заради Бога, 
взагалі зважилися на темряву? Великий письменник-натураліст 
Френк Норріс2 завжди був одним із моїх літературних ідолів, 
і понад сорок років я тримаю в пам’яті те, що він колись сказав 
з цього приводу: «Я ніколи не підлещувався; я ніколи не скидав 
капелюха перед Модою, вижебруючи собі пенні. Бог знає, я роз
повідав їм правду».

Але ж, Стіве, скажете ви, впродовж своєї кар’єри ти заробив 
величезну купу пенні, а отже, якщо чесно... це хисткий посту-

1 5агаЬ Раїіп (нар. 1964 р.) — губернатор Аляски, кандидат у віце-президенти 
від Республіканської партії на виборах 2008 року; «Група смерті» («ИеаіЬ 
рапеї») — термін, яким вона 2009-го різко критикувала запропоновані ад
міністрацією президента Обами реформи в системі охорони здоров’я, на
голошуючи, що «бюрократи суб’єктивно вирішуватимуть, хто вартий ме
дичної допомоги, а хто хай вмирає».

2 Веп]атіп Ргапкііп Моггіз (1870— 1902) — романіст, у чиїх творах часто де
тально описуються найжорсткіші колізії сучасного автору життя в Аме
риці на межі XIX — XX століть.
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лат, хіба ні? Так, пишучи свої історії, я заробив велику купу гро
шей, але гроші завжди були побічним ефектом і ніколи ціллю. 
Писання художньої літератури заради грошей — це шахрай
ство наперсточника. Авжеж, у кожного своя правда. Але коли 
йдеться про літературу, єдиним завданням відповідального ав
тора є дошукування правди в глибинах власної душі. Вона не за
вжди може бути читацькою правдою чи правдою критиків, але 
якщо це письменницька правда — якщо автор не жебрає, не під
ставляється з капелюхом під Моду — тоді все гаразд. Для пись
менників, котрі свідомо брешуть, для тих, хто підміняють не
ймовірною поведінкою те, як люди діють насправді, я не маю 
нічого, окрім зневаги. Погана література це дещо гірше за по
ганий синтаксис і брак спостережливості; погане письмо зазви
чай постає з упертої відмови оповідати історії про те, як на
справді діють люди — скажімо, визнати той. факт, що вбивці 
подеколи допомагають перейти вулицю стареньким леді.

У «Повній темряві, без зірок» я старався якомога краще опи
сати, що люди можуть робити, як можуть поводитися в деяких 
зловісних обставинах. Люди в цих історіях не позбавлені надій, 
проте вони усвідомлюють, що навіть наші найоптимістичніші 
надії (і найщиріші сподівання на наших близьких і суспільство, 
в якому ми живемо) можуть бути марними іноді. Ба навіть час
то. Проте я гадаю, вони також оповідають про тс, що шляхет
ність найяскравіше проявляється не в успіху, а в намаганні |>о 
бити правильні речі... і якщо нам у цьому не щастить або коли 
ми навмисно сторонимося виклику, настає пекло.

На «1922» мене надихнула документальна книга, яка назива 
ється «Смертельна подорож до Вісконсину», написана Майклом 
Лесі1 й проілюстрована фотографіями, знятими в маленькому 
містечку Блек Рівер Фоллз у штаті Вісконсин. Мене вразила

1 «\Д/І5Соп5Іп ОеаїЬ Тгір» (1973) — книга професора літературної журналіс
тики Амхерст-коледжу Майкла Лесі про важке життя на старому Серед
ньому Заході, проілюстрована знімками, зробленими у Вісконсині напри
кінці XIX ст. фотографом Чарлзом Ван Шайком; 2002 року було знято 
однойменний фільм в жанрі «докудрама».



атмосфера сільської ізоляції, а також суворі, знедолені облич 
чя багатьох людей на цих знімках. Я захотів перенести це від 
чуття в свою історію.

У 2007 році, їдучи трасою № 84 в Массачусетс на автограф 
сесію, я зупинився на відпочинковому майданчику, щоб з’їсти 
типовий «здоровий обід» Стівена Кінга: батончик із содовою. 
Вийшовши з крамнички, я побачив, як жінка, у котрої спус
тило колесо, щось серйозно розповідає водію-далекобійнику, 
котрий припаркувався на сусідній ділянці. Він посміхнувся їй 
і виліз зі свого тягача.

— Потрібна якась допомога? — спитав я.
— Ні, ні, я сам упораюся, — відповів водій.
Я певен, він поміняв тій леді колесо. А я собі поїхав з «Трьо

ма мушкетерами»1 й ідеєю історії, котра згодом дістала назву 
«Великий водій».

У Бенгорі, де я живу, жвава автомагістраль, що проходить 
повз аеропорт, називається подовженням Хаммонд-стрит. 
Щодня я проходжу по три-чотири милі, і якщо перебуваю 
в місті, то зазвичай гуляю вздовж цієї дороги. Десь на середи
ні того подовження до сітчастого паркану аеропорту тулить
ся гравійний майданчик, на якому з року в рік ставлять свої 
ятки придорожні торговці. Серед них моїм улюбленцем є той, 
котрого місцеві називають Гольф-м’ячиком, він завжди  
з’являється там навесні. Гольф-м’ячик, коли тільки починає 
теплішати, ходить на Бенгорські муніципальні гольфові тра
си і виколупує зі снігу сотні покинутих і забутих там м’ячиків. 
Дуже попсовані він викидає, а решту виставляє на продаж на 
крихітному майданчику при Подовженні (і під лобовим склом 
його машини лежать викладені м’ячики для гольфу — гарна 
деталь). Отак одного дня, коли я за ним спостерігав, мені 
й спала на думку ідея «Справедливого подовження». Звісно, 
я переніс її до Деррі, рідного міста покійного, недоброї пам’яті

«З Мизкеїеегз» — шоколадні батончики, які з 1932 року виробляє компа
нія «Марс».
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клоуна Пеннівайза1, бо Деррі — це той самий Бенгор, лише за
маскований під іншою назвою.

Остання історія з цієї книги народилася в мене після прочи
тання статті про Денніса Рейдера, відомого вбивцю ЗТВ (зв’я
зування, тортури, вбивство), котрий приблизно за шістнадцять 
років встиг забрати життя десяти людей — переважно жінок, 
хоча серед його жертв було також двоє дітей. У багатьох випад
ках він надсилав до поліції якісь окремі документи своїх жертв. 
Пола Рейдер була тридцять чотири роки заміжньою за цим мон
стром, і багато хто в районі міста Вічита2, де Рейдер коїв свої 
злочини, відмовлялися вірити, що вона могла з ним жити 
й не знати, чим він займається. Я повірив — я чесно вірю, — 
і написав цю повість, щоб з’ясувати, що могло трапитись у ви- • 
падку, коли б дружина раптом дізналася про таке жахливе хо
бі свого чоловіка. А ще я написав цю історію, аби дослідити ту 
ідею, що нікого неможливо пізнати цілком, навіть людину, ко
тру ми найбільше любимо.

Гаразд, я гадаю, ми вже достатньо довго набулися тут, у цьо
му мороці. Там, нагорі, зовсім інший світ. Давай свою руку, 
Постійний Читачу, я з дорогою душею виведу тебе назад, ту
ди, де світить сонце. Я радо туди йду, бо вірю, що більшість 
людей по своїй суті добрі. Про себе я це точно знаю.

Це я в тобі не цілком певен.

Бенгор, Мейн 
23 грудня 2009 року

1 Жорстокий монстр із роману С. Кінга «Воно», що часто з ’являється в о б 
разі клоуна.

2 ШісЬіІа — засноване 1870 року біля поселення індіанців племені Вічита 
місто (613 тис. мешканців) у штаті Канзас; колись центр торгівлі худо
бою, з 1930-х рр. місто має неофіційне прізвисько «Авіастолиця світу», 
оскільки там були засновані й зараз діють кілька великих літакобудівель- 
них компаній.
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