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З думками про Расса Дорра. 
Я сумую за тобою, друзяко





ТЕЛЕФОН  
МІСТЕРА ГЕРРІҐЕНА





Я родом з невеликого містечка, де жило сотень шість 
людей (та й зараз живе, просто я виїхав), але в нас, як 
і  у  великих містах, був інтернет, тож ми з  батьком 
отримували чимдалі менше паперової пошти. Зазви
чай містер Недó приносив тільки щотижневий при
мірник «Тайм», рекламні листівки, адресовані «Любим 
сусідам» або «Мешканцям», а також щомісячні рахун
ки. Але з  2004  року, коли мені виповнилося дев’ять 
і я почав працювати на містера Герріґена, що жив на 
пагорбі, до них додавалися мінімум чотири підписані 
мені від руки конверти щорічно. У  лютому то була 
листівка на день Святого Валентина, у вересні — до 
мого дня народження, у листопаді — на День Подяки, 
а також різдвяна листівка — або саме перед святом, 
або зразу після нього. Всередині кожної листівки були 
однодоларовий білет лотереї штату Мейн і незмінний 
підпис: «З найкращими побажаннями від містера Гер
ріґена». Формально і просто.

Батькова реакція також не змінювалася: він сміявся 
й добродушно закочував очі.

— От жмикрут,  — сказав тато одного разу. Мож
ливо, це було, коли мені виповнилося одинадцять, 
через кілька років після того, як такі листівки почали 
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приходити. — Платить тобі мізер і надсилає дешеву 
надбавку — білетики «Удачливого чортика» з «Гові».

Я зазначив, що принаймні один із чотирьох білетів 
зазвичай приносив кілька баксів. Коли таке траплялося, 
тато забирав мій виграш в крамниці «У Гові», бо непов
нолітнім не можна було грати в  лотерею, хай навіть 
вони й отримали білети в подарунок. Одного разу, коли 
мені поталанило серйозно і я виграв аж п’ять доларів, 
я попросив тата купити ще п’ять однодоларових білетів. 
Він відмовився, сказавши, що як потуратиме такій ігро
манії, то моя мати перевернеться в домовині.

— Вистачить і  того, що робить Герріґен,  — сказав 
тато. — Крім того, він мав би платити тобі сім доларів 
на годину. Або й вісім. Бог свідок, він може собі це до
зволити. П’ятірка на годину — це, може, й законно, бо 
ти ще малий, але з  певної точки зору це чисто тобі 
жорстоке поводження з дітьми.

— Мені подобається на нього працювати, — сказав 
я. — І він мені подобається.

— Розумію, — сказав він, — і не кажу, що коли ти 
читаєш для нього та полеш йому садок, то перетворю
єшся на Олівера Твіста двадцять першого століття. Але 
він усе одно жмикрут. Дивно, що він витрачається на 
пошту, коли від його скриньки до нашої навряд чи 
більш як чотириста метрів.

За цією розмовою ми сиділи на ґанку і пили зі скля
нок спрайт, тож тато ще й  тицьнув пальцем уздовж 
нашої вулиці (ґрунтової, як і більшість вулиць у Гар
лоу) в бік будинку містера Герріґена. Будинок той був 
справжнім маєтком і мав навіть критий басейн, оран
жерею та скляний ліфт, у якому я обожнював їздити, 
а  також теплицю позаду, де колись стояла молочна 
ферма (я її не застав, але тато добре пам’ятав це).
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— Ти ж знаєш, який у нього артрит, — сказав я. — Він 
тепер замість однієї палиці ходить із двома. Він не пере
живе, якщо подасться сюди пішки.

— Тоді міг би вручати ті чортові листівки просто тобі 
в руки, — сказав тато. В його словах не чулося докору, 
він скоріше просто дражнив мене. Вони з містером Гер
ріґеном добре розумілися. Мій тато непогано уживався 
геть з усіма в Гарлоу. Мабуть, тому й був таким хорошим 
продавцем. — Бог свідок, ти проводиш там досить часу.

— Це було б уже геть інше, — сказав я.
— Хіба? Чого ж то?
Я не міг пояснити. Завдяки чималій кількості прочи

таного мені вистачало словникового запасу, але життє
вого досвіду — ще ні. Я лиш знав, що любив отримувати 
ті листівки, любив чекати, поки їх принесуть, чекати на 
лотерейний білет, а тоді зішкрябувати захисний шар (зав
жди своєю щасливою монеткою), любив читати старо
модний прописний рядок «З найкращими побажання
ми від містера Герріґена». Коли я зараз про це згадую, 
мені спадає на думку слово «церемоніальний». Саме 
таким чином містер Герріґен носив свої вузькі чорні 
краватки, коли ми з ним вибиралися до міста, хоча він 
зазвичай просто сидів за кермом практичного фордів
ського седана й читав «Файненшл Таймс», поки я ходив 
по торговельному центру і збирав покупки за списком. 
Серед них завжди були рагу з просоленою яловичиною, 
а також дюжина яєць. Містер Герріґен періодично ви
словлював думку про те, що людина пречудово здатна 
прожити на самих тобі яйцях і рагу з просоленою яло
вичиною, щойно досягне певного віку. Коли я спитав, 
що то саме за вік, він відповів, що шістдесят вісім.

— Коли людині виповнюється шістдесят вісім, — ска
зав він, — їй уже не потрібні вітаміни.
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— Справді?
— Ні, — відповів він. — Я просто так кажу, щоб ви

правдати свої шкідливі харчові звички. Ти замовляв 
супутникове радіо для цієї машини чи ще ні, Крейґу?

— Замовляв.
З татового комп’ютера, бо містер Герріґен свого не мав.
— Тоді де воно? Бо зараз тільки й можна зловити, що 

клятого пустомолота Лімбó.
Я показав йому, як перейти на супутникове радіо. Він 

прокрутив ручку повз, мабуть, сотню станцій, аж доки 
не знайшов таку, що спеціалізувалася на кантрі. Там 
грали «Тримайся свого чоловіка».

У мене від цієї пісні й досі дрижаки пробігають. Ду
маю, що це назавжди.

* * *
Того дня, коли мені ще було одинадцять і ми з татом 
пили собі спрайт та дивилися на великий будинок 
(у Гарлоу його так і називали — «Великий будинок», 
наче то була тюрма Шоушенк), я сказав:

— Прикольно отримувати паперову пошту.
Тато закотив очі.
— Мейли — ось що прикольно. І стільникові теле

фони. Вони для мене наче дива якісь. Ти надто малий, 
щоб зрозуміти. Якби ти виріс із самою лише загальною 
телефонною лінією, на якій ще чотири будинки крім 
твого, а  в  одному з  них жила місіс Едельсон, котра 
ніколи не змовкала… отоді б ти, мабуть, думав інакше.

— А коли мені можна буде мати свій телефон?
Я того року багато разів про це питав, а коли ви

йшли перші айфони, то ще частіше.
— Коли я вирішу, що ти досить дорослий.
— Як не хочеш казати, то й не кажи.
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Була моя черга закочувати очі, що дуже смішило 
тата. А тоді він знов посерйознішав.

— Ти розумієш, наскільки Джон Герріґен багатий?
Я знизав плечима.
— Я знаю, що в нього колись були фабрики.
— У нього було більше, ніж просто фабрики. До 

того як вийти на пенсію, він був верховним вождем 
у  фірмі, що звалася «Оук Ентерпрайз». Їй належали 
корабельний завод, торговельні центри, мережа кіно
театрів, телекомунікаційна компанія і не знаю що там 
ще. «Оук» була однією з найбільших на біржі.

— Що таке біржа?
— Ринок акцій. Азартна гра заможних людей. Коли 

Герріґен продавав свою частку, про це повідомили не 
просто в діловій рубриці «НьюЙорк Таймс», а на пер
шій сторінці. Той дядько, що їздить на шестирічному 
«форді», живе в кінці ґрунтової дороги, платить тобі 
п’ять баксів на годину і присилає доларові лотерейні 
білетики чотири рази на рік, сидить більш як на мі
льярді доларів. — Тато всміхнувся. — А мій найгірший 
костюм, який твоя мати змусила б мене віддати благо
дійникам, якби була зараз жива, кращий за той, у яко
му він ходить до церкви.

Усе це здалося мені цікавим, особливо думка про те, 
що містер Герріґен, котрий не мав ноутбука чи й про
стого телевізора, колись володів телекомунікаційною 
компанією і кінотеатрами. Закладаюся, що він ніколи 
не ходив у кіно. Мій тато називав таких луддитами, 
маючи на увазі (серед усього іншого) тих, хто не любив 
усіляких ґаджетів. Супутникове радіо було винятком, 
тому що йому подобалася музика кантрі й він ненавидів 
рекламу на WOXO — єдиній станції з кантрі й вестер
ном, яку ловив приймач в його машині.
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— Ти знаєш, скільки це — мільярд, Крейґу?
— Сто мільйонів, правильно?
— Якщо точніше, то тисяча.
— Ого, — сказав я, але тільки тому, що ситуація по

требувала «ого».
Я розумів суму в п’ять баксів, розумів п’ять сотень — 

ціну за вживаний мопед, що продавався на ДіпКат
роуд, яким я мріяв заволодіти (ну, хай щастить), а також 
мав теоретичне уявлення про п’ять тисяч  — стільки 
тато заробляв щомісяця продавцем у «Тракторах і важ
кій техніці Пармело» в ҐейтсФолз. Татів знімок завжди 
висів на стіні під написом «Продавець місяця». Він 
стверджував, що це невелика річ, але я все розумів. 
Коли він отримував продавця місяця, ми ходили ве
черяти до «Марселя», чепурного французького ресто
рану в КаслРоку.

— «Ого»  — це правильно,  — сказав тато й  підніс 
склянку в  бік великого будинку на пагорбі, з  усіма 
його здебільшого незайманими кімнатами й ліфтом, 
котрий містер Герріґен ненавидів, але мусив користу
ватися через артрит і  радикуліт у  попереку та кри
жах. — «Ого» — це дуже точно, чорт забирай.

* * *
Перш ніж я розкажу про свій виграшний лотерейний 
білет, смерть містера Герріґена і проблеми з Кенні Ян
ко, що виникли в мене, коли я перейшов до старшої 
школи в ҐейтсФолз, мені ще слід розповісти про те, як 
я потрапив до містера Герріґена на роботу. Це сталося 
через церкву. Ми з татом ходили до Першої методист
ської церкви Гарлоу, вона ж єдина методистська церква 
Гарлоу. Була колись іще одна, яку використовували 
баптисти, але згоріла у 1996 році.
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— Дехто святкує народження дитини феєрверка
ми, — казав тато. Мені тоді не могло бути більш як 
чотири роки, але я все пам’ятаю — мабуть, тому, що 
мене зацікавили феєрверки. — А ми з твоєю мамою 
вирішили привітати тебе, Крейґстере, спаливши церк
ву. Та й гарненько ж вона горіла!

— Не кажи такого, — сказала мати. — А ну як він 
повірить і сам спалить церкву, коли народиться його 
дитина?

Вони багато жартували разом і сміялися, а я не ро
зумів тих жартів.

Ми втрьох ходили до церкви, риплячи чобітьми по 
втоптаному снігу взимку, а влітку збиваючи пил свят
ковими туфлями (котрі мама протирала серветкою, 
коли ми заходили всередину), і я завжди тримав тата 
лівою рукою, а маму — правою.

Вона була хорошою мамою. У 2004 році, коли я по
чав працювати у містера Герріґена, я страшенно суму
вав за нею, хоч вона на той час уже три роки як по
мерла. Тепер, шістнадцять років по тому, я й досі за 
нею сумую, нехай її обличчя й вицвіло в пам’яті, а фо
тографії хоч і освіжають його, але ненабагато. Те, що 
співається в  пісеньці про дітей, котрі не мають ма
ми, — це правда. Їм важко. Я любив тата, і ми завжди 
добре розумілись, але пісенька правдива і ще де в чо
му: на світі багато такого, чого тато не розуміє. Напри
клад, як зробити віночок з кульбабок у великому полі 
позаду будинку, надіти тобі на голову й сказати, що 
сьогодні ти не просто собі маленький хлопчик, а ко
роль Крейґ Перший. Або як тішитися, але тихенько — 
не хвалитися і все таке, — коли ти починаєш читати 
комікси про Супермена та Спайдермена в три роки. 
Як лягати з тобою в ліжко, коли ти прокинувся серед 
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ночі від кошмару, в  якому за тобою гнався Доктор 
Восьминіг. Як обійняти тебе й  сказати, що все буде 
гаразд, коли якийсь більший хлопець  — наприклад, 
Кенні Янко — вибиває з тебе дух.

Того дня мені дуже допомогли б такі обійми. Мате
ринські обійми в той день могли немало змінити.

* * *
Дар не вихвалятися своїм скоростиглим умінням чита
ти я отримав від батьків, котрі рано навчили мене, що 
мати якийсь особливий талант — це не значить бути 
кращим за інших. Але чутка таки розійшлася, як буває 
в маленьких містечках, і коли мені було вісім, преподоб
ний Муні спитав, чи не хотів би я прочитати уривок із 
Біблії в Родинну неділю. Мабуть, його зацікавила незвич
ність ситуації: здебільшого він знаходив на цю честь 
хлопця чи дівчину зі старших класів. Найближчої неді
лі я читав з Євангелія від Марка, а після служби пре
подобний сказав, що я впорався добре і що він запро
шує мене читати хоч кожного тижня, якщо я забажаю.

— Він каже, що мале дитя поведе їх, — сказав я та
тові. — Так написано в Книзі пророка Ісаї.

Батько буркнув так, ніби це його не дуже зворуши
ло. Тоді кивнув.

— Добре, якщо пам’ятатимеш, що ти засіб, а не сенс.
— Що?
— Біблія — це Слово Боже, а не Слово Крейґове, тож 

не дуже задирай носа.
Я відповів, що не буду, і наступні десять років — доки 

не пішов до коледжу, де навчився курити травичку, 
пити пиво й ганятися за дівчатами, — я читав щотижне
вий уривок. Робив це навіть коли переживав найгірше. 
Преподобний за тиждень називав мені потрібне місце 
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в Писанні — з точністю до розділу й рядка, як то кажуть. 
А тоді на зустріч методистської молоді в четвер я при
носив йому список слів, котрих не міг вимовити. У ре
зультаті я, можливо, тепер залишився єдиною душею 
в штаті Мейн, котра знає не тільки як пишеться «Наву
ходоносор», але й де в цьому імені ставиться наголос.

* * *
Один з найбагатших людей Америки переїхав до Гарлоу 
років за три до того, як я  отримав недільну роботу, 
де читав Писання старшим своїм. Тобто на зламі сто
літь, одразу після того, як продав усі свої компанії 
й вийшов на пенсію, і до того, як його великий будинок 
був завершений (басейн, ліфт і під’їзна дорога з твердим 
покриттям з’явилися пізніше). Містер Герріґен щотиж
ня приходив до церкви у своєму бувалому в бувальцях 
чорному костюмі з обвислими ззаду штаньми, у заста
рілій вузькій чорній краватці, з  ретельно зачесаним 
рідким та сивим волоссям. Решту тижня те волосся 
стирчало куди хотіло, як в Ейнштейна після напруже
ного дня розшифровування законів космосу.

Тоді він ще використовував лиш один ціпок, на який 
спирався, коли ми підводилися заспівати гімни, котрі 
я, либонь, пам’ятатиму аж до смерті. І ті рядки зі «Ста
рого міцного хреста» про воду і кров, що текли з по
раненого боку Ісуса, завжди викликали в мене дрижаки, 
точнісінько як останній куплет із «Тримайся свого чо
ловіка», коли Теммі Вайнет виводить на повну силу. А от 
містер Герріґен не співав посправжньому (і добре, бо 
голос у нього був іржавоскрипучий), але ворушив губа
ми разом з усіма. Це в них із моїм татом було спільне.

Однієї неділі восени 2004 року (усі дерева в нашій 
частині світу пломеніли барвами) я прочитав із Другої 
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книги Самуїлової, роблячи те, для чого мене покликали: 
наділяв паству посланням, яке сам ледьледь розумів, 
але пам’ятав, що преподобний Муні пояснить усе в про
повіді: «Краса Ізраїлева побита на нагір’ях твоїх: по
лягли могутні витязі! Не розказуйте ж про це в Ґаті, не 
оголошуйте на вулицях Ашкелона, щоб не тішилися 
дочки філістимлян, щоб не раділи дочки необрізаних».

Коли я сідав на нашій лаві, батько поплескав мене по 
плечу й прошепотів: «Ох і насипав же ти мені у вуха». 
Довелося прикрити рота, щоб сховати усмішку.

* * *
Наступного вечора, коли ми вже домивали посуд піс
ля вечері (тато мив, а я витирав і складав), на під’їзну 
доріжку заїхав «форд» містера Герріґена. Його ціпок 
погупав сходами до дверей, і тато відчинив ще до того, 
як містер Герріґен устиг постукати. Містер Герріґен 
відхилив пропозицію перейти до вітальні й сів за стіл 
на кухні як свій. Він погодився на запропонований 
татом спрайт, але відмовився від склянки.

— Я п’ю з пляшки, як мій батечко, — сказав він.
Бувши діловою людиною, він зразу перейшов до 

суті. Якщо мій тато дасть згоду, сказав містер Герріґен, 
він хотів би найняти мене, щоб читати йому дещо 
двітри години на тиждень. За це він платив би п’ять 
доларів на годину. Він міг би запропонувати ще три 
години додаткової праці, якби я взявся трохи допо
магати в його садку й виконувати іншу роботу, напри
клад, відкидати сніг зі сходів узимку й витирати пил 
звідусіль, де той осідав упродовж року.

Двадцять п’ять або й тридцять доларів на тиждень, 
а половина цього — за читання, хоч читати я був ладен 
і  безкоштовно! Я  не міг у  це повірити. Мені одразу 
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згадалась ідея накопичити на мопед, хоч закон і  за
бороняв мені на ньому їздити ще сім років.

Пропозиція звучала надто добре, щоб бути прав
дою, і  я  боявся, що батько відмовиться, але він по
годився.

— Тільки не давайте йому нічого суперечливого, — 
сказав тато. — Ніякої скаженої політики, ніякого над
мірного насильства. Він читає як дорослий, але йому 
лиш дев’ять років, та й то недавно сповнилося.

Містер Герріґен дав таку обіцянку, відпив ще трохи 
спрайту і плямкнув шкірястими губами.

— Так, він добре читає, але я хочу найняти його не 
тільки через це. Він не бубонить, навіть коли не розу
міє читаного. Мені це здається примітним. Не диво
вижним, але примітним.

Він поставив пляшку й нахилився вперед, вперши 
в мене гострий погляд. Я часто бачив у тих очах весе
лощі, але теплоту — дуже рідко, і в той вечір у 2004 ро
ці її там не було.

— Про твоє вчорашнє читання, Крейґу. Ти знаєш, 
що мається на увазі під виразом «дочки необрізаних»?

— Не дуже, — сказав я.
— Я так і думав, але у твоєму голосі все одно про

звучали доречні гнів і побивання. До речі, ти знаєш, 
що таке «побивання»?

— Плач і все таке.
Він кивнув.
— Але ти не перегнув палиці. Не роздув казнащо. 

Це було добре. Читець — це носій, а не творець. Пре
подобний Муні допомагає тобі з вимовою?

— Так, сер, іноді.
Містер Герріґен відпив ще спрайту й підвівся, спи

раючись на ціпок.
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— Скажи йому, що в  слові «Ашкелон» наголос на 
останній склад, а не на другий. Мені воно прозвучало 
як незапланований жарт, але в мене таке собі почуття 
гумору. То як, пробний сеанс у середу, десь о третій? 
У тебе тоді вже скінчаться уроки?

Я виходив з початкової школи Гарлоу о пів на третю.
— Так, сер. О третій буде добре.
— Скажімо, до четвертої? Чи це надто довго?
— Нормально, — сказав тато. Здається, вся наша розмо

ва його трохи приголомшила. — Ми сідаємо до столу не 
раніше ніж о шостій. Я люблю дивитися місцеві новини.

— Хіба вони не псують травлення?
Тато засміявся, хоча мені здається, що містер Герріґен 

не жартував.
— Іноді так. Я не прихильник містера Буша.
— Він трохи дурко, — погодився містер Герріґен, — 

але хоч оточив себе людьми, котрі розуміються на спра
вах. О третій у середу, Крейґу, приходь вчасно. Я ніколи 
не терпів запізнень.

— І жодного непристойного чтива, — сказав тато. — 
Для цього ще буде час, коли він підросте.

Герріґен пообіцяв і це, але думаю, що люди, котрі зна
ються на тому, як ведуться справи, також розуміють, 
що обіцянки легко знехтувати, адже вони роздаються 
безкоштовно. Безперечно, в  «Серці пітьми», першій 
книзі, яку я йому прочитав, не було нічого непристой
ного. Коли ми закінчили, містер Герріґен спитав, чи 
зрозумів я її. Не думаю, що він намагався мене настав
ляти, — йому просто було цікаво.

— Не дуже багато, — сказав я, — але той Курц до
бряче скажений. Це я зрозумів.

Нічого непристойного не було і в наступній книзі — 
«Сайлас Марнер», на мою скромну думку, був просто 
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марафоном нудьги. А от третя, «Коханець леді Чаттер
лей», уже відкрила мені очі. Коли я познайомився з Кон
станс Чаттерлей і її охочим єгерем, ішов 2006 рік. Мені 
було десять. Стільки років минуло, а я й досі пам’ятаю 
слова «Старого міцного хреста» і так само живо при
гадую, як Меллорс погладжував леді рукою й бурмотів: 
«Ото добре». Хлопцям корисно дізнатися про те, як він 
до неї ставився, і пам’ятати це.

— Ти розумієш те, що прочитав?  — спитав містер 
Герріґен після одного особливо пристрасного уривка. 
Знову — просто цікавість.

— Ні, — сказав я, але то була не чиста правда. Я ро
зумів набагато більше з того, що коїлося між Оллі Мел
лорсом і Конні Чаттерлей у лісі, ніж із того, що було між 
Марлоу і Курцом у Бельгійському Конґо. Осягнути секс 
важко (це я зрозумів ще до того, як потрапив до коле
джу), але зрозуміти навіженість іще важче.

— Гаразд, — сказав містер Герріґен, — але якщо бать
ко питатиме, що ми зараз читаємо, пропоную відповіда
ти, що «Домбі і сина». Її візьмемо наступною.

Батько так і не спитав — принаймні про ту книж
ку,  — і  я  відчув полегшення, коли ми перейшли до 
«Домбі», бо то був мій перший дорослий роман, про 
який я  пам’ятаю, що він мені дуже сподобався. Я  не 
хотів брехати татові, бо почувався б від цього жахливо, 
хоч і впевнений, що містер Герріґен не мав би проблем.

* * *
Містер Герріґен любив, коли я  читав для нього, бо 
його очі швидко стомлювалися. Мабуть, полоти квіти 
було кому й без мене — Піт Боствік, котрий стриг той 
акр чи скільки газону, мабуть, був би радий узятися 
й за це. А Една Ґроґен, що доглядала будинок, радо б 
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витирала пил із чималої колекції прадавніх кульок зі 
штучним снігом і скляних преспап’є, але то була моя 
робота. Йому здебільшого просто подобалося мати ме
не поруч. Він так і не сказав мені нічого такого аж до 
самої смерті, але я це знав. Тільки не розумів чому, та 
й досі не впевнений, чи розумію.

Одного разу, коли ми поверталися з вечері в «Марсе
лі» в КаслРоку, тато якось дуже різко сказав:

— Герріґен колинебудь торкався тебе так, як тобі не 
сподобалося?

Залишалося ще кілька років до того дня, коли в мене 
могла вирости бодай тінь вусів, але я знав, про що він 
питав: заради Бога, нам розповідали в третьому класі 
про небезпеку від незнайомців і  «недоречні дотики».

— Ти питаєш, чи не лапав він мене? Ні! Боже, тату, він 
не ґей.

— Гаразд. Не закипай, Крейґстере. Я мусив спитати. 
Ти проводиш там багато часу.

— Якби він мене лапав, то міг би принаймні приси
лати дводоларові лотерейні білети, — сказав я, і  тато 
розсміявся.

Я заробляв приблизно тридцять доларів на тиждень, 
і тато наполіг, щоб я відкладав принаймні двадцять із 
них на ощадний рахунок на коледж. Я так і робив, хоч 
і вважав це мегадурістю. Коли навіть підлітковий вік 
здається далеким, мов Місяць, то коледж узагалі ніби 
щось із наступного життя. Але десять баксів на тиждень 
все одно були розкішшю. Я щось витрачав на бургери 
й молочні коктейлі в кафетерії «Гові», але більшу части
ну — на старі книжки в м’якій палітурці в букіністич
ній крамниці «Далі» у ҐейтсФолз. Мої книжки не були 
такі важкі, як ті, що я читав містеру Герріґену (навіть 
«Леді Чаттерлей» була важкуватою, коли Констанс 
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і Меллорс не наганяли пари). Мені подобалися романи 
про злочини, а також вестерни, схожі на «Перестрілку 
в ГілаБенді» й «Розжарений свинець». Читати місте
рові Герріґену — то була робота. Я не впрівав, але таки 
працював. А книжка на кшталт «Одного понеділка ми 
всіх повбивали» Джона Д. Макдональда була чистою 
насолодою. Я казав собі, що ті гроші, які не йшли на 
коледж, було  б непогано назбирати на один з  но
вих теле фонів від «Еппл», котрі пішли в продаж улітку 
2007  року, але вони коштували дорого, під шістсот 
баксів, тож по десять доларів на тиждень я складав би 
понад рік. А коли тобі всього одинадцять з половиною 
(скоро дванадцять), цілий рік — це дуже довго.

Крім того, мене приманювали ті старі барвисті па
літурки.

* * *
Різдвяного ранку 2007 року, три роки по тому, як я по
чав працювати на містера Герріґена, і за два роки до 
його смерті, під ялинкою для мене лежав єдиний па
куночок, і тато сказав, щоб я залишив його наостанок, 
доки він належним чином не помилується пейсле
вим жилетом, човганцями й бріаровою люлькою, котрі 
я йому наготував. Коли з ними розібралися, я здер об
гортку зі свого єдиного подарунка й  заверещав від 
радості, бо побачив те, чого весь час прагнув, — айфон, 
котрий умів робити так багато всього, що поруч із ним 
батьків телефон у машині здавався викопним.

Відтоді багато змінилося. Тепер уже айфон, який 
батько подарував мені на Різдво у 2007 році, став та
кою  ж минувшиною, як спільна телефонна лінія на 
п’ять родин, про котру він розказував мені в дитин
стві. Відбулося стільки змін, стільки проривів — і то 
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дуже швидко. У моєму різдвяному айфоні було всього 
шістнадцять додатків, усі попередньо встановлені. 
Одним з них був «Ютьюб», бо тоді «Еппл» з «Ютью
бом» ще дружили (але це змінилося). Інший називав
ся «SMS»  — то був примітивний обмін текстовими 
повідомленнями (без емодзі  — такого слова ще не 
з’явилося, — якщо ти не придумував їх сам). Був ще 
погодний додаток, що завжди помилявся. Але можна 
було дзвонити з пристрою настільки компактного, що 
він носився в кишені штанів, а ще краще — на ньому 
був «Сафарі», який поєднував тебе із зовнішнім сві
том. Коли ростеш у містечку без світлофорів і з ґрун
товими дорогами, якот Гарлоу, зовнішній світ — то 
дивне і спокусливе місце, якого хотілося торкнутись, 
а телевізор не міг адекватно в цьому зарадити. При
наймні мені хотілося. Усе це було на відстані простяг
нутого пальця, дяка AT&T і Стіву Джобсу.

Був там і ще один додаток, який змусив мене згада
ти про містера Герріґена навіть того радісного ранку. 
Дещо набагато крутіше за супутникове радіо в маши
ні. Принаймні для таких, як він.

— Дякую, тату, — сказав я та обійняв його. — Дякую 
дякуюдякую!

— Тільки не сиди в ньому постійно. Ціни на дзвінки 
хтознаякі, тож я стежитиму.

— Вони скоро подешевшають, — сказав я.
У цьому я не помилився, і тато ніколи не дорікав 

мені рахунками. Мені все одно не дуже було кому 
дзвонити, але я любив дивитися відео на ютьюбі (і та
то теж), і мені подобалося ходити до світу, котрий ми 
тоді позначали трьома буквами «w» — до всесвітньої 
мережі. Іноді я переглядав статті у «Правді» — не тому, 
що розумів російську, а просто тому, що міг.
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* * *
Не минуло й двох місяців, я повернувся зі школи, від
крив поштову скриньку й знайшов конверт, підписа
ний мені старомодним почерком містера Герріґена. То 
була моя листівка до дня Святого Валентина. Я  уві
йшов у дім, скинув книжки на стіл і розкрив конверт. 
Листівка не була квітчаста чи сентиментальна — у міс
тера Герріґена був інакший стиль. На ній був зображе
ний чоловік у смокінгу, що стояв у полі квітів і вклоняв
ся, тримаючи в руці циліндр. Усередині був друкований 
напис: «Нехай рік буде сповнений любов’ю і  друж
бою». А  нижче дописано: «З  найкращими побажан
нями від містера Герріґена». Чоловік зняв капелюха 
і вклонявся: хороше побажання, нічого шмаркливого. 
Отакий був містер Герріґен. Пригадуючи це, я дивую
ся, чому він взагалі вважав день Святого Валентина 
гідним листівки.

У 2008 році на зміну однодоларовим білетикам «Удач
ливий чортик» прийшла «Соснова готівка». На білети
ку було зображено шість сосен. Якщо під зчухраним 
захисним шаром знаходилося три однакові числа, ти 
вигравав саме цю суму. Я зчухрав деревця й глипнув на 
числа. Спочатку подумав, що це помилка або якийсь 
жарт, хоч містер Герріґен і не був жартівником. Я глянув 
ще раз, пробігшись пальцями по відкритих числах, змі
таючи геть залишки того, що тато називав (неодмінно 
закотивши очі) «сріблястим брудом». Числа не зміню
вались. Може, я й засміявся — цього не пам’ятаю, але 
добре пам’ятаю крик. Крик радості.

Я вихопив з кишені новий телефон (тепер завжди мав 
його при собі) й набрав «Трактори Пармело». Потрапив 
на Деніз, секретарку, і коли вона почула, який я задиха
ний, то спитала, що трапилося.
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— Нічого, нічого, — сказав я. — Але мені треба про
сто зараз поговорити з татом.

— Гаразд, почекай трошки. — А тоді: — Ти наче дзво
ниш із того боку Місяця, Крейґу.

— Я з мобільного. — Боже, як я любив це говорити.
Деніз гмикнула.
— Ті штуки повні радіації. Я б собі ніколи такий не 

завела. Стривай.
Тато теж спитав, що сталося, бо я раніше ніколи не 

дзвонив йому на роботу, навіть коли шкільний автобус 
поїхав без мене.

— Тату, я отримав валентинського лотерейного бі
лета від містера Герріґена…

— Якщо ти дзвониш, аби розказати, що виграв де
сять доларів, то міг би й почекати, доки…

— Ні, татку, це великий приз! — Для однодоларових 
білетів у ті часи так воно і було. — Я виграв три ти
сячі доларів!

Тиша на лінії. Я  подумав, чи не обірвалося з’єд
нання. У  ті часи мобільні телефони, особливо нові, 
постійно уривали дзвінки. Хоч телефонну компанію 
й називали «Матінка Белл», вона не завжди була най
кращою матір’ю.

— Тату? Ти на зв’язку?
— Ага. Ти впевнений?
— Так! Я зараз на нього дивлюся! Три тисячі доларів! 

Раз у верхньому ряду і двічі в нижньому!
Ще одна довга пауза, а тоді я почув, як тато сказав 

комусь: «Здається, мій малий виграв якісь гроші». За 
мить він повернувся до мене.

— Поклади десь у безпечне місце, доки я повернусь.
— Куди?
— Давай, може, в коробку зпід цукру з комори?
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— Точно, — сказав я. — Гаразд.
— Крейґу, там точно все правильно? Не хочеться, 

щоб ти засмучувався, тож перевір ще раз.
Я перевірив, переконаний у тому, що татів сумнів 

якось змінить те, що я побачив, і принаймні один з на
писів «$ 3000» перетвориться на щось інше. Але все 
лишилося на місці.

Я сказав йому про це, і він засміявся.
— Ну, тоді вітаю. Сьогодні йдемо до «Марселя», ти 

пригощаєш.
А тут засміявся вже я. Не пам’ятаю, щоб колинебудь 

відчував таку чисту радість. Я мусив подзвонити ко
мусь іще, тож набрав містера Герріґена, котрий відпо
вів по своєму луддитському стаціонарному телефону.

— Містере Герріґен, дякую за листівку! І дякую за 
білет! Я…

— Ти дзвониш із того свого ґаджета? — спитав він. — 
Мабуть, так, бо я тебе ледве чую. Ти наче десь на іншо
му боці Місяця.

— Містере Герріґен, я виграв великий приз! Три ти
сячі доларів! Дуже вам дякую!

Запала тиша, але не така довга, як батькова, а коли 
він знову заговорив, то не перепитував, чи я не поми
лився. Не сумнівався в мені.

— Тобі поталанило, — сказав він. — Вітаю.
— Дякую!
— Прошу, але дякувати не обов’язково. Я їх купую 

рулонами. Розсилаю друзям і  діловим знайомим як 
таку собі… гм… візитку, можна сказати. І  так уже 
багато років. Один з них рано чи пізно мав виграти.

— Тато змусить мене покласти більшу частину до 
банку. Думаю, що це правильно. Фонд на коледж доб
ряче виросте.
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— Якщо хочеш, дай їх мені, — сказав Герріґен. — До
зволь їх для тебе інвестувати. Думаю, що можу гаран
тувати кращий прибуток, ніж банківський відсоток. — 
А тоді додав уже більше для себе, ніж для мене: — Щось 
дуже безпечне. Цей рік для ринку буде не дуже добрим. 
На обрії вже видно хмари.

— Аякже! — Я подумав ще раз. — Ну, майже напев
не. Треба поговорити з татом.

— Звісно. Так і слід. Скажи, що я також готовий га
рантувати базову суму. Ти сьогодні ще приходиш чи
тати? Чи відкладеш цю справу, коли вже став замож
ною людиною?

— Аякже, мені тільки треба повернутися додому 
раніше за тата. Ми вечеряємо в ресторані. — Я помов
чав. — Хочете піти з нами?

— Не сьогодні, — сказав він не вагаючись. — Знаєш, 
ти міг би взяти й  розказати мені про все особисто, 
коли вже все одно приходиш. Але тобі дуже подоба
ється той твій ґаджет, так? — Він не чекав відповіді — 
вона була йому не потрібна. — Що скажеш про ідею 
інвестувати твоє неочікуване щастячко в акції «Еппл»? 
Думаю, вони в майбутньому стануть доволі успішни
ми. Люди кажуть, цей айфон поховає блекбері. Уяви 
собі телефон, який копає могилу іншому. Коротше, не 
відповідай зараз, а спочатку обговори все з батьком.

— Так і зроблю, — сказав я. — Я скоро прийду. При
біжу.

— Молодість  — прекрасна пора,  — сказав містер 
Герріґен. — Шкода, що вона марнується на дітей.

— Га?
— Багато хто казав таке, але Шоу висловив найкра

ще. Не зважай. Аякже, біжи. Біжи, наче тебе жене при
вид Дікенса, бо саме його книжка на нас і чекає.
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* * *
Я пробіг чотириста метрів до будинку містера Герріґе
на, а назад ішов поволі, і дорогою мені сяйнула ідея. 
Спосіб віддячити йому, хоч він і сказав, що подяка не 
обов’яз кова. За нашою шикарною вечерею в «Марселі» 
того вечора я розповів татові про те, як містер Герріґен 
запропонував інвестувати мій негаданий виграш, а та
кож про ідею того, яким подарунком віддячити. Я ду
мав, що тато сумніватиметься, і не помилився.

— Я абсолютно не проти того, щоб він інвестував 
гроші. Щодо твоєї ідеї… ти ж знаєш, що він думає про 
такі речі. Він не просто найбагатший у Гарлоу — та що 
там, в усьому Мейні, — але також єдиний, хто не ди
виться телевізор.

— У нього є ліфт, — сказав я. — І він ним корис
тується.

— Користується, бо мусить. — Тоді тато усміхнув
ся: — Але це твої гроші, і якщо тобі хочеться витрати
ти двадцять відсотків із них саме так, я не забороня
тиму. Коли він відмовиться, можеш віддати мені.

— Ти справді думаєш, що він відмовиться?
— Так.
— Тату, а чому він узагалі сюди переїхав? Ну, ми ж 

просто маленьке містечко. Ми ніде.
— Якби ж я знав. Спитай його якось. А зараз — як 

щодо десерту, марнотрате мій?

* * *
Десь через місяць я підніс містерові Герріґену новий 
айфон. Я не пакував його — і тому, що не було ніякого 
свята, і тому, що знав, як йому подобається — без мі
шури та брязкалець.
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Він з видимим здивуванням перевернув коробку раз 
чи два в покручених артритом руках. А тоді простягнув 
річ мені.

— Дякую, Крейґу, я ціную твій намір, але ні. Раджу 
віддати його батькові.

Я взяв коробку.
— Він і сказав, що ви так відповісте.
Я був розчарований, але не здивований. І ще не гото

вий здаватися.
— Твій батько — мудра людина. — Він нахилився впе

ред у кріслі й стиснув долоні між розведеними коліна
ми. — Крейґу, я рідко даю поради і майже завжди тільки 
дарма переводжу ними повітря, але сьогодні дам тобі 
одну. Генрі Торо казав, що не ми володіємо речами, а во
ни — нами. Кожен новий предмет: дім, машину, теле
візор, модний телефон, як оцей, — ми мусимо нести на 
власних плечах. Пригадую, як Джейкоб Марлі казав 
Скруджу: «Це ланцюги, що їх я скував за життя». У мене 
нема телевізора, бо коли б був, то я б його дивився, хоча 
майже всі передачі в ньому — то чисті нісенітниці. У ме
не нема радіо в будинку, тому що я б тоді його слухав, 
а мені ж тільки й треба, що дрібка кантрі, аби перебити 
монотонність довгої поїздки. Якби в мене було оце… — 
він вказав на коробку з телефоном, — то я, безперечно, 
використовував би його. Я отримую дванадцять періо
дичних видань поштою, і вони містять усю інформацію, 
за якою мені треба стежити в діловому світі, й про сум
не становище справ у світі ширшому. — Він відхилився 
назад і зітхнув. — Ну от. Я не тільки дав пораду, а й ви
голосив цілу промову. Похилий вік дуже підступний.

— Можна показати вам одну штуку? Ні, дві.
Він видав мені один з  тих поглядів, котрими іноді 

наділяв садівника й хатню робітницю, але до того дня 
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ніколи не звертав на мене: такий пронизливий, скеп
тичний і доволі неприємний. Через роки я зрозумів, що 
то погляд проникливого цинічного чоловіка, котрий 
вірить, що вміє зазирати вглиб більшості людей, і не 
очікує знайти там нічого хорошого.

— Це тільки підтверджує старе прислів’я про те, що 
жодне добре діло не лишається непокараним. Я поти
хеньку починаю жалкувати, що твій білетик виграв. — 
Він знову зітхнув. — Гаразд, давай, демонструй. Але ти 
мене не переконаєш.

Отримавши той погляд, такий відсторонений і холод
ний, я вже подумав був, що він правий. Що я таки віддам 
телефон батькові. Але коли я вже зайшов так далеко, то 
пішов ще далі. Я спеціально переконався, щоб телефон був 
повністю заряджений і працював — хаха — як новень
кий. Я ввімкнув його й показав на іконку в другому ряді. 
На ній були ламані лінії, схожі на графік кардіограми.

— Бачите оце?
— Так, і бачу, що там написано. Але мені не потрібен 

звіт про ринок акцій, Крейґу. Ти ж знаєш, я передпла
чую «Воллстріт Джорнал».

— Аякже, — погодився я, — але «Воллстріт Джор
нал» такого не вміє.

Я торкнувся іконки і відкрив додаток. З’явився індекс 
ДоуДжонса. Я гадки не мав, що означають числа, але 
бачив, що вони коливаються. 14720 наросло до 14728, 
тоді впало до 14704, тоді підскочило до 14716. Очі міс
тера Герріґена розширилися. Рот махом розкрився. Його 
ніби хтось угрів маракасом. Він узяв телефон і близько 
підніс до лиця. Тоді глянув на мене.

— Ці числа в реальному часі?
— Так, — сказав я. — Ну, думаю, вони можуть від

ставати на хвилинудві, не знаю напевне. Він підтягує 
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їх з нової телефонної вежі в Моттоні. Нам пощастило, 
що вона так близько.

Він нахилився вперед. Куточків губ торкнулася ми
мовільна усмішка.

— Щоб я сказився. Це як тікерні апарати, що стояли 
вдома у магнатів.

— О, набагато краще, — сказав я. — Телеграфні тіке
ри іноді відставали на кілька годин. Тато саме вчора про 
це розповідав. Його заворожує цей біржовий додаток, 
він постійно бере в мене телефон, щоб подивитися. Він 
розказував, що в 1929 році ринок акцій так сильно об
валився через те, що чим більше люди торгували, тим 
сильніше відставали тікери.

— Він правий, — сказав містер Герріґен. — Усе за
йшло надто далеко раніше, ніж хтось устиг натиснути 
на гальма. Звісно, штука на кшталт цієї могла  б на
справді прискорити розпродаж. Важко сказати, техно
логія ще така нова.

Я чекав. Хотів розповісти йому більше, продати йому 
це — врештірешт, я був просто пацаном, — але щось 
підказало, що правильніше буде почекати. Він дивився 
на крихітні коливання ДоуДжонса. Здобував нову осві
ту просто на моїх очах.

— Але… — сказав він, не відриваючись від екрана.
— Але що, містере Герріґен?
— У руках того, хто насправді знає ринок, щось по

дібне могло б… мабуть, уже може… — Він затих і за
думався. Тоді сказав: — Я мав би про це знати. Те, що 
я на пенсії, мене не виправдовує.

— Ось іще дещо, — сказав я, не маючи терпіння че
кати більше.  — Усі ті журнали, що ви їх отримуєте? 
«Ньюсвік», «Файненшл Таймс», «Фордс»?
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— «Форбс», — сказав він, і далі стежачи за екраном. 
Він нагадував мене самого в чотирирічному віці, коли 
я тримав у руках чарівну кулю з номером 8, отриману 
на день народження.

— Саме так. Можна мені телефон на хвилинку?
Він неохоче віддав айфон, і я був майже впевнений, 

що таки впіймав його. Я радів, але й трохи соромився 
цього. Наче бахнув ручну білочку по голові, коли вона 
підійшла взяти з долоні горішок.

Я запустив «Сафарі». Браузер тоді був набагато при
мітивніший, ніж сьогодні, але працював нормально. 
Я вбив у пошуковий рядок «Ґуґла» «Воллстріт Джор
нал», і за кілька секунд відкрилася їхня головна сто
рінка. Один із заголовків повідомляв: «“КАВОВА КО
РОВА” СКОРОЧУЄ МЕРЕЖУ». Я показав його містеру 
Герріґену.

Він глипнув на екран, а тоді взяв газету зі столика 
біля крісла, куди я  поклав його пошту, коли зайшов. 
Глянув на першу сторінку.

— Цього тут нема, — сказав він.
— Бо це вчорашнє число, — сказав я. Я завжди ви

ймав пошту з його скриньки, коли заходив, і «Джорнал» 
завжди був обгорнутий навколо решти всього і пере
тягнутий гумовою стрічкою. — Ви отримуєте їх із за
пізненням на день. Як і всі.

А у святкову пору часопис приходив і на два дні пізні
ше, іноді й на три. Я міг про це не згадувати — містер 
Герріґен сам постійно бурчав про це в листопаді й грудні.

— Це сьогоднішнє? — спитав він, дивлячись на екран. 
А  тоді, перевіривши дату вгорі сторінки:  — Так і  є!

— Аякже, — сказав я. — Свіжі новини замість за
прілих, так?
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— Тут пишеться, що є мапа відділень, які будуть за
криті. Можеш показати мені, як її побачити?

Він говорив з відвертою жадібністю. Я трохи злякав
ся. Він згадав про Скруджа і Марлі; я почувався наче 
Мікі Маус у «Фантазії», коли той використав заклинан
ня, якого не розумів, щоб пробудити мітли.

— Ви можете це зробити самі. Просто проведіть отак 
пальцем по екрану.

Я показав йому. Спершу він провів надто різко, і його 
занесло хтознакуди, але потім він призвичаївся. І то 
швидше за мого тата. Знайшов потрібну сторінку.

— Ти бач,  — дивувався він.  — Шістсот крамниць! 
Бачиш, я ж тобі казав про тендітність оцих… — Він за
мовк, дивлячись на крихітну мапу. — Південь. Більшу 
частину закриють на півдні. Південь  — це показник, 
Крейґу, це майже завжди… Думаю, мені треба подзво
нити в НьюЙорк. Ринок скоро закривається.

Він почав підводитися. Його звичайний телефон був 
на іншому боці кімнати.

— Можна подзвонити і  з цього, — сказав я. — Він 
здебільшого для цього призначений. — Ну принаймні 
так було тоді. Я торкнувся іконки з телефоном і викли
кав клавіатуру.  — Просто наберіть потрібний номер. 
Торкайтеся кнопок пальцем.

Він дивився на мене, і  блакитні очі блискали зпід 
кудлатих білих брів.

— З нього можна дзвонити з наших закапелків?
— Ага, — сказав я. — Зв’язок шикарний завдяки но

вій вежі. У вас чотири палички.
— Палички?
— Не зважайте, дзвоніть. Я залишу вас, щоб ви мог

ли побалакати, а  тоді просто помахайте мені з  вік
на, коли…
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— Нема потреби, це ненадовго, і приватність мені не 
потрібна.

Він обережно торкнувся цифр, ніби боявся спричи
нити вибух. А тоді так само обережно підніс айфон до 
вуха, поглядом шукаючи мого підтвердження. Я  під
бадьорливо кивнув. Він послухав, поговорив з кимось 
(спочатку надто голосно), а тоді, трохи почекавши, ще 
з  кимось іншим. Тож я  був особисто присутній при 
тому, як містер Герріґен розпродав усі свої акції «Каво
вої корови», — при транзакції, що дорівнювала хтозна
скільком тисячам доларів.

Договоривши, він розібрався, як повернутися на до
машній екран. Звідти знову відкрив «Сафарі».

— І «Форбс» тут є?
Я перевірив. Не було.
— Але якщо ви шукаєте статтю з «Форбс», про яку 

вже знаєте, то її, певно, можна знайти, бо хтось її вже 
мав запостити.

— Запостити?
— Так, і якщо вам потрібна про щось інформація, «Са

фарі» вміє її шукати. Треба просто заґуґлити. Дивіться.
Я підійшов до його крісла й забив у пошуковий рядок 

«Кавова корова». Телефон подумав, а тоді видав цілий 
список знайдених збігів, а серед них — ту статтю з «Волл
стріт Джорнал», через яку він дзвонив своєму брокерові.

— Ти дивись, — зачудовано сказав він. — Це інтернет.
— Ну так, — сказав я, думаючи: «Ну ще б пак».
— Усесвітня мережа.
— Ага.
— Котра існує вже скільки?
«Ви маєте знати це, — подумав я. — Ви великий біз

несмен, ви повинні знати таке навіть на пенсії, бо й до
сі цікавитеся».
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— Не знаю точно, скільки вона існує, але люди сидять 
у  ній постійно. Мій тато, вчителі, поліція… та геть 
усі. — Більш підкреслено: — І ваші компанії теж, міс
тере Герріґен.

— Ох, але  ж вони вже не мої. Я  таки трохи знаю, 
Крейґу, так само як трохи знаю про різні телепереда
чі,  хоч і  не дивлюся телевізор. У  мене є  схильність 
пропус кати в газетах і журналах статті про технології, 
тому що мені нецікаво. От якби ти хотів поговори
ти про боулінг чи мережі розповсюдження кінофіль
мів, то була б інша річ. Тут я тримаю руку на пульсі, 
так би мовити.

— Так, але хіба  ж ви не бачите… ці компанії ви
користовують технології. І  якщо ви їх не розумі
тимете…

Я не знав, як закінчити, принаймні щоб не зайти за 
межі ввічливості, але він, здається, знав.

— …то буду відсталим. Ти це хотів сказати?
— Мабуть, це неважливо,  — сказав я.  — Врешті

решт, ви ж на пенсії.
— Але я не хочу, щоб мене мали за дурня, — сказав 

він, і то доволі палко. — Думаєш, Чик Рафферті зди
вувався, коли я  подзвонив і  сказав йому продавати 
«Кавову корову»? Аж ніяк, тому що в нього, безпереч
но, вже кілька інших великих клієнтів подзвонили 
й сказали те саме. Дехто з них точно мав інсайдерську 
інформацію. А іншим просто трапилося жити в Нью
Йорку чи НьюДжерсі, де вони отримують «Джорнал» 
у  той самий день, коли він вийшов. На відміну від 
мене, що засів у цьому божому краї.

Я знову задумався, чому він узагалі приїхав сюди 
(місцевих родичів він точно не мав), але мить не ви
далась мені слушною, щоб питати.
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— Можливо, я був зарозумілий. — Він поміркував 
над цим, а тоді аж усміхнувся. Я ніби побачив, як сон
це пробивається крізь щільний хмарний покрив яко
гось холодного дня. — Я таки був зарозумілий. — Він 
підняв айфон. — І я таки візьму його.

Першим, що мені хотілося сказати, було «дякую», 
але це прозвучало б дивно. Тому я просто сказав:

— Добре. Я радий.
Він глянув на годинника «Сет Томас» на стіні (а то

ді, на мій подив, перевірив час ще й на айфоні).
— Чого  б нам не прочитати сьогодні один розділ, 

коли ми вже витратили стільки часу на розмову?
— Згода, — сказав я, хоча радо лишився б на довше 

і прочитав би два чи й три розділи.
Ми підбиралися до закінчення «Восьминога» одно

го дядька на ім’я Френк Норріс, і  мені не терпілося 
дізнатися, як усе розкрутиться. То був старомодний 
роман, але все одно повний захопливих штук.

Коли скорочений сеанс добіг кінця, я полив хатні 
квіти містера Герріґена. Це завжди було моєю остан
ньою роботою дня, яку я виконував усього за кілька 
хвилин. Підливаючи воду, я  бачив, як він грається 
з телефоном, вмикаючи й вимикаючи його.

— Коли я  вже збираюся користуватися цією шту
кою, то було б добре, якби ти показав мені, як це робить
ся, — сказав він. — Для початку, як зробити так, щоб 
воно не здохло. Я бачу, що рівень заряду вже падає.

— У більшій частині ви розберетеся й самі, — сказав 
я.  — Все доволі легко. А  для заряджання в  коробці 
лежить дріт. Просто ввімкніть його в розетку. Я можу 
показати кілька інших штук, якщо ви…

— Не сьогодні, — сказав він. — Може, завтра.
— Добре.
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— Але ще одне питання. Чому я зміг прочитати стат
тю про «Кавову корову» і подивитися на карту відді
лень, які пропонують закрити?

Першою відповіддю, що спала мені на думку, була 
відповідь Едмунда Гілларі про те, чому він лізе на Еве
рест, про що ми читали в школі: «Бо він існує». Але ця 
відповідь могла здатися йому нахабною  — і  певною 
мірою такою й була.

— Я не розумію.
— Справді? Такий тямущий хлопець, як ти? Думай, 

Крейґу, думай. Я щойно безплатно прочитав те, за що 
люди платять добрі гроші. Навіть за цінами підписки 
«Джорнал», що значно дешевше, ніж купувати його 
в  кіоску, я  плачу десь дев’яносто центів за номер. 
А з оцим… — Він підняв телефон так, як тисячі дітла
хів підійматимуть свої на рокконцертах не так багато 
років по тому. — Тепер ти розумієш?

Коли він так усе описав, я зрозумів, але не знав, що 
відповісти. Усе звучало…

— Звучить подурному, га? — спитав він, зчитавши 
або моє обличчя, або думки.  — Роздавати корисну 
інформацію  — це суперечить усьому, що я  розумію 
про успішне ведення справ.

— Може…
— Може що? Поділися роздумами. Без сарказму. Ти 

явно знаєш про це більше за мене, тож розкажи, що 
думаєш.

Я подумав про ярмарок у Фрайбурзі, куди ми з татом 
їздили раз чи двічі кожного жовтня. Зазвичай ми бра
ли  з  собою мою подругу Марджі, що жила на нашій 
вулиці. Ми з Марджі каталися на атракціонах, а тоді всі 
втрьох їли смажені тістовички й солодкі сосиски, після 
чого тато тягнув нас дивитися на нові трактори. Щоб 
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дістатися до сараїв з технікою, треба було пройти повз 
велетенський намет з бінго. Я розказав містеру Герріґе
ну, що перед тим наметом хлопець із мікрофоном зав
жди розповідав народу, що перша гра безкоштовна.

Він зважив це.
— Приманка? Думаю, це якоюсь мірою логічно. Ка

жеш, що можна прочитати одну статтю чи, може, дві 
або три, а тоді воно… що? Не пускатиме тебе? Казати
ме, що коли хочеш гратися далі, то треба заплатити?

— Ні, — визнав я. — Мабуть, тут не так, як у наметі 
бінго, тому що можна дивитися скільки хочеться. При
наймні наскільки я знаю.

— Але ж це скаженство. Роздавати безкоштовні зраз
ки — це одне, але роздавати всю крамницю… — Він 
пирхнув. — І там же навіть не було жодної реклами, ти 
помітив? А реклами — це величезний шмат прибутку 
газет і журналів. Величезний.

Він узяв телефон і подивився на своє відбиття у те
пер згаслому екрані, а тоді відклав його й глянув на 
мене з дивною, кислуватою усмішкою.

— Можливо, ми зараз побачили страшенну помил
ку, Крейґу, якої припустилися люди, що знаються на 
практичних аспектах такої штуки — і можливих на
слідках — не краще за мене. Можливо, наближається 
економічний землетрус. Може бути, що він уже стався. 
Землетрус, що змінить те, як ми отримуємо інформа
цію, коли, звідки, а  отже  — те, як ми дивимося на 
світ. — Він помовчав. — І як з ним взаємодіємо.

— Я не встигаю за думкою, — сказав я.
— Подивися на все з такого боку. Якщо в тебе за

ведеться цуценя, ти навчиш його робити свої справи 
на вулиці, так?

— Так.
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— А якби в тебе було не привчене до цього цуценя, 
ти ж не давав би йому ласощів за те, що воно нагидило 
у вітальні?

— Звісно, що ні, — сказав я.
Він кивнув.
— Бо так би ти привчав його до поведінки, прямо 

протилежної бажаній. А  коли мова про комерцію, 
Крейґу, більшість людей схожа на тих цуценят, яких 
треба привчити до правильних манер.

Така концепція не подобалася мені тоді й  не по
добається зараз (я думаю, що принцип «покарання/
винаго рода» багато говорить про те, як містер Герріґен 
нажив свій статок), але я змовчав. Я побачив його по
новому. Він був наче старий дослідник у новій експе
диції, і його розповіді заворожували. І я не думаю, що 
він посправжньому намагався мене чогось навчити. 
Він вчився сам, і, як на людину на дев’ятому десятку, 
вчився швидко.

— Безкоштовні зразки — це добре, але коли видаєш 
людям надто багато безкоштовного, нехай то буде одяг 
чи інформація, надалі вони вже чекатимуть саме цьо
го. Як цуценята, що гидять на підлогу, а тоді дивлять
ся тобі в очі й думають: «Це ти привчив мене до цього». 
Якби я був на місці «Воллстріт Джорнал», чи «Таймс», 
чи навіть клятого «Рідерз Дайджеста»… мене  б ця 
штукенція злякала. — Він знову підібрав айфон. Зда
валося, він не може від нього відірватися. — Тут наче 
прорвало магістраль водогону, тільки з неї б’є не вода, 
а інформація. Я думав, що йдеться про простий теле
фон, але тепер розумію… або починаю розуміти…

Він похитав головою, ніби щоб у ній прояснилося.
— Крейґу, а що, як хтось із захищеною інформацією 

про нові ліки вирішить викласти отак результати 
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досліджень, де їх зможе прочитати весь світ? Це ко
штуватиме «Апджойну» чи «Юніхему» мільйони до
ларів. Або, скажімо, якийсь невдоволений персонаж 
вирішить видати державні таємниці?

— Хіба їх не арештують?
— Можливо. Мабуть. Але зубну пасту до тюбика не 

повернеш, як то кажуть… ойойой. Ну, не зважай. 
Біжи краще додому, бо спізнишся на вечерю.

— Уже йду.
— Ще раз дякую за подарунок. Мабуть, я не сильно 

ним користуватимусь, але збираюся добре про нього 
подумати. Тобто настільки добре, наскільки зможу. 
Мої мізки вже не такі меткі, як колись.

— Мені здається, й досі доволі меткі, — сказав я, і то 
не тому, що намагався підлеститися. А й справді: чому 
поруч із новинами й відео на ютьюбі не було рекла
ми? Людям же довелось би на неї дивитися, хіба ні? — 
Крім того, мій тато завжди каже, що головне  — це 
добрий намір.

— Цей афоризм частіше звучить, ніж до нього при
слухаються, — сказав він, а коли побачив мій спанте
личений вираз, додав: — Не зважай. Побачимося за
втра, Крейґу.

* * *
Дорогою додому з пагорба я кóпав ногою купки остан
нього в тому році снігу й думав над його словами про 
те, що інтернет — це наче труба водогону, з якої замість 
води порскає інформація. Це було справедливо й про 
татів ноутбук, і про комп’ютери в школі, і про їхніх по
братимів по всій країні. Та й, по правді, у всьому світі. 
Хоч айфон ще був таким новим для містера Герріґена, 
що він ледве розібрався, як його увімкнути, старий уже 
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розумів потребу залатати прорив у трубі, якщо діловий 
світ — принаймні як він його розумів — хотів і надалі 
працювати так, як завжди. Не впевнений, але думаю, 
що він передбачив пейволи за рік чи два до самої появи 
такого терміна. Я тоді точно про них не знав — не біль
ше, ніж про те, як обійти зашиті обмеження, що пізніше 
стане відомим під назвою «джейлбрейк». Потім пейво
ли з’явились, але на той час люди справді звикли отри
мувати все задарма і з огидою дивилися на пропозицію 
почати платити. Люди, що впиралися в пейвол «Нью
Йорк Таймс», просто йшли на сайти CNN чи «Гаффінг
тон Пост» (зазвичай ще й пахкаючи парою від образи), 
хоч ті й поступалися якістю журналістики (звісно, якщо 
ви насправді не хотіли дізнатися про тренд вуличної 
моди, відомий під назвою «сайдбуб»). Містер Герріґен 
був щодо цього абсолютно правий.

Повечерявши того дня, помивши та поскладавши 
тарілки, тато розкрив на столі ноутбук.

— Я знайшов дещо нове, — сказав він. — Сайт на
зивається previews.com, і там можна подивитись анон
си різних фільмів.

— Справді? Гайда дивитися!
І наступні пів години ми дивилися трейлери філь

мів, за котрими раніше треба було йти на якийсь сеанс 
до кінотеатру.

Якби містер Герріґен знав, то повиривав би на собі 
волосся. Скільки там його лишилося.

* * *
Ідучи додому від містера Герріґена в березні 2008 року, 
я був упевнений, що він точно помилявся щодо одно
го. «Мабуть, я  не сильно ним користуватимуся»,  — 
сказав він, але я помітив той вираз на обличчі, коли 
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він дивився на карту «Кавових корів», які мали закри
ти. І  як легко він скористався тимтаки телефоном, 
щоб подзвонити комусь у  НьюЙорк (як я  дізнався 
пізніше, своєму юристу й управителю, а не брокеру).

Я мав рацію. Містер Герріґен добряче користувався 
тим телефоном. Він був наче стара діва, котра наважи
лася скуштувати бренді після шістдесяти років непи
тущості й  стала тихою алкоголічкою за якихось два 
тижні. Дуже скоро айфон уже завжди лежав на столи
ку біля його улюбленого крісла, коли я приходив по 
обіді. Бог знає, скільком людям він дзвонив, але мене 
точно набирав чи не щовечора, коли хотів спитати те 
чи се про властивості свого нового надбання. Одного 
разу він сказав, що телефон схожий на старомодний 
письмовий стіл, повний маленьких шухлядок та гніз
дечок, які легко не помітити.

Він знайшов більшість шухлядок і гніздечок само
тужки (спираючись на численні джерела в інтернеті), 
але на початку я  йому допомагав  — можна сказати, 
сприяв його освіті. Коли він сказав, що його дратує 
метушлива ксилофонна мелодія, котра вмикалася що
разу, як йому хтось дзвонив, я  змінив її на уривок 
з пісні Теммі Вайнет «Тримайся свого чоловіка». Міс
тер Герріґен був у захваті. Я показав, як перевести теле
фон у тихий режим, щоб той не турбував його під час 
денної дрімоти, як ставити будильник і як записати 
повідомлення на випадок, коли йому не хотітиметься 
відповідати. (Його автовідповідач був взірцем стислос
ті: «Я  зараз не беру слухавку. Передзвоню пізніше, 
якщо це здасться доречним».) Він почав висмикува
ти дріт стаціонарного телефона, коли лягав поспати 
вдень, і  я  дедалі частіше помічав, що він  не вмикає 
його назад. Він присилав мені текстові повідомлення, 
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котрі десять років тому називалися «миттєвими». Він 
фотографував гриби в полі позаду будинку й переси
лав електронною поштою, щоб ідентифікувати. Робив 
якісь помітки в «Записнику» й знаходив відео виступів 
улюблених виконавців кантрі.

— Я вранці перевів цілу годину чудового літнього 
світлового дня, дивлячись виступ Джорджа Джонса, — 
сказав він мені пізніше того року з сумішшю сорому 
і якоїсь чудернацької гордості.

Я спитав, чого він не візьме й не купить собі ноут
бук. Він би тоді зміг робити все, чого навчився на теле
фоні, на більшому екрані й бачив би Портера Веґонера 
в  усій його ювелірній красі. Містер Герріґен тільки 
похитав головою і засміявся.

— Згинь, сатано. Ти наче навчив мене курити мари
хуану й насолоджуватися нею, а тепер кажеш: «Якщо 
сподобалася травичка, то героїн тобі точно зайде». Не 
думаю, Крейґу. Мені цього досить.

І він приязно поплескав по телефону, наче то була яка 
маленька заснула тваринка. Наприклад, цуценя, котре 
нарешті привчилося робити свої справи надворі.

* * *
Восени 2008 року ми читали «Загнаних коней стріля
ють, чи не так?», й одного дня містер Герріґен оголосив 
ранній фініш (сказавши, що всі ті танцювальні мара
фони дуже виснажливі), і ми пішли на кухню, де місіс 
Ґроґен залишила тарілку вівсяного печива. Містер Гер
ріґен повільно ступав, спираючись на палиці. Я йшов 
позаду, сподіваючись, що встигну його підхопити, якщо 
він падатиме.

Він присів, крехнувши й скривившись, і взяв одне 
печиво.
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— Золото, а не Една, — сказав він. — Люблю їх, вони 
завжди наводять у моїх кишках лад. Наллєш нам по 
склянці молока, га, Крейґу?

Я заходився наливати й знову згадав про питання, 
яке постійно забував поставити.

— Містере Герріґен, а чому ви переїхали сюди? Ви ж 
могли б жити будьде.

Він узяв молоко й підняв його, ніби тостуючи, як 
завжди, і я повторив жест — як завжди.

— А ти б де жив, Крейґу? Якби, скажімо, міг жити 
будьде?

— Може, в ЛосАнджелесі, де знімають кіно. Мабуть, 
зачепився б за роботу вантажника обладнання, а тоді 
просунувся б вище. — А тоді я розповів йому велику 
таємницю: — Може, я міг би писати сценарії.

Я подумав, чи він не засміється, але ні.
— Ну, хтось же мусить їх писати, то чом би й не ти? 

І ти ніколи не сумував би за домом? Не хотів би побачи
тися з батьком чи покласти квіти на материну могилу?

— О, я  б  повертався,  — сказав я, але питання  — 
і згадка про матір — мене спантеличили.

— Я хотів почати з нового, чистого аркуша, — сказав 
містер Герріґен. — Як той, хто прожив усеньке життя 
в місті (я виріс у Брукліні, до того як він став… не знаю, 
такою собі хатньою рослиною), на останні свої роки 
хотів вибратися в сільську місцевість, але не в турис
тичну, як ото Кемден, чи Кастін, чи БарГарбор. Я хотів 
місця, де дороги й досі ґрунтові.

— Ну, — сказав я, — тоді ви точно вгадали.
Він засміявся і взяв ще печива.
— Знаєш, я  подумував про обидві Дакоти… і  Не

браску… але нарешті вирішив, що то було  б занад
то. Я доручив помічникові принести мені фотографії 
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багатьох містечок у Мейні, НьюГемпширі й Вермонті, 
а зупинився на цьому. Через пагорб. Звідси видно на 
всі боки, але ці картини не виняткові. Виняткове може 
приманити туристів, а цього мені якраз не хотілося. 
Мені тут подобається. Подобається спокій, подоба
ються сусіди, подобаєшся ти, Крейґу.

Це мене ощасливило.
— Є й ще дещо. Я не знаю, скільки ти читав про мій 

трудовий шлях, але коли таки читав або читатимеш 
у майбутньому, то побачиш: багато хто вважає, що я не 
добирав засобів, коли пнувся вгору тим, що заздрісні 
й  інтелектуально нетямущі люди називають «драби
ною успіху». Така думка не абсолютно хибна. Я вільно 
визнаю, що нажив ворогів. Бізнес  — він як футбол, 
Крейґу. Якщо для того, щоб занести м’яч за лінію, 
треба збити когось із ніг, то саме так і роби, інакше 
нащо ти взагалі вдягав форму і виходив на бісове поле. 
Але коли гру завершено — як оце мою, хоч я й тримаю 
руку на пульсі, — ти знімаєш форму і йдеш додому. 
Тепер мій дім тут. Це непримітний куточок Америки, 
з  єдиною крамничкою і  школою, котру, я  відчуваю, 
скоро закриють. До мене вже не «заскакують випити 
по одній». Мені не треба ходити на ділові обіди з людь
ми, котрим завжди, завжди чогось від мене треба. Ме
не не запрошують посидіти на зборах наглядової ради. 
Не треба ходити на благодійні заходи, від яких мені 
нудно до сказу, і не треба вставати о п’ятій ранку під 
звуки сміттєвозів, що навантажуються з баків Вісім
десят Першої вулиці. Мене й поховають тут, на В’язо
вому кладовищі, між ветеранами Громадянської війни, 
і  мені не доведеться козиряти своїм становищем чи 
давати хабара якомусь наглядачу за могилами заради 
хорошого місця. Так стало зрозуміліше?
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І так, і ні. Він був для мене таємницею, до самого 
кінця й пізніше. Але, мабуть, воно так завжди. Я ду
маю, що ми здебільшого живемо самі. Чи з власного 
вибору, як він, чи просто тому, що так у світі заведено.

— Начебто, — сказав я. — Принаймні ви не поїхали 
до Північної Дакоти. Я з цього радий.

Він усміхнувся.
— Я теж. Візьми собі печива на дорогу й переказуй 

вітання батькові.

* * *
Дедалі менша податкова база не могла й  надалі під
тримувати нашу маленьку, на шість класних кімнат, 
школу в Гарлоу, тож вона справді закрилася в червні 
2009 року, і переді мною постала перспектива ходити 
у  восьмий клас на іншому боці річки Андроскоґґін, 
в  ҐейтсФолз, разом із сімдесятьма однолітками за
мість дванадцятьох. Того літа я вперше поцілував дів
чину — не Марджі, а її найкращу подругу, Реґіну. А ще 
того літа помер містер Герріґен. Його знайшов я.

Я знав, що йому дедалі важче пересуватись, і знав, що 
він частіше задихується, а іноді тягне кисень із балона, 
котрий він тепер тримав біля улюбленого крісла; але 
окрім цих особливостей, які я просто сприйняв за на
лежні, жодних застережень не було. Попередній день 
минув звичайнісінько. Я прочитав пару розділів з «Мак
тіґа» (спитав, чи можемо ми прочитати ще якусь книж
ку Френка Норріса, і містер Герріґен не заперечував) та 
полив квіти, а містер Герріґен тим часом передивлявся 
електронну пошту.

Тоді він підвів на мене погляд і сказав:
— Люди потроху добирають.
— Що добирають?
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Він підняв телефон.
— Добирають, що це таке. Що він насправді зна

чить.  Що він може робити. Архімед сказав: «Дайте 
мені досить довгий важіль, і я переверну весь світ». 
Оце і є той важіль.

— Круто, — сказав я.
— Я щойно видалив три реклами різних продуктів 

і майже десяток листів з політичною агітацією. Не маю 
сумніву, що моя електронна адреса гуляє скрізь, а та
кож що журнали продають адреси своїх підписників.

— Добре, що вони не знають, хто ви, — сказав я.
Псевдонім містера Герріґена в  електронній пошті 

(йому дуже подобалося мати псевдонім) був король
пірат1.

— Якщо хтось стежить за історією моїх пошуків, то 
їм і не треба знати. Вони й так зможуть дізнатися про 
мої інтереси й під’їхати до мене на відповідній козі. 
Моє ім’я їм нічого не дає. А  мої інтереси  — дають.

— Так, спам набридає, — сказав я й пішов на кухню 
злити воду з лійки і поставити її в сінях.

Коли я повернувся, містер Герріґен притискав кис
неву маску до рота й носа і глибоко дихав.

— Це ви взяли у свого лікаря? — спитав я. — Він, теє, 
прописав вам оце?

Містер Герріґен опустив маску й сказав:
— У мене немає лікаря. Чоловіки за вісімдесят мо

жуть їсти стільки рагу з  просоленою яловичиною, 
скільки їм заманеться, і їм уже не потрібні лікарі, якщо 
в них нема раку. А от тоді лікар стає в пригоді, бо мо
же виписати знеболювальне. — Він думав про щось 
інше. — Що скажеш про «Амазон», Крейґу? Не річку 
Амазонку, а компанію.
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Тато іноді купував щось на «Амазоні», але я не дуже 
про нього думав. Я сказав про це містерові Герріґену 
і поцікавився, чому він питає.

Він вказав на примірник «Мактіґа» з серії «Сучасна 
бібліотека».

— Оце прийшло з «Амазону». Я замовив її з теле
фона за допомогою кредитки. Ця компанія колись 
продавала тільки книжки. По правді, була трохи біль
шою за кооператив «Мама і  тато», але скоро може 
стати найбільшою і наймогутнішою корпорацією Аме
рики. Їхній логотип з  усмішкою стане таким же по
всюдним, як емблема «шевроле» чи оцео на наших 
телефонах. — Він підняв свій, показуючи мені надку
шене яблуко. — Чи набридливий спам? Так. Чи стає 
він тарганом американської торгівлі, що плодиться 
й скрізь заводиться? Так. Тому що спам працює, Крей
ґу. Він тягне плуг. У не дуже далекому майбутньому 
спам зможе вирішувати долю виборів. Якби я був мо
лодшим, то взяв би це нове джерело прибутків за одне 
місце… — він стис долоню. Через артрит він зміг звес
ти пальці лиш у слабеньку подобу кулака, але я зрозу
мів суть, — …і стиснув би.

У містера Герріґена зробився такий погляд, який 
я іноді бачив у нього і через який радів, що я не в його 
чорному списку.

— Та ви ще хтознаскільки років пробудете з  на
ми, — сказав я, блаженно не відаючи того, що то наша 
остання розмова.

— Може, так, може, ні, але я знову скажу тобі, який 
я радий, що ти переконав мене залишити його собі. Він 
дав мені про що подумати. А коли я ночами не можу 
заснути, він стає мені хорошим товаришем.



50 СТІВЕН КІНГ

— Я теж радий, — сказав я, і так і було. — Треба йти. 
Побачимося завтра, містере Герріґен.

І я його таки побачив, але він мене — ні.

* * *
Як завжди, я ввійшов до будинку через сіни й погукав:

— Містере Герріґен, я прийшов!
Відповіді не було. Я вирішив, що він, певно, у ван

ній. Я дуже сподівався, що він там не впав, бо того дня 
у  місіс Ґроґен був вихідний. Увійшовши до вітальні 
й побачивши, що він сидить у своєму кріслі — кисне
вий балон на підлозі, айфон і «Мактіґ» на столику по
руч, — я розслабився. Тільки його підборіддя лежало 
на грудях, і він перехилився на один бік. Ніби заснув. 
Коли так, то він уперше зробив це так пізно пополудні. 
Зазвичай він дрімав годинку після обіду, а на той час, 
як я приходив, уже був геть ясноокий і пишнохвостий.

Я підступив ближче й побачив, що його очі не пов
ністю заплющені. Зпід повік виднілася нижня дуга 
райдужки, але її блакить уже не була такою різкою, 
а більше імлистою, вицвілою. Я відчув страх.

— Містере Герріґен?
Нічого. Покручені пальці ледве зчеплені на коліні. 

Одна з палиць і досі спиралася на стіну, але друга ле
жала на підлозі, ніби він був потягнувся по неї й пере
кинув. Я  зрозумів, що чую мірне шипіння кисневої 
маски, але не тихе сопіння його дихання — звук, до 
якого я так звик, що вже майже не помічав його.

— Містере Герріґен, що з вами?
Я підійшов ще на кілька кроків і  простягнув руку, 

щоб потрусити за плече й розбудити, але зразу прибрав 
її. Я до того ніколи не бачив мертвої людини, але поду
мав, що, мабуть, ось він, перший раз. Знову простягнув 
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до нього руку і цього разу не сахнувся. Я взяв його за 
плече (страшенно кістляве під сорочкою) і  трусонув.

— Містере Герріґен, прокиньтеся!
Одна рука впала з коліна й повисла між ногами. Він 

ще сильніше перехилився набік. Я побачив між губами 
жовті пеньки зубів, але вважав, що, перш ніж когось 
кликати, мушу точно переконатися, що він не просто 
знепритомнів. У мене був не дуже чіткий, але яскравий 
спогад про те, як мати читала мені казку про хлопчика, 
що кричав «Вовк!».

На занімілих ногах пішов я до загальної вбиральні, 
котру міс Ґроґен називала дамською кімнатою, і повер
нувся з ручним люстерком, що стояло в містера Геррі
ґена на полиці. Я підніс його до рота і носа. Поверхню 
не затуманив жоден теплий видих. Тоді я  й  дізнався 
напевне (хоча, згадуючи зараз, я майже впевнений, що 
посправжньому зрозумів ще тоді, коли ота рука впала 
й повисла між колінами). Я був у вітальні з мерцем. 
А як він простягне руку і вхопить мене? Звісно, він би 
такого не зробив, я йому подобався, але я пригадав той 
вираз очей, коли він сказав (тільки вчора!), що коли 
був би молодшим, то взяв би це нове джерело прибут
ків за одне місце і стиснув би. І як він зігнув пальці 
в кулак, щоб наочно все продемонструвати.

«Ти побачиш: багато хто вважає, що я не добирав 
засобів», — сказав він.

Мертві не махають руками й не хапають нікого, хіба 
що у фільмах жахів, — я це знав. Мертві не мають жор
стокості, не мають нічого, але я відступив і не зводив 
з нього очей, поки діставав телефон з кишені й дзво
нив батькові.

Тато сказав, що я, мабуть, не помилився, але він про 
всяк випадок викличе швидку. Чи знаю я, хто лікар 



52 СТІВЕН КІНГ

містера Герріґена? Я сказав, що лікаря той не мав (а од
ного погляду на його зуби було достатньо, аби пере
конатися, що не мав він і дантиста). Я сказав, що до
чекаюся швидкої, і так і зробив. Але надворі. Перш 
ніж піти, я подумав про руку, що звисала між ногами, 
й про те, чи не повернути її на коліна. І майже зробив 
це, але кінець кінцем не зміг змусити себе торкнутися 
її. Вона була б холодна.

Натомість я  взяв його айфон. То не була крадіж
ка. Думаю, що то був смуток, бо мене почало накри
вати  відчуття втрати. Я  хотів мати щось від нього. 
Щось значуще.

* * *
Думаю, то був найбільший похорон, що проходив 
у нашій церкві. І найдовший кортеж, який під’їхав до 
цвинтаря,  — утворений здебільшого орендованими 
машинами. Звісно, місцеві теж прийшли, серед них Піт 
Боствік, садівник, і Ронні Смітс, котрий виконав біль
шість робіт у будинку (і котрий, я впевнений, розжив
ся на цьому), і місіс Ґроґен, що підтримувала в домі 
порядок. Та й  інші жителі прийшли, тому що його 
в Гарлоу любили, але більшість жалібників (якщо вони 
справді відчували жаль, а  не просто приїхали пере
свідчитися, що містер Герріґен дійсно помер) були ді
лові люди з НьюЙорка. Родини не було. Геть нікого, 
нуль, зеро. Жодної тобі племінниці чи троюрідного 
брата. Він ні разу не одружився, не мав дітей — мабуть, 
одна з причин, з яких тато спершу підозріливо ставив
ся до моїх відвідин будинку на пагорбі,  — а  решту 
пережив. Ось чому його знайшов пацан, що мешкав 
далі вулицею й котрому він платив, щоб той приходив 
і читав йому книжки.
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* * *
Містер Герріґен, певно, знав, що його остання година 
мала скоро збігти, бо залишив на столі в кабінеті спи
саний від руки аркуш, в котрому детально описав, як 
саме хотів би, щоб його провели в останню путь. Усе 
було доволі просто. Похоронне бюро «Хей і Пібоді» 
отримало фінансовий внесок ще в 2004 році — достат
ньо, щоб про все подбати й  отримати дещо зверху. 
Поминок або годин для публічного прощання не пе
редбачалось, але він хотів, щоб його «пристойно при
чепурили за можливості» й церемонія пройшла з від
критою труною.

Службу мав провести преподобний Муні, а я пови
нен був прочитати з четвертого розділу Послання до 
Ефесян: «І будьте одне до одного ласкаві та милостиві, 
і прощайте одне одному, як Бог через Христа простив 
вам». Я бачив, як кілька ділових типів на цих словах 
обмінялися поглядами, ніби до них містер Герріґен був 
не надто ласкавий та й  прощати не дуже збирався.

Він вибрав три гімни: «Лишись зі мною», «Старий 
міцний хрест» і «У Саду». Хотів, щоб проповідь препо
добного Муні тривала не більше десяти хвилин, і пре
подобний упорався за вісім, випередивши графік і, як 
я  розумію, встановивши особистий рекорд. Загалом, 
преподобний просто перелічив те, що містер Герріґен 
зробив для Гарлоу, наприклад, заплатив за реставрацію 
Будинку асоціації фермерів та ремонт критого мосту 
через Роялрівер. Він також сприяв тому, що коштів на 
громадський басейн було зібрано набагато більше, ніж 
планувалося, сказав преподобний, але відмовився від 
здобутого таким вчинком права дати басейну своє ім’я.

Преподобний не сказав чому, але я знав. Містер Гер
ріґен казав, що дозволяти називати речі твоїм іменем 



54 СТІВЕН КІНГ

не тільки абсурдно, але недостойно й ефемерно. Через 
п’ятдесят років, сказав він, або навіть через двадцять 
ти станеш просто іменем на табличці, на яке ніхто не 
звертатиме уваги.

Щойно сповнивши обов’язок читця Письма, я сів 
у передньому ряду коло тата і подивився на труну, об
ставлену в головах і в ногах вазами з ліліями. Ніс міс
тера Герріґена стирчав угору, наче вітрило корабля. 
Я наказав собі не дивитися на нього, не думати про те, 
як це смішно чи страшно (чи те й інше заразом), але 
пригадати, яким він був. Порада хороша, проте очі 
постійно зверталися туди.

Скінчивши коротку промову, преподобний підніс 
руку й  благословив присутніх жалібників. І  мовив:

— Ті, хто хотів би сказати останнє слово прощання, 
тепер можуть підійти до труни.

Зашелестів одяг, забурмотіли голоси — люди встава
ли. Вірджинія Гетлен почала дуже тихо грати на органі, 
і я усвідомив — дивне відчуття, котрого я не зміг на
звати, але через багато років ідентифікував як сюрре
альність,  — що то було попурі з  пісень кантрі, яке 
включало «Крила голуба» Ферліна Гаскі, «Я співав Дік
сі» Двайта Йоукема і, звісно, «Тримайся свого чолові
ка». Тож містер Герріґен навіть залишив вказівки щодо 
музики для прощання, і я подумав: «От і правильно». 
Утворилася черга, місцеві в спортивних піджаках і лег
ких літніх штанях перемішалися з  ньюйоркськими 
гостями в костюмах і вишуканому взутті.

— Як ти, Крейґу?  — пробурмотів тато.  — Хочеш 
глянути востаннє, чи тобі й так добре?

Я хотів більшого, але не міг йому розказати. Як і не 
міг розповісти йому, як почувався. Тепер я все усві
домив. Це сталося не тоді, коли я читав Письмо, бо 
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я стільки всього читав для нього раніше, а коли сидів 
і  дивився, як стирчить догори його ніс. До мене ді
йшло, що його труна — це корабель, який понесе його 
в останню мандрівку, понесе в темряву. Мені хотіло
ся плакати, і я таки поплакав, але пізніше, на самоті. 
Зов сім не хотілося робити це тут, серед незнайомців.

— Так, але я  хочу бути в  кінці черги. Хочу бути 
останнім.

Тато, Боже його благослови, не спитав мене чому. 
Він просто стис моє плече і став до черги. Я повернув
ся до вестибюля, почуваючись трохи незручно в спор
тивному піджаку, котрий став тіснуватим у плечах, бо 
я нарешті почав рости. Коли кінець черги просунувся 
до середини головного проходу і я переконався, що до 
неї вже ніхто не підійде, я став позаду пари чоловіків 
у костюмах, котрі приглушеними голосами балакали 
про — що б ви думали? — акції «Амазону».

На той час, як я підійшов до труни, музика вже за
тихла. Кафедра стояла порожня. Вірджинія Гетлен, 
певно, вислизнула надвір перекурити, а преподобний 
мав бути в ризниці, перевдягатися й причісувати за
лишки волосся. У  вестибюлі було кілька людей, що 
стиха бурмотіли між собою, але в самій церкві лиши
лися тільки я і містер Герріґен, як бувало стільки разів 
у його великому будинку на пагорбі, з якого відкрива
лися хороші, але не туристичні краєвиди.

На ньому був вугільносірий костюм, якого я ніколи 
не бачив. У похоронному бюро його трохи підрум’я
нили, щоб він мав здоровий вигляд, от тільки здорові 
люди не лежать у труні з заплющеними очима, а про
мені денного світла не освітлюють востаннє їхні мерт
ві обличчя, перш ніж їх навічно розмістять під землею. 
Руки були складені, і я пригадав, як вони лежали, коли 
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я ввійшов до його вітальні лиш кілька днів тому. Він 
скидався на ляльку в натуральну величину, і я не міг 
стерпіти такого вигляду, не мав бажання затримува
тись. Хотілося свіжого повітря. Хотілося бути з бать
ком. Хотілося повернутися додому. Але спершу я му
сив дещо зробити — і то просто зараз, бо преподобний 
Муні міг повернутися з ризниці будьякої миті.

Я поліз у  внутрішню кишеню свого спортивного 
піджака й  видобув телефон містера Герріґена. Коли 
я був з ним востаннє — тобто з живим, а не зі скосо
боченим у кріслі чи схожим на ляльку в дорогій короб
ці,  — він сказав: радий з  того, що я  переконав його 
залишити собі телефон. Сказав, що той стає йому за 
доброго товариша, коли не спиться вночі. Телефон був 
захищений паролем (я вже казав, що коли щось захоп
лювало його цікавість, він швидко вчився), але я знав 
той пароль: пірат1. Я  ввімкнув телефон увечері на
передодні похорону й  відкрив нотатки, бо хотів за
лишити йому повідомлення.

Я подумав, чи не сказати, що люблю його, але це 
було б неправильно. Він мені, безперечно, подобався, 
але я  також трохи його остерігався. І  не думаю, що 
й він мене любив. Не думаю, що містер Герріґен коли
небудь любив когось, окрім хіба що матері, яка вирос
тила його після того, як батько їх покинув (я  таки 
провів своє дослідження). Врештірешт, моя записка 
була такою: «Для мене було честю працювати на вас. 
Дякую за листівки й лотерейні білети. Я сумуватиму».

Я підняв вилогу його піджака, намагаючись не торк
нутися поверхні бездиханних грудей під хрусткою 
білою сорочкою… але таки провів по них кісточка
ми пальців — і ще й по цей день відчуваю той дотик. 
Груди були тверді, мов дерево. Я запхнув телефон до 
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внутрішньої кишені, а тоді відступив. І то дуже вчасно, 
бо преподобний Муні саме вийшов з бокових дверей, 
поправляючи краватку.

— Прощаєшся, Крейґу?
— Так.
— Добре. Це правильно. — Він обійняв мене за пле

чі й повів від труни. — Я впевнений, що вашим з ним 
стосункам багато хто позаздрив би. А  тепер чом би 
тобі не піти до батька надвір? І коли будеш такий лас
кавий, скажи містеру Рафферті й іншим, хто нестиме 
труну, що ми будемо готові за кілька хвилин.

У дверях ризниці з’явився інший чоловік. Він зчепив 
руки перед собою, а  одного погляду на його чорний 
костюм із білою гвоздикою було досить, щоб упізнати 
в ньому представника похоронного бюро. Мабуть, він 
мусив закрити кришку труни й  пересвідчитися, що 
вона щільно сіла. Я побачив його, і мене охопив такий 
жах перед смертю, що я був радий вийти звідти на сон
це. Я не сказав татові, щоб він мене обійняв, але він, 
певно, й сам це побачив, бо оповив мене двома руками.

«Не помирай, — подумав я. — Будь ласка, тату, не 
помирай».

* * *
Служба на В’язовому кладовищі була краща, тому що 
коротша і тому що надворі. Управитель містера Геррі
ґена, Чарльз Рафферті на прізвисько «Чик», коротко 
промовив про філантропічні вчинки свого клієнта, 
а тоді видобув із людей трохи сміху, коли розповів, як 
йому, Рафферті, доводилося миритися з «сумнівними 
музичними вподобаннями» містера Герріґена. То був 
єдиний людяний штрих, на який Рафферті спромігся. 
Він сказав, що працював «на містера Герріґена і з ним» 
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тридцять років, і я не мав підстав сумніватися в цьому, 
але здавалося, що він небагато знає про людський бік 
містера Герріґена, окрім «сумнівного вподобання» таких 
співаків, як Джим Рівз, Петті Лавлесс та Генсон Карґіл.

Я подумав, чи не виступити наперед і не розповісти 
людям, які скупчилися навколо виритої могили, що 
містер Герріґен порівнював інтернет з прорваною тру
бою водогону, яка порскає інформацією замість води. 
Подумав, чи не розказати їм, що в нього на телефоні 
було понад сто фотографій грибів. Подумав, чи не роз
казати, як він любив вівсяне печиво місіс Ґроґен, тому що 
воно завжди наводило в його кишках лад, і про те, що 
коли тобі за вісімдесят, то вже ані вітаміни не потрібні, 
ані лікарі. Коли тобі за вісімдесят, можна їсти стільки 
рагу з  просоленою яловичиною, скільки заманеться.

Але я не розтулив рота.
Цього разу з  Письма читав преподобний Муні  — 

уривок про те, що ми всі в день великого пробудження 
постанемо з мертвих, як Лазар. Він знову поблагосло
вив, і тоді все скінчилося. Коли ми розійдемося, повер
немося до своїх звичних життів, містера Герріґена опус
тять у  яму (з  айфоном у  кишені, завдяки мені), його 
вкриє земля, і світ його більше не побачить.

Коли ми з татом уже йшли, до нас наблизився містер 
Рафферті. Він сказав, що летітиме до НьюЙорка аж на
ступного ранку, і спитав, чи може заскочити до нас додо
му ввечері. Сказав, що має про дещо з нами поговорити.

Спершу я подумав, що це через поцуплений айфон, 
але гадки не мав, як містер Рафферті міг дізнатися, 
що то я його взяв, і, крім того, я вже повернув його 
законному власникові. «Якщо він спитає щось, — по
думав я, — то скажу, що, перш за все, він і отримав 
його від мене». І як телефон за шість сотень баксів міг 
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бути важливою темою, коли статок містера Герріґена, 
певно, набагато більший?

— Аякже,  — сказав тато,  — приходьте на вечерю. 
Я доволі хвацько готую спагеті болоньєзе. Ми сідаємо 
до столу десь о шостій.

— Радо приймаю таке запрошення, — сказав містер 
Рафферті. Він видобув білий конверт із моїм іменем, 
написаним почерком, який я  зразу впізнав.  — Оце 
може пояснити дещо про тему розмови. Я  отримав 
його два місяці тому разом із вказівкою зберігати до… 
гм… саме такої нагоди.

Щойно ми сіли в  машину, тато вибухнув сміхом, 
заревів на все горло так, що аж сльози повиступали. 
Він сміявся і стукав кулаком по керму, сміявся і ляпав 
себе по коліну, обтирав щоки й далі сміявся.

— Що таке? — спитав я, коли він трохи притих. — 
Що такого до сказу смішного?

— У мене тільки одна думка про те, що це може бу
ти, — сказав він. Уже не реготав, але й досі гигикав.

— Що ти таке говориш?
— Я думаю, він згадав тебе в заповіті. Відкрий. По

дивись, що написано.
У конверті був єдиний аркуш, класична епістола від 

Герріґена: жодних сердець чи квіточок, жодного «Лю
бий» у вітальному рядку, а зразу до справи. Я зачитав 
його батькові вголос.

Крейґу: Якщо ти це читаєш, то я вже помер. Я за
лишив тобі 800 000 доларів під управління опікунів 
у трасті. Опікунами будуть твій батько і Чарльз 
Рафферті, мій управитель, а тепер ще й викона
вець заповіту. За моїми підрахунками, цієї суми 
вистачить на чотири роки коледжу й  будьяку 
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аспі рантуру, яку забажаєш. Після чого має залиши
тися досить на початок обраної тобою кар’єри.

Ти говорив про писання сценаріїв. Якщо таке твоє 
бажання, тоді, звісно, цього й треба прагнути, але 
я такого не схвалюю. Про сценаристів є один вуль
гарний анекдот, котрий я тут не повторюватиму, 
але пораджу пошукати його з телефона за ключо
вими словами «сценарист» і «старлетка». Він має 
правдиве підґрунтя, котре, я думаю, ти зможеш 
осягнути й у своєму віці. Фільми ефемерні, а от 
книги — особливо хороші — вічні або близькі до 
вічності. Ти прочитав мені багато хороших кни
жок, але багато інших ще не написані. Це все, що 
я тут скажу.

Хоч твій батько має право вето в усіх питан
нях, що стосуються твого трасту, з  його боку 
буде мудро не користуватися ним щодо будьяких 
інвестицій, котрі пропонуватиме містер Раффер
ті. Чик знає всі дороги й стежки на ринку. Навіть 
з витратами на навчання твої 800 тисяч можуть 
вирости до мільйона чи й більше на той час, як 
тобі сповниться 26  років, коли термін трасту 
спливе і  ти зможеш витрачати (або інвестува
ти — це завжди наймудріший шлях) як забажаєш. 
Наші години разом принесли мені немало радості.

Дуже щиро твій,
містер Герріґен

PS: За листівки й додатки до них — нема за що.

У мене дрижаки пробігли від такого постскриптуму. Він 
ніби відповідав на нотатку, котру я залишив на айфо
ні, покладеному до кишені його похоронного піджака.
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Тато вже не сміявся й не хихотів, але усміхався.
— Як воно — почуватися багатим, Крейґу?
— Нормально, — сказав я, і, звісно, так і було.
Це був неймовірний дарунок, але усвідомлювати, що 

містер Герріґен так добре про мене думав, було не менш 
приємно, а то й більш. Циніки, мабуть, подумають, що 
це я намагаюся вдати з себе якогось святенника, але ні. 
Розумієте, ці гроші були наче фрисбі, що застряг на 
середині висоти здорової сосни в  нашому задньому 
дворі, коли мені було вісім чи дев’ять: я знав, де він, але 
не міг дістати. То й нехай. Наразі я мав усе, чого потре
бував. Звісно, крім нього. Що мені тепер робити в будні 
після полудня?

— Я забираю назад свої слова за всі рази, коли говорив, 
що він жмикрут, — сказав тато, вирулюючи позаду блис
кучого чорного позашляховика, котрий хтось із діло
вих гостей орендував в аеропорту Портленда. — Хоча…

— Хоча що? — спитав я.
— Зважаючи на брак родичів і те, який він був бага

тий, міг би залишити тобі щонайменше чотири лимони. 
Або й шість. — Він побачив мій погляд і знову засміяв
ся. — Жартую, малий, жартую. Все гаразд?

Я тицьнув його кулаком у  плече і  ввімкнув радіо, 
перекрутивши станцію з  WBLM («штаб рокнролу 
в  Мейні») до WTHT («станція кантрі № 1  у  Мейні»). 
У мене з’явився смак до кантрі й вестерну. І я його біль
ше не втрачав.

* * *
Містер Рафферті прийшов на вечерю і  добряче при
клався до татових спагеті, особливо як на такого худор
ляка. Я сказав, що знаю про траст, і подякував йому. Він 
сказав: «Тут не мені треба дякувати», — і розповів, як 
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думав інвестувати ці гроші. Тато сказав, що він згоден 
на те, що містер Рафферті вважатиме за доречне, аби 
тільки той тримав його в курсі. Він таки натякнув, що 
«Джон Дір», може, непогане місце, аби прилаштувати 
частину мого пирога, бо вони запроваджують іннова
ції як навіжені. Містер Рафферті сказав, що візьме це 
до розгляду, і пізніше я дізнався, що він таки інвесту
вав у «Дір і Ко», але якусь символічну суму. Основну 
частину було вкладено в «Еппл» та «Амазон».

Після вечері містер Рафферті потис мені руку й при
вітав мене.

— Герріґен мав дуже небагато друзів, Крейґу. Тобі 
пощастило, що ти був серед них.

— Йому теж пощастило, що серед них був Крейґ, — 
тихо сказав тато і закинув руку мені на плечі.

У мене від цього в  горлі з’явився кавалок, і  коли 
містер Рафферті пішов, я  подався до своєї кімнати 
й трохи поплакав. Я намагався не шуміти, щоб тато не 
почув. Хоча він міг і чути. Можливо, чув і розумів, що 
я хотів побути сам.

Коли сльози вщухли, я ввімкнув телефон, відкрив 
«Сафарі» й забив ключові слова «сценарист» і «стар
летка». Жарт, котрий нібито пустив письменник на 
ім’я Пітер Фейблман, був про старлетку, яка настільки 
не розбиралася в тому, хто що вирішує, що переспала 
зі сценаристом. Можливо, ви його чули раніше. Я не 
чув, але натяк містера Герріґена зрозумів.

* * *
Тієї ночі я прокинувся десь о другій від звуків далеко
го грому і заново усвідомив, що містер Герріґен помер. 
Я лежав у ліжку, а він — у землі. На ньому костюм, 
який він тепер носитиме вічно. Складені руки про
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лежать на місці, аж доки не перетворяться на кістки. 
Якщо за громом прийде дощ, земля може просякнути 
ним на глибину й підмочити труну. У ній не було гідро
ізоляції чи бетонної плити  — він сам побажав так 
у своєму, як висловилася місіс Ґроґен, «мертвому лис
ті». Врештірешт віко труни зогниє. І  костюм теж. 
 Айфон зроблений з пластику, тож протримається на
багато довше за костюм чи труну, але кінець кінцем 
і його не стане. Ніщо не вічне, окрім, може, Божого 
задуму, але навіть у тринадцять років я почав у цьому 
сумніватися.

Мені різко захотілося почути його голос.
І я зрозумів, що це можливо.
Робити таке було лячно (особливо о  другій ночі), 

і я розумів, що це нездорова штука, але також знав, що 
коли зроблю це, то зможу знову заснути. Тож я  по
дзвонив і вкрився сиротами, коли до мене дійшла про
ста правда стільникових технологій: десь під землею 
В’язового кладовища, у кишені мерця, Теммі Вайнет 
співала перші два рядки «Тримайся свого чоловіка».

А тоді у вусі почувся його голос, спокійний і чіткий, 
трохи рипучий від віку: «Я  зараз не беру слухавку. 
Передзвоню пізніше, якщо це здасться доречним».

А якби він таки передзвонив? Що тоді?
Я урвав дзвінок, перш ніж почувся сигнал, і знову ліг 

у ліжко. Натягуючи ковдру, я передумав, підвівся й зно
ву подзвонив. Не знаю чому. Цього разу дочекався сиг
налу, а тоді сказав: «Я сумую за вами, містере Герріґен. 
Дякую за гроші, що ви мені лишили, але я б віддав їх за 
те, щоб ви були живі.  — Я  помовчав.  — Може, воно 
звучить як брехня, але це правда. Це правда».

Тоді я повернувся до ліжка і заснув ледь не тієї ж 
миті, коли голова торкнулася подушки. Снів не було.
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* * *
Я звик вмикати телефон ще до того, як вдягнусь, і пе
ревіряти додаток з  новинами, аби переконатися, що 
ніхто не почав третю світову війну і не сталося якихось 
терактів. Наступного ранку після похорону містера 
Герріґена я побачив червоний кружечок на іконці до
датка SMS: мені прийшло повідомлення. Я подумав, 
що воно або від Біллі Боґена, друга й однокласника, 
в котрого була «моторола», або від Марджі Вошберн, 
яка мала «самсунг»… хоч останнім часом я отримував 
від Марджі небагато повідомлень. Думаю, що Реґіна 
розбовкала про те, як я її поцілував.

Знаєте стару приказку «в мене кров захолола»? Таке 
справді буває. Я знаю точно, бо моя захолола. Я сидів 
на ліжку й  глипав на екран. Повідомлення було від 
контакту на ім’я корольпірат1.

Я чув, як на кухні внизу тато протарабанив сково
рідкою, коли виймав її з шафки біля плити. Вочевидь, 
збирався зготувати гарячий сніданок — він намагався 
таке робити раздвічі на тиждень.

— Тату? — сказав я, але торохтіння продовжилось, 
і я почув, як він сказав щось схоже на «Та вилазь уже, 
дурна залізяко».

Він не почув мене, і не тільки тому, що двері спаль
ні були зачинені. Я сам ледве себе чув. Повідомлення 
остудило мою кров і викрало голос.

Попереднє повідомлення містер Герріґен надіслав за 
чотири дні до смерті. У ньому говорилося таке: «Сього
дні не треба поливати квіти, місіс Ґ. це зробила». А за 
ним тепер ішло таке: «К К К аа».

Надіслане о 02:40.
— Тату! — цього разу трохи гучніше, але недостат

ньо. Я не знаю, чи плакав уже тоді, а чи сльози потекли, 



65ТЕлЕфоН мІСТЕра ГЕррІґЕНа 

коли я опинився внизу, досі тільки в спідній білизні 
й футболці шкільної команди «Тигри».

Тато стояв до мене спиною. Він спромігся витягти 
сковорідку і тепер топив у ній масло. Почув мене й сказав:

— Сподіваюся, ти голодний, як і я.
— Татку, — сказав я. — Татку.
Він розвернувся, коли почув слово, яким я перестав 

його кликати у вісім чи дев’ять років. Побачив, що я не 
одягнений. Що плачу. Що тримаю телефон. Він забув 
про сковороду.

— Крейґу, що трапилося? Що з тобою? У тебе був 
кошмар про похорон?

Це точно був кошмар, і зараз уже могло бути запіз
но — врештірешт, він був старий, — але що, як ні?

— Ох, татку,  — сказав я. Пробелькотів:  — Він не 
мертвий. Принаймні не був мертвий о  пів на третю 
ночі. Треба його викопати. Треба викопати, бо ми по
ховали його живцем.

* * *
Я все йому розповів. Як узяв телефон містера Герріґе
на і поклав йому в кишеню піджака. Тому що він став 
багато для нього значити, сказав я. І тому що йому дав 
його я. Розповів, як подзвонив серед ночі, як поклав 
слухавку за першим разом, як передзвонив і залишив 
повідомлення в голосовій пошті. Мені не треба було 
показувати батьку повідомлення, що я його отримав 
у відповідь, тому що він уже дивився на нього. Можна 
сказати, вивчав.

Масло на сковороді почало підгоряти. Тато підвівся 
й зняв її з вогню.

— Не думаю, що тобі захочеться яєць, — сказав він, 
а тоді повернувся до столу, але замість того, щоб сісти 
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на своє звичне місце з іншого боку, сів поруч зі мною 
і поклав руку на мою. — Послухай мене.

— Я знаю, що то був моторошний вчинок, — сказав 
я, — але без цього ми б ніколи не дізналися. Треба…

— Синку…
— Ні, тату, послухай! Треба бігом когось покликати! 

Бульдозер, трактор, навіть чоловіків з лопатами! Він 
ще може…

— Крейґу, припини. Тебе спуфнули.
Я вирячився на нього, розкривши рота. Я знав, що 

таке спуфінг, але можливість того, що це станеться зі 
мною — і то посеред ночі, — ніколи не спадала мені 
на думку.

— Його тепер стає дедалі більше,  — сказав він.  — 
У нас на роботі навіть були збори персоналу на цю тему. 
Хтось отримав доступ до телефону Герріґена і клонував 
його. Розумієш?

— Так, звісно, але ж, татку…
Він стис мою руку.
— Може, хтось намагався викрасти його ділові та

ємниці.
— Він же був на пенсії!
— Але тримав руку на пульсі, як сам тобі сказав. Або 

їм хотілося отримати доступ до його кредитної картки. 
Хто б то не був, він отримав твоє голосове повідомлен
ня на клонований телефон і вирішив розіграти тебе.

— Ти не знаєш цього напевне, — сказав я. — Татку, 
треба перевірити!

— Не треба, і я скажу тобі чому. Містер Герріґен був 
заможним чоловіком, а помер він без свідків. На до
дачу він ще й  не був у  терапевта багато років, хоча 
я впевнений, що Рафферті давав йому за це чортів, бо 
через це не міг переглянути умови полісу страхування 
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старого, щоб покрити більше похоронних процедур. 
З цих двох причин йому робили розтин. Саме так і ді
зналися, що він помер від розвиненої хвороби серця.

— Його розрізали?
Я подумав про те, як мої кісточки чиркнули його по 

грудях, коли я  підкладав телефон у  кишеню. То під 
хрусткою білою сорочкою і пов’язаною краваткою бу
ли зашиті розрізи? Якщо мій тато мав рацію, то так. 
Розтини у формі літери Y, стягнуті ниткою. Я бачив 
таке по телевізору. В серіалі «Місце злочину».

— Так, — сказав тато. — Мені не подобається про це 
тобі розказувати, я не хочу, щоб воно засіло тобі в го
лові, але краще вже це, аніж думка про те, що його 
поховали живцем. Нічого подібного не могло статися. 
Він мертвий. Ти розумієш?

— Так.
— Хочеш, я залишуся сьогодні вдома? Якщо так, то 

я можу.
— Ні, все гаразд. Ти правий. Мене спуфнули.
І перелякали. Два в одному.
— А ти що робитимеш? Бо коли думатимеш про 

таке нездорове, то мені краще взяти вихідний. Може
мо піти порибалити.

— Я не збираюся думати про таке нездорове. Але 
мені треба сходити до його будинку й полити квіти.

— А це хороша думка?  — Тато пильно стежив за 
мною.

— Це мій обов’язок перед ним. І я хочу побалакати 
з місіс Ґроґен. Дізнаюся, чи згадав він і її отак у своїй 
як вона зветься.

— Духівниці. Це дуже дбайливо. Звісно, вона може 
сказати, що це не твоє собаче. Старі янкі — вони такі.

— А якщо ні, я можу дати їй трохи з мого, — сказав я.
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Він усміхнувся і поцілував мене в щоку.
— Ти хороший хлопець. Твоя мама дуже  б тобою 

пишалася. Ти впевнений, що вже все гаразд?
— Так.
І я з’їв трохи яєць із грінками, щоб довести це, хоч 

і не дуже хотів. Мало бути так, як сказав тато: викра
дений пароль, клонований телефон, жорстокий розі
граш. Це точно не був містер Герріґен, котрому всі 
кишки перемішали, наче салат, і  всю кров замінили 
бальзамною рідиною.

* * *
Тато пішов на роботу, а я подався на пагорб містера 
Герріґена. Місіс Ґроґен водила вітальнею пилотяг. Вона 
не співала, як бувало завжди, але була доволі спокійна, 
і коли я закінчив поливати квіти, спитала, чи не хочу 
я  піти на кухню та випити з  нею чашку чаю (котру 
вона вимовляла як «тшажку тшаю»).

— Я ще наготувала печива, — сказала вона.
Ми пішли на кухню, і поки вона кип’ятила чайник, 

я розповів їй про листа містера Герріґена і те, як він 
залишив гроші в трасті на мою освіту.

Місіс Ґроґен поділовому кивнула, ніби й не очіку
вала нічого меншого, і сказала, що теж отримала кон
верта від містера Рафферті.

— Бос подбав про мене. Краще, ніж я  очікувала. 
Ма’ть, краще, ніж я заслужила.

Я сказав, що й сам десь так почуваюся.
Місіс Ґ. принесла чай до столу, по великому кухлю 

кожному, а  між ними поставила тарілку з  вівсяним 
печивом.

— Він їх так любив, — сказала місіс Ґроґен.
— Ага. Казав, що вони наводять у його кишках лад.
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Це її розсмішило. Я взяв одне печиво і вкусив. Жую
чи, я подумав про уривок з Першого послання до Ко
ринтян, котрий прочитав на зборах методистської 
молоді у Чистий четвер і на великодній службі лиш 
кілька місяців тому: «І  віддавши подяку, він розло
мив його і сказав: візьміть і їжте — це тіло Моє, для 
вас ламане: отак робіть, про мене згадуючи». Печиво 
не було причастям, і преподобному така думка точно 
здалася б богохульною, але я все одно був радий, що 
жую його.

— Він і про Піта подбав, — сказала вона, маючи на 
увазі Піта Боствіка, садівника.

— Добре, — сказав я і потягнувся по ще одне печи
во. — Хороший він був чоловік, правда?

— Ох, не знаю, — сказала вона. — Він точно розда
вав чесно, але горе тому, хто був у його поганому спис
ку. Ти не пам’ятаєш Дасті Білодó, га? Мабуть, ні. Ти 
навряд чи його згадаєш.

— З тих Білодо, що живуть у парку трейлерів?
— Так, із тих, що коло лавки, але не думаю, що Дас

ті зараз серед них. Він уже давненько подався своєю 
дорогою десь інде. Був садівником до Піта, але не про
робив ще й восьми місяців, як містер Герріґен упіймав 
його на крадіжці й звільнив на місці. Не знаю, скільки 
він потягнув і як містер Герріґен дізнався, але звіль
ненням усе не закінчилося. Ти точно знаєш дещо з то
го, що містер Г. дав цьому містечку і як він тут допо
магав, але Муні не розказав і  половини  — мабуть, 
тому що в нього годинник цокав. Благодійність корис
на для душі, але вона також дає людині владу, яку 
містер Герріґен використав проти Дасті Білодо.

Вона похитала головою. Почасти, як мені здалося, 
від захоплення. Була в неї така жорстка жилка янкі.
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— Сподіваюся, він поцупив зі столу містера Герріґена, 
з  шухляди зі шкарпетками чи звідки там іще бодай 
кілька сотень, бо то були останні гроші, які він здобув 
у містечку Гарлоу в окрузі Касл, штат Мейн. Після того 
він не зміг би отримати й роботи вигрібальника курячо
го лайна з сараю старого Доренса Марстеллара. Містер 
Герріґен про це подбав. Він роздавав чесно, але якщо ти 
не робив те саме, то Боже тобі поможи. Бери ще печива.

Я взяв наступне.
— І пий чай, хлопчику.
Я відпив.
— Ма’ть, далі розберуся з горішнім поверхом. Поки 

що не зніматиму геть простирадла, а тільки переміню. 
Як думаєш, що буде з будинком?

— Ох, я не знаю.
— І я  не знаю. Геть гадки не маю. Не уявляю, щоб 

хтось його купив. Містер Герріґен був один такий, і те 
саме можна сказати про… — вона широко розвела ру
ки, — …про все оце.

Я згадав про скляний ліфт і вирішив, що вона має 
рацію.

Місіс Ґ. взяла ще печива.
— А хатні рослини? Що з ними робить?
— Я  б забрав кілька, якщо можна,  — сказав я.  — 

А про решту не знаю.
— Я теж. І холодильник повний. Думаю, ми могли б 

розділити його на трьох — ти, я і Піт.
«Візьміть і  їжте, — подумав я. — Отак робіть, про 

мене згадуючи».
Вона зітхнула.
— Я зараз здебільшого метушуся. Розтягую кілька кло

потів так, ніби їх тут багато. Не знаю, що з собою роби
ти, їйбогу, не знаю. А ти як, Крейґу? Що ти робитимеш?
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— Просто зараз піду вниз і поприскаю його грифо
лу, — сказав я. — А якщо ви впевнені, що так можна, то 
забрав би додому хоча б сенполію.

— Аякже.  — Вона сказала, як кажуть янкі: «аяк
жиж». — Бери скілько захочеш.

Вона пішла нагору, а я спустився в підвал, де містер 
Герріґен тримав у кількох тераріумах свої гриби. По
прискавши на них, я подумав про повідомлення, яке 
отримав серед ночі від користувача корольпірат1. Та
то мав рацію, це мав бути жарт, але хіба жартівник не 
спробував би прислати щось бодай наполовину до
тепне, якот «Рятуйте, я запертий в якійсь коробці» 
або старе добре «Не турбуйте мене, дайте спокійно 
порозкладатися»? Чому жартівник прислав лише дві 
літери «а», якщо вимовити котрі, виходить чи то буль
кання, чи то хрип? І нащо жартівникові посилати мій 
ініціал? Не раз, не двічі, а тричі?

* * *
Врештірешт я  забрав чотири хатні рослини містера 
Герріґена: сенполію, антуріум, пеперомію та дифенба
хію. Я  розставив їх по нашому будинку, приберігши 
дифенбахію для своєї кімнати, бо вона була моя улюб
лена. Але я просто затягував час і знав це. Щойно росли
ни знайшли свої місця, я взяв з холодильника пляшку 
чаю «Снепл», поклав її в сідельну сумку велосипеда 
й поїхав до В’язового кладовища.

Того спекотного літнього полудня там було безлюд
но, і  я  подався просто до могили містера Герріґена. 
Камінь стояв на місці  — нічого надмірного, просто 
гранітна пам’ятка з іменем і датами. Під ним лежало 
доволі квітів, досі свіжих (ненадовго), і  в  більшість 
були вкладені листівочки. Найбільший оберемок, певно 
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набраний з власних клумб містера Герріґена — з поваги, 
а не зі скнарості, — був від родини Піта Боствіка.

Я опустився на коліна, але не для молитви. Витяг 
з кишені телефон і стис у руці. Серце билося так сильно, 
що за кожним ударом перед очима вискакували чорні 
цяточки. Я зайшов у контакти й набрав його. Тоді опус
тив телефон і приліг щокою на свіжонасипаний дерен, 
вислуховуючи Теммі Вайнет.

І мені таки здалося, що я її почув, але то, певно, була 
просто моя уява. Звуку довелося б пройти крізь його 
піджак, крізь віко труни й крізь усі два метри ґрунту. 
Але мені здалося, що він пройшов. Ні, поправка  — 
я  був певен цього. Телефон містера Герріґена виспі
вував «Тримайся свого чоловіка» в могилі піді мною.

Іншим вухом, не притуленим до землі, я  чув його 
голос — дуже тихий, але розбірливий у дрімотній не
рухомості того місця:

— Я зараз не беру слухавку. Передзвоню пізніше, 
якщо це здасться доречним.

Однак доречно це чи ні, він уже не передзвонить. 
Він помер.

Я пішов додому.

* * *
У вересні 2009 року я пішов до середньої школи в Ґейтс 
Фолз разом із друзями Марджі, Реґіною та Біллі. Нас 
возили на вже трохи поїждженому шкільному транс
порті, через котрий місцеві учні швидко почали на
зивати нас «народом з короткого автобуса». Хоч я вре
шті й  виріс (зупинившись за п’ять сантиметрів від 
омріяної позначки в метр вісімдесят, що трохи над
краяло мені серце), але в перший шкільний день був 
найнижчим учнем восьмого класу. Це зробило мене 
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бездоганною мішенню для Кенні Янко, дебелого хулі
гана, котрого залишили на другий рік і чию фотогра
фію треба було розмістити в словнику поруч зі словом 
«кривдник».

Перший урок був зовсім не уроком, а  загально
шкільними зборами для новеньких з так званих «освіт
ніх сателітів»: Гарлоу, Моттона і ШайлоЧерча. Дирек
тор того року (та й у багато прийдешніх) був високим, 
незграбним дядьком з такою блискучою лисиною, що 
вона здавалася відполірованою. То був Альберт Даґлас, 
відомий серед учнів як Алкберт і БульБуль Даґ. Ніхто 
з  учнів насправді не бачив його нагепаним, але всі 
свято вірили в те, що він пиячив.

Він вийшов до кафедри, привітав усю «групу пре
красних нових учнів» у школі в ҐейтсФолз і розказав 
про чудові штуки, що чекали на нас у прийдешньому 
навчальному році. Серед них  — оркестр, пісенний 
клуб, клуб дебатів, фотоклуб, «Майбутні фермери 
Америки», а також усі види спорту, котрі тільки нам 
під силу (бейсбол, біг, європейський футбол або ла
крос — американський футбол не був доступним аж 
до старшої школи). Він пояснив про «Чепурні п’ятниці» 
раз на місяць, коли від хлопців очікували краваток 
і спортивних піджаків, а від дівчат — суконь (не ко
ротших за п’ять сантиметрів вище коліна, будь ласка). 
Наостанок він розповів, що для новеньких з  інших 
міст (тобто нас) не мало бути жодних учнівських ри
туалів посвяти. Минулого року учень, що перевівся 
з  Вермонту, опинився в  Центральній лікарні Мейну 
після того, як його змусили вижлуктити три пляшки 
«Ґаторейду», після чого традицію заборонили. Тоді 
директор побажав нам успіхів і  відіслав з миром до 
наших «освітніх пригод».
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Мої побоювання загубитись у  велетенській новій 
школі виявилися безпідставними, бо вона насправді 
не була велетенською. Усі мої уроки, крім сьомого (лі
тератури) були на другому поверсі, і мені сподобалися 
всі вчителі. Лякав урок математики, але виявилося, що 
ми почнемо майже звідти, де зупинилися в старій шко
лі, тож усе владналось. У мене вже з’явилося непогане 
відчуття про всі ці події, аж тут настала чотирихви
линна перерва для переходу між класами з шостого на 
сьомий урок.

Я подався коридором до сходів повз балакучих 
учнів, що гупали дверцятами своїх шафок, повз запах 
макаронів із м’ясом з їдальні. Я дійшов до самих схо
дів, коли мене вхопила чиясь рука.

— Гей, новенький. Не так швидко.
Я розвернувся й побачив повномірного троля з об

сипаним вуграми обличчям. Чорне волосся звисало до 
плечей жирними пасмами. Малі темні очі зиркали 
зпід рельєфного виступу лоба. Вони були повні не
щирої веселості. На ньому були джинсидимоходи та 
обчухрані байкерські чоботи. В одній руці він тримав 
паперовий пакунок.

— Візьми.
Я взяв, гадки не маючи, для чого. Діти пробігали 

повз мене й спускалися сходами, деякі швидко зирка
ли на хлопця з довгим чорним волоссям.

— Зазирни.
Я зазирнув. Там були ганчірка, щітка й банка крему 

для взуття «Ківі». Я хотів віддати пакунок.
— Мені треба на урок.
— Нє, новенький. Не підеш, доки не начистиш мені 

чоботи.
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Тепер я мав певну гадку. Це був трюк у традиції по
святи, і хоч директор вранці прямо її заборонив, я по
думав, чи не зробити це. А тоді подумав про всіх тих 
учнів, що бігли вниз повз нас. Вони побачать сільсько
го хлопця з  Гарлоу на колінах із ганчіркою, щіткою 
і  банкою крему. Чутка розлетиться швидко. І  я  все 
одно міг би це зробити, бо пацан був набагато більший 
і мені не подобався вираз його очей. «Я з радістю з тебе 
лайно виб’ю, — казав той погляд. — Тільки дай мені 
привід, новенький».

Тоді я подумав про те, що сказав би містер Герріґен, 
якби побачив мене на колінах, коли я сумирно начи
щатиму черевики цього йолопа.

— Ні, — сказав я.
— Краще не роби такої помилки, тобі не сподоба

ється, — сказав він. — Повір мені, гімнидло.
— Хлопці? Чуєте, хлопці? У вас усе гаразд?
То була міс Гарґенсен, моя вчителька природознав

чих предметів. Вона була молода й гарна, навряд чи 
давно після коледжу, але мала ауру впевненості, котра 
повідомляла, що вона не терпітиме ніякого лайна.

Здоровань похитав головою: жодних проблем.
— Усе добре, — сказав я, повертаючи пакунок влас

нику.
— Як тебе звуть? — спитала міс Гарґенсен. Дивилася 

вона не на мене.
— Кенні Янко.
— А що у твоєму пакунку, Кенні?
— Нічого.
— У тебе ж там не набір інструментів для якоїсь по

святи?
— Ні, — сказав він. — Мені треба на урок.
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Мені теж було треба. Юрба учнів унизу порідшала, 
і скоро мав пролунати дзвінок.

— Я впевнена, що тобі треба, Кенні, але зажди се
кунду. — Вона перемкнула увагу на мене. — Ти Крейґ, 
правильно?

— Так, мем.
— Що в тому пакунку, Крейґу? Мені цікаво.
Я подумав, чи не розказати. Не через якісь скаутські 

побрехеньки про «чесність — це найкраща політика», 
а тому що він налякав мене і тепер це мене вибісило. 
І  (можу визнати) тому що міг покласти цьому край 
руками дорослого. Тоді я подумав: «як би містер Гер
ріґен дав цьому раду? Чи видав би він його?»

— Рештки його обіду, — сказав я. — Пів сендвіча. 
Він спитав, чи не хочу я доїсти.

Якби вона взяла пакунок і  зазирнула, то ми обоє 
вскочили б у халепу, але ні… хоча б’юсь об заклад, що 
вона знала. Знала, але просто сказала нам іти на урок 
і поклацала геть на своїх навряд чи доречних у школі 
підборах середньої висоти.

Я рушив униз сходами, і Кенні Янко знову вхопив 
мене.

— Краще б ти їх таки начистив, новенький.
Це мене ще більше вибісило.
— Я щойно врятував твою сраку. Ти мав би подя

кувати.
Він залився фарбою, що виставило його нашкірні 

вулкани не в найкращому світлі.
— Краще б ти їх начистив. — Він рушив геть, а тоді 

розвернувся, і досі тримаючи свій дурний паперовий 
пакунок. — У сраці я бачив подяку, новенький. І тебе теж.

Через тиждень Кенні Янко завівся з містером Арсено, 
вчителем праці, і жбурнув у нього кельмою. За перші 
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два роки в середній школі Кенні відсторонювали від 
навчання не менш ніж тричі — після сутички з ним на 
сходах я дізнався, що про нього мало не легенди хо
дять,  — і  то була остання пір’їна. Його виключили, 
і я був подумав, що мої проблеми з ним закінчилися.

* * *
Як і в більшості шкіл по малих містечках, у ҐейтсФолз 
цінували традиції. «Чепурні п’ятниці» була тільки од
нією з багатьох, а серед інших можна назвати «Підтрим
ку драбини» (що означало стояти перед торговельним 
центром і просити зробити пожертву на користь по
жежної бригади) і «Два кеме» (двадцять разів оббігти 
навколо спортзалу на фізрі), а також співання шкіль
ного гімну на щомісячних загальних зборах.

Іншою традицією були «Осінні танці», захід у стилі 
Сейді Гокінс — було заведено, щоб дівчата запрошу
вали туди хлопців. Марджі Вошберн запросила мене, 
і я, звісно, погодився, тому що хотів і надалі дружити 
з нею, хоч вона і не подобалася мені, розумієте, в тому 
сенсі. Я попрохав тата підвезти нас, і він залюбки це 
зробив. Реґіна Майклз запросила Біллі Боґена, тож 
у нас було таке собі подвійне побачення. Усе склалося 
особливо добре тому, що Реґіна прошепотіла мені в кла
сі для самостійних занять, що запросила Біллі тільки 
тому, що він мій друг.

Я чудово розважався до першого антракту, коли 
вийшов зі спортзалу злити трохи випитого пуншу. 
Дістався до дверей хлопчачого туалету, і хтось однією 
рукою вхопив мене за пояс штанів, а другою — за шию 
і потяг коридором до бокового виходу на стоянку для 
вчителів. Якби я не виставив руку й не наліг на ручку, 
Кенні ввігнав би мене обличчям у двері.
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Те, що сталося далі, я запам’ятав до дрібниць. Гадки 
не маю, чому погані спогади з  дитинства і  ранньої 
юності такі чіткі, але так уже є. А це дуже, дуже пога
ний спогад.

Вечірній вітерець вражав холодом після розігрітого 
спортзалу (не кажучи вже про вологість, котру виді
ляли в повітря заряджені підліткові тіла). Я бачив, як 
місячне світло виблискувало на хромі двох припарко
ваних машин, що належали наглядачам від школи, 
містеру Тейлору й міс Гарґенсен (молодим учителям 
випадала така честь, тому що, як ви можете здогада
тися, це була місцева традиція). Я чув, як вдалині стрі
ляє пробитий глушник якоїсь машини на шосе 96. 
І відчував жар на свіжоздертих долонях, бо Кенні Янко 
штовхнув мене на асфальт стоянки.

— Ану вставай, — сказав він. — Працювати пора.
Я підвівся. Глянув на долоні й побачив, що на них 

виступила кров.
На одній з  припаркованих машин стояв пакунок. 

Він узяв його й простягнув мені.
— Начистиш мені чоботи. Зробиш це — і ми квити.
— Іди в сраку, — сказав я й дав йому в око.
Усе до дрібниць, розумієте? Я пам’ятаю кожен його 

удар  — загалом п’ять. Пам’ятаю, як від останнього 
полетів спиною об шлакоблокову стіну і  як наказав 
ногам тримати мене, а  вони відмовилися. Я  повіль
но  сповзав униз, доки не всівся дупою на щебінь. 
Пам’ятаю, як ізсередини тихо, але чутно «Блек Айд 
Піс» співали свою «Бумбумпеу». Пам’ятаю, як Кенні 
стояв наді мною, важко дихаючи, а тоді сказав: «Роз
кажеш комусь  — і  тобі смерть». Але з  усього того 
я найкраще пам’ятаю — і ціную — ту неземну, дику 
насолоду, яку відчув, коли мій кулак приклався до 
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його обличчя. То був єдиний мій удар, що пройшов, 
але добрячий.

Бумбумпеу.

* * *
Коли він пішов, я витягнув з кишені телефон. Пере
конавшись, що він не розбився, я набрав Біллі. Не зміг 
придумати нічого іншого. Він відповів на третій дзві
нок, перекрикуючи репера Флоу Райду. Я сказав йому 
вийти надвір і  привести міс Гарґенсен. Не хотілося 
залучати вчителів, але хоч у  мене в  голові добряче 
дзвеніло, я розумів, що це все одно доведеться зроби
ти, тож вирішив, що краще вже з самого початку. Я по
думав про те, як дав би цьому раду містер Герріґен.

— Чого? Що трапилося, чуваче?
— Мене хтось побив, — сказав я. — Краще я не йти

му всередину. Поганенько виглядаю.
Він вийшов через три хвилини, привівши не тіль

ки міс Гарґенсен, але й Реґіну з Марджі. Друзі переля
кано дивилися на мою розбиту губу і роз’юшений ніс. 
Одяг теж заляпало кров’ю, а сорочка (геть нова) розі
рвалася.

— За мною, — сказала міс Гарґенсен. Її ніби не стри
вожили кров, синець на щоці й губи, що почали на
дуватися. — Всі.

— Я не хочу заходити, — сказав я, маючи на увазі 
спортзал. — Не хочу, щоб на мене глипали.

— Розумію, — сказала вона. — Сюди.
Вона повела нас до входу з табличкою «ТІЛЬКИ ДЛЯ 

ПЕРСОНАЛУ», відімкнула його, впустила нас і повела 
до вчительської. Там не було нічого розкішного, я бачив 
кращі меблі на газонах у Гарлоу, коли люди проводили 
дворові розпродажі, але там були крісла, і я сів в одне. 
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Вона знайшла аптечку й послала Реґіну до вбиральні 
по холодну ганчірку до мого носа, про котрий вона 
сказала, що він не схожий на зламаний.

Реґіна вийшла звідти вражена.
— Там крем для рук від «Аведи»!
— То мій, — сказала міс Гарґенсен. — Намасти собі, 

якщо хочеш. Приклади оце до носа, Крейґу. Тримай. 
Хто вас привіз, народ?

— Крейґів тато, — сказала Марджі. Вона роздивля
лася цю незвідану місцину великими очима. Оскільки 
стало ясно, що я житиму, вона фіксувала все побачене, 
щоб пізніше обговорити з подружками.

— Подзвоніть йому,  — сказала міс Гарґенсен.  — 
Крейґу, дай Марджі телефон.

Марджі подзвонила татові й сказала йому приїхати 
нас забрати. Він щось сказав. Марджі послухала, а то
ді мовила:

— Ну, тут одна маленька халепа. — Знову трохи по
слухала. — Ну… гм…

Біллі взяв телефон.
— Його побили, але він у порядку. — Послухав і про

стягнув телефон. — Хоче почути тебе.
Звісно, хоче, і після питання, чи все нормально, він 

захотів почути, хто то був. Я сказав, що не знаю, але 
думаю, що хтось зі старшокласників, який намагався 
прорватися на танці.

— Усе гаразд, тату. Давай не будемо робити з цього 
велике діло.

Він сказав, що це таки велике діло. Я сказав, що ні. 
Він — що так. Ми ще трохи посперечались, а тоді він 
зітхнув і  сказав, що приїде якнайшвидше. Я  закін
чив дзвінок.

Міс Гарґенсен сказала:
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— Мені не можна видавати нічого від болю, бо це 
дозволено робити тільки шкільній медсестрі, та й то 
зі згоди батьків, але її тут нема, тож…  — Вона схо
пила  свою сумочку, що висіла на гачку біля куртки 
й зазирнула всередину. — Ніхто з вас не збирається 
скористатися нагодою виказати мене і, мабуть, позба
вити роботи?

Мої троє друзів захитали головами. Я теж, але дуже 
обережно. Кенні впіймав мене доволі вдалим боковим 
у ліву скроню. Я сподівався, що хуліганистий поки
дьок ушкодив руку.

Міс Гарґенсен видобула пляшечку напроксену.
— Мої особисті запаси. Біллі, набери води.
Біллі приніс мені пластиковий стаканчик. Я ковт

нув пігулку, і  мені миттєво полегшало. Отака сила 
на віювання, особливо коли вам навіює розкішна мо
лода жінка.

— Ви троє, робіть як вітер — дуйте звідси, — сказа
ла міс Гарґенсен. — Біллі, зайди до спортзалу й скажи 
містерові Тейлору, що я повернуся за десять хвилин. 
Дівчата, ходіть надвір і виглядайте Крейґового батька. 
Помахайте йому, щоб під’їхав до вчительського входу.

Вони пішли. Міс Гарґенсен нахилилася до мене, 
досить близько, щоб я вловив запах її парфумів, котрі 
були дивовижні. Я  закохався в  неї. Я  знав, що це 
шмаркляво, але не міг нічого вдіяти. Вона підняла 
два пальці.

— Будь ласка, не кажи, що ти бачиш три пальці чи 
чотири.

— Ні, всього два.
— Гаразд. — Вона вирівнялася. — То був Янко? То 

був він, так?
— Ні.
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— Я тобі на дурепу схожа? Кажи правду.
Вона мені була схожа на красуню, але я навряд чи 

насмілився б так сказати.
— Ні, ви не схожі на дурепу, але то був не Кенні. І це 

добре, тому що, розумієте, якби то справді був він, 
його б, напевне, арештували, коли вже він виключений 
зі школи. Тоді був би суд, на який мені довелось би 
піти й розказати, як він мене побив. І всі б знали. По
думайте, як це було б соромно.

— А коли він ще когось поб’є?
Тоді я подумав про містера Герріґена — можна ска

зати, викликав його дух.
— То їхня проблема. Мене обходить тільки те, щоб 

він дав спокій мені.
Вона спробувала насупитися. Натомість її губи ви

гнулися в широку усмішку, і я закохався в неї ще дуж
че, ніж колинебудь.

— Який холодний розрахунок.
— Я просто хочу прожити,  — сказав я. І  то була 

щира душевна правда.
— Знаєш що, Крейґу? Думаю, ти проживеш.

* * *
Тато приїхав, оглянув мене і похвалив роботу міс Гар
ґенсен над моїм обличчям.

— Я в  минулому житті була секунданткою одного 
знаного боксера, — сказала вона.

Я засміявся. Жоден з них не згадував про можли
вість поїхати до травмпункту, тож мені полегшало.

Тато повіз нас чотирьох додому, і  ми пропустили 
другу половину танців, але ніхто не заперечував. Біллі, 
Марджі й Реґіна отримали набагато цікавіші вражен
ня, ніж від махання руками в повітрі під Бейонсе чи 
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ДжеяЗі. Що ж до мене, я раз за разом переживав той 
блаженний струс, що прокотився рукою, коли мій ку
лак увігнався під око Кенні Янко. Від цього мав зали
шитися шикарний ліхтар, і  мені було цікаво, як він 
його пояснюватиме. «Еее, я  вдарився об двері. Еее, 
я вдарився об стіну. Еее, я дрочив, і рука зіслизнула».

Коли ми дісталися додому, тато знову спитав, чи 
знаю я, хто то був. Я сказав, що ні.

— Не впевнений, що вірю тобі, синку.
Я змовчав.
— Ти хочеш залишити це просто так? Я правильно 

розумію?
Я кивнув.
— Гаразд. — Він зітхнув. — Думаю, що розумію. Я теж 

був молодий. Усі батьки кажуть так своїм дітям рано 
чи пізно, але сумніваюся, що діти цьому вірять.

— Я вірю, — сказав я, і то була правда, хоч уявляти 
батька здохликом у метр шістдесят заввишки за доби 
стаціонарних телефонів було доволі смішно.

— Принаймні скажи мені одне. Твоя мати розсерди
лась би на мене за це питання, але її тут нема… Ти 
бахнув його у відповідь?

— Так. Один раз, але добряче.
Він усміхнувся.
— Гаразд. Але зрозумій: коли він причепиться до 

тебе знову, цю справу треба буде передати в поліцію. 
Ми порозумілися?

Я сказав, що так.
— Твоя вчителька — вона мені сподобалася — ска

зала, що тобі не можна давати спати ще принаймні 
годину, аби переконатися, що тебе не нудитиме. Пиро
га з’їв би?

— Аякже.
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— І з чашечкою чаю?
— Тільки так.
Ми їли пиріг і пили чай з великих кухлів, а тато роз

казував різні історії, і не про стаціонарні телефони, і не 
про школу на одну кімнату, котра опалювалася піччю, 
і не про телевізор, на якому було три канали (і жодно
го, коли вітер зривав антену з даху). Він розказав, як 
вони з Роєм Девіттом знайшли феєрверки на Роєвому 
горищі, а  коли підпалили, то один полетів у  ящик 
Френка Дрісколла, де той тримав лучину, і  вона за
йнялась, а тоді Френк Дрісколл сказав, що коли вони 
не нарубають йому три кубометри дров, то він розпо
вість усе їхнім батькам. Він розказав про те, як його 
мати підслухала, що він назвав старого Філлі Лубер
да з ШайлоЧерча «вождем Вігвамом», і вимила йому 
рота милом, незважаючи на його обіцянки ніколи та
кого більше не говорити. Розказав про бійки за скейт
парком в  Оберні  — махачі, як він їх називав,  — які 
влаштовували хлопці зі шкіл Лісбон і  ЕдвардЛітл, 
татової школи, майже кожної п’ятниці. Розказав про 
те, як кілька старших хлопців стягнули з нього на пля
жі плавальний костюм («Ішов додому, обмотавшись 
рушником»), і про те, як якийсь пацан гнався за ним 
через усю Карбінстріт у КаслРоку («Сказав, що я по
ставив його сестрі засмокт на шиї, хоч я нічого тако
го не робив»).

Він справді колись був молодим.

* * *
Я піднявся до своєї кімнати в доброму гуморі, але на
проксен, що дала мені міс Гарґенсен, почав розвіюва
тись, а з ним і добрий гумор. Я був майже впевнений, 
що Кенні Янко більше до мене не лізтиме, але не на сто 
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відсотків. А  що, як дружки почнуть діставати його 
за ліхтар під оком? Дражнитимуть чи й відверто смі
ятимуться з  нього? Що, як він розлютиться й  вирі
шить, що тут потрібен другий раунд? У такому разі я, 
скоріш за все, не завдам й одного хорошого удару — 
я і в перший раз поцілив скоріше тому, що заскочив 
його зненацька. А він може покласти мене до лікарні 
або й гірше.

Я вмився (дуже обережно), почистив зуби, заліз 
у ліжко, вимкнув світло і просто лежав собі, заново 
переживаючи те, що сталося. Несподіванку від того, 
як мене вхопили ззаду й проштовхали коридором. Уда
ри в груди. Удари по зубах. Як я наказував ногам три
матись і як ноги відповіли: «Іншим разом».

Щойно я опинився в темряві, вірогідність того, що 
Кенні не дасть мені спокою, почала здаватися дедалі 
вищою і навіть логічною, як стають логічними й інші, 
більш навіжені думки, коли надворі темнішає і ти ли
шаєшся сам.

Тож я знов увімкнув світло й подзвонив містеру Гер
ріґену.

Я не очікував почути його голос, а тільки хотів при
кинутися, що розмовляю з ним. Чекав тиші або стан
дартного повідомлення про те, що номер більше не 
обслуговується. Я поклав телефон у кишеню його по
хоронного костюма за три місяці до того, а в тих пер
ших айфонів час роботи на одному заряді був усього 
250 годин, навіть у режимі очікування. Це означало, 
що телефон мав бути таким же мертвим, як і власник.

Але виклик пішов. Він не мав права йти, цьому про
тистояла вся дійсність, але за п’ять кілометрів від мене, 
під землею В’язового кладовища, Теммі Вайнет співа
ла «Тримайся свого чоловіка».
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Урвавши п’ятий гудок, у моєму вусі пролунав його 
трохи рипучий старечий голос. Те, що й завжди, зразу 
до діла, без жодних запрошень залишити свій номер 
чи якесь повідомлення: «Я зараз не беру слухавку. Пе
редзвоню пізніше, якщо це здасться доречним».

Тоді пролунав сигнал, і  я  почув власні слова. Мої 
губи ніби діяли з власної волі.

— Мене сьогодні побили, містере Герріґен. Один 
дурний пацан на ім’я Кенні Янко. Він казав, щоб я на
чистив йому чоботи, а я не схотів. Я не виказав його, 
бо думав, що так покладу цьому край; я  намагався 
мислити як ви, але все одно переживаю. Як же я хотів 
би з вами побалакати.

Я помовчав.
— Я радий, що телефон і досі працює, хоч і не знаю, 

як таке може бути.
Помовчав.
— Я сумую за вами. Добраніч.
Я закінчив дзвінок. Подивився в недавно набрані, 

щоб перевірити, чи справді дзвонив. Його номер був 
у списку, разом із часом виклику — 23:02. Я вимкнув 
телефон і поклав його на столик. Загасив лампу й майже 
зразу заснув. То було у п’ятницю ввечері. Наступної 
ночі — або вже в неділю вранці — Кенні Янко помер. 
Повісився, хоч я й не знав ані цього, ані інших подро
биць, ще приблизно рік.

* * *
Некролог Кеннета Джеймса Янко з’явився в «Льюїстон 
Сан» аж у вівторок, і там говорилося, що він «раптово 
загинув у результаті трагічного випадку», але новина 
розлетілася по всій школі вже в понеділок, і, звісно, 
фабрика чуток працювала на повних обертах.
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Він нюхав клей і помер від інсульту.
Він чистив один із татових дробовиків (подейкува

ли, що у містера Янко вдома повний арсенал), і  той 
вистрілив.

Він грав у російську рулетку одним з таткових пісто
летів і зніс собі голову.

Він напився, упав зі сходів і зламав шию.
Усі ці версії були неправдою.
Мені новину розказав Біллі Боґен, щойно сівши 

в наш «короткий автобус», бо його аж розпирало. Він 
сказав, що одна подруга його мами з ҐейтсФолз зате
лефонувала їй і  все розповіла. Подруга жила через 
дорогу і бачила, як тіло виносили на ношах, оточених 
гуртом інших Янко, котрі кричали й плакали. Виходи
ло, що навіть у виключених зі школи хуліганів є люди, 
котрі їх люблять. Як читець Біблії, я навіть міг уявити, 
як вони дерли на собі одяг.

Я негайно — і винувато — подумав про свій дзвінок 
на телефон містера Герріґена. Сказав собі, що він помер 
і ніяк не міг бути до цього причетним. Сказав, що навіть 
якби такі штуки були можливі десь за межами коміксів 
з історіями жахів, я не загадував конкретно, щоб Кенні 
помер, а просто хотів, щоб той дав мені спокій, але така 
відмовка була як юридичний викрутас. І до мене раз за 
разом поверталися слова місіс Ґроґен, мовлені наступ
ного дня після похорону, коли я сказав, що містер Гер
ріґен хороша людина, бо вніс нас до свого заповіту.

«Ох, не знаю. Він точно роздавав чесно, але горе 
тому, хто був у його поганому списку».

Дасті Білодо потрапив до поганого списку містера 
Герріґена, і  Кенні Янко, безперечно, опинився  б там 
само за те, що побив мене, коли я відмовився вичища
ти його всрані чоботи. Тільки в містера Герріґена уже 
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не було поганого списку. Я повторював собі це раз за 
разом. У мертвих не буває поганих списків. Звісно, теле
фони, які три місяці не заряджали, теж не можуть дзво
нити й  програвати записані повідомлення (або при
ймати їх)… але телефон містера Герріґена працював, 
і я чув його іржавий старечий голос. Тож я відчував 
провину, але також і полегшення. Кенні Янко вже ні
коли до мене не чіплятиметься. Він з’їхав з моєї дороги.

Пізніше того ж дня, під час мого вікна в розкладі, міс 
Гарґенсен увійшла до спортзалу, де я кидав м’яча в кіль
це, і вивела мене в коридор.

— Ти сьогодні на уроці сидів похнюплений, — сказа
ла вона.

— Та ні.
— А таки так, і  я  знаю чому, але зараз скажу тобі 

дещо. Діти твого віку мають Птолемеїв погляд на все
світ. Я достатньо молода, щоб пам’ятати.

— Не знаю, про що…
— Птолемей був римський математик і астролог, ко

трий вірив, що Земля є непорушним у просторі цент
ром всесвіту, а все інше обертається навколо неї. Діти 
вважають, що цілий світ обертається навколо них. 
Оте  почуття власної центральності зазвичай згасає 
десь у двадцять із чимось років, але тобі до цього ще 
далеченько.

Вона нахилилася близько до мене — дуже серйозна, 
з найпрекраснішими зеленими очима у світі. І з пар
фумом, від запаху якого мені трохи паморочилося 
в голові.

— Я бачу, що ти не встигаєш за думкою, тож дозволь 
відкинути метафору. Якщо тобі здається, що ти якось 
причетний до смерті малого Янко, то забудь. Ти не 
причетний. Я  бачила його справу, він був хлопець 
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із серйозними проблемами. Проблеми вдома, проблеми 
в школі, психологічні проблеми. Я не знаю, що сталось, 
і не хочу знати, але бачу в цьому і світлий бік.

— Який? — спитав я. — Те, що він уже не може мене 
відлупцювати?

Вона засміялася, показавши зуби, такі ж гарні, як і все 
решта.

— Це знову Птолемеєва точка зору. Ні, Крейґу, світ
лий бік полягає в тому, що він був надто молодий, щоб 
отримати права. Якби йому можна було водити маши
ну, він міг забрати з собою ще кількох дітей. А тепер іди 
собі до спортзалу й позакидай м’ячі.

Я рушив, але вона вхопила мене за руку. Минуло оди
надцять років, а я досі пам’ятаю розряд, який тоді відчув.

— Крейґу, я б ніколи не змогла радіти смерті дитини, 
навіть такого поганця, як Кеннет Янко. Але можу раді
ти, що не ти на його місці.

Раптом мені захотілось усе їй розказати, і це навіть 
могло статися, але якраз тоді пролунав дзвінок, двері 
класів відчинились і коридор сповнився гамірливими 
дітьми. Міс Гарґенсен пішла у своїх справах, а я — у своїх.

* * *
Того вечора я ввімкнув телефон і спершу просто ди
вився на нього, збираючись на силі. Міс Гарґенсен 
уранці говорила дуже логічно, але міс Гарґенсен не 
знала, що телефон містера Герріґена неможливим чи
ном і досі працює. У мене не було нагоди розповісти 
їй про це, і я вважав (як виявилося, помилково), що 
вже ніколи не розкажу.

«Цього разу не спрацює, — сказав я собі. — У ньому 
лишився заряд на один останній ривок, і  все. Наче 
лампа яскраво спалахує перед тим, як перегоріти».
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Я вибрав його контакт зі списку й очікував — якщо 
чесно, сподівався — почути тишу або повідомлення про 
те, що номер більше не обслуговується. Але гудки йшли, 
і трохи згодом у моєму вусі знову з’явився містер Геррі
ґен. «Я  зараз не беру слухавку. Передзвоню пізніше, 
якщо це здасться доречним»

— Містере Герріґен, це Крейґ.
Я почувався подурному, говорячи до мерця, та ще 

й такого, у якого на цей час уже мала з’явитися цвіль на 
щоках (розумієте, я трохи почитав про це). Водночас не 
бачив тут нічого дурного. Відчував страх, як людина, 
що ступає по проклятій землі.

— Послухайте… — Я облизав губи. — Ви ж не при
четні до смерті Кенні Янко, га? Але якщо так, то… гм… 
стукніть по стіні.

Я урвав дзвінок.
Чекав стуку.
Не дочекався.
Наступного ранку я мав повідомлення від користу

вача корольпірат1. Усього шість літер: «а а а. К К х».
Жодного сенсу.
Я перелякався на смерть.

* * *
Тієї осені я багато думав про Кенні Янко (тоді основ
ною версією була історія про те, як він випав із другого 
поверху свого будинку, коли намагався тихцем вислиз
нути гуляти посеред ночі). А ще більше думав про місте
ра Герріґена і його телефон, про котрий на той час жал
кував, що не викинув його у  води озера Касл. Мене 
заворожило, розумієте? Як заворожують ті дивні почут
тя, які ми всі колись маємо. Заборонені почуття. Декіль
ка разів я  майже подзвонив містеру Герріґену, але так 
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і не зібрався — принаймні тоді. Колись його голос зда
вався мені заспокійливим, голосом досвіду й успіху, мож
на сказати — голосом діда, якого я ніколи не мав. Але 
тепер я не пам’ятав той голос таким, яким він був у со
нячні дні, коли він говорив про Чарльза Дікенса, Френка 
Норріса чи Девіда Герберта Лоуренса або про те, як інтер
нет схожий на дірявий водогін. Зараз мені пригадувався 
лише шкребучий, схожий на звук майже стертого на
ждаку голос старого, який обіцяв передзвонити мені, 
якщо це здасться йому доречним. І я думав про нього 
в тій труні. У похоронному бюро «Хей і Пібоді» йому, 
безперечно, посклеювали повіки, але скільки той клей 
протримається? Чи лежить він зараз із розплющеними 
очима? Чи вдивляється в темряву гнилими очницями?

Ось що крутилося у мене в голові.
За тиждень до Різдва преподобний Муні попросив 

мене зайти до ризниці, щоб ми «побалакали». Балакав 
здебільшого він. Мій батько тривожиться за мене, ска
зав преподобний. Я худну, мої оцінки зіпсувалися. Чи 
не хочу я йому щонебудь розповісти? Я подумав і ви
рішив, що, може, й так. Не все, але частину.

— Якщо я  дещо розповім, це може лишитися між 
нами?

— Якщо йтиметься не про заподіяння шкоди самому 
собі або злочин — серйозний злочин, — то так. Я не като
лицький священник, і це не католицька сповідальня, але 
більшість людей віри добре вміють зберігати таємниці.

Тож я розповів йому, що був побився з одним хлоп
цем зі школи, старшим парубком на ім’я Кенні Янко, 
і той мене добряче відлупцював. Я сказав, що ніколи 
не бажав Кенні смерті й точно не молився за неї, але 
він таки помер, майже одразу після нашої бійки, і я не 
міг перестати про це думати. Я переказав йому слова 
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міс Гарґенсен про те, як діти вважають, що все на світі 
має до них стосунок, і про те, що це насправді не так. 
Я сказав, що це трохи допомогло, але все одно думав, 
ніби міг зіграти якусь роль у смерті Кенні.

Преподобний усміхнувся.
— Твоя вчителька має рацію, Крейґу. Я до восьми

річного віку уникав наступати на тріщини в тротуарі, 
щоб неминуче не зламати материну спину.

— Серйозно?
— Так. — Він схилився вперед. Його усмішка зник

ла. — Я збережу твою таємницю, якщо ти збережеш 
мою. Згоден?

— Аякже.
— Отець Інґерсол з  церкви Святої Анни в  Ґейтс

Фолз — мій хороший друг. До тієї церкви ходить ро
дина Янко. Він сказав мені, що їхній малий вчинив 
самогубство.

Мабуть, я роззявив рота. Самогубство було серед 
чуток, що клубочилися в школі наступного після смер
ті Кенні тижня, але ніхто в це не вірив. Я б і сам сказав, 
що думка про те, щоб убити себе, ніколи не проскаку
вала в голові того задирливого сучого сина.

Преподобний Муні досі схилявся вперед. Він узяв 
мою руку в обидві свої.

— Крейґу, ти ж не думаєш, що той хлопець пішов 
додому, подумав собі: «Божечки, я побив молодшого 
й меншого за мене пацана — піду ж уб’ю себе тепер»?

— Мабуть, ні, — сказав я і видихнув так, ніби утри
мував повітря два місяці. — Коли ви так усе описали, 
то навряд. Як він це зробив?

— Я не питав і не сказав би тобі, навіть якби Пет 
Інґерсол мені розповів. Ти мусиш відпустити ці дум
ки,  Крейґу. У  хлопця були проблеми. Його потреба 
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побити тебе була лиш одним симптомом тих проблем. 
Ти до цього не причетний.

— А якщо я відчув полегшу? Бо мені, знаєте, не тре
ба через нього хвилюватися?

— Я б сказав, це говорить про те, що ти людина.
— Дякую.
— Ти краще почуваєшся?
— Так.
І то була правда.

* * *
Незадовго до кінця навчального року міс Гарґенсен 
стояла перед нашим класом на уроці природознавства 
й широко всміхалася.

— Ви, народ, певно, думали, що здихаєтеся мене 
через два тижні, але маю для вас погані новини. Містер 
де Лессепс, учитель біології в  старшій школі, йде на 
пенсію, і мене запросили замістити його. Можна ска
зати, що я випускаюся з середньої школи до старшої.

Кілька учнів театрально застогнали, але більшість 
аплодували цій новині, і ніхто не плескав долонями 
гучніше за мене. Моєму підлітковому розуму здавало
ся, що це наче доля. І певним чином так і було.

* * *
Я також закінчив середню школу й перейшов до дев’я
того класу, в школу старшу. Саме там я познайомився 
з Майком Уберротом, відомим тоді — як і тепер у його 
поточній кар’єрі другого кетчера бейсбольної команди 
«Балтимор Оріолз» — під прізвиськом Убер.

Спортсмени й більш заклопотані навчанням шко
лярі не дуже зналися між собою (як я  розумію, це 
так у більшості старших шкіл, бо спортсмени воліють 
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триматися кастою), і якби не вистава «Миш’як і старе 
мереживо», я сумніваюся, що ми колись могли б за
товаришувати. Убер був у старшій школі третій рік, 
а  я  був низькородним перваком, що робило нашу 
дружбу ще менш імовірною, але ми таки здружилися 
і лишаємося друзями досі, хоч тепер я бачу його на
багато рідше.

У багатьох старших школах вистави влаштовують 
силами випускного класу, але не в ҐейтсФолз. У нас 
було дві вистави на рік, і хоч їх ставив драматичний 
гурток, на проби могли приходити всі учні. Я  знав 
сюжет, бо однієї дощової неділі бачив кіноверсію. Вона 
мені сподобалася, тож я пішов на проби. Дівчина Май
ка ходила до драматичного гуртка, вона вмовила його 
спробувати, і врешті йому дісталася роль схильного 
до вбивств Джонатана Брюстера. Мене взяли на роль 
його метушливого поплічника, доктора Ейнштейна. 
У фільмі цю роль грав Пітер Лорре, і я щосили нама
гався говорити як він, єхидно приказуючи «Тактак!» 
перед кожною реплікою. Імітація була не дуже вдала, 
але скажу вам, що народ ковтав і просив добавки. Пуб
ліка в малих містечках, ви розумієте.

Отак ми з Убером затоваришували, і саме так я ді
знався, що насправді сталося з Кенні Янко. Виявилося, 
що преподобний помилявся, а газета — ні. То справді 
був нещасний випадок.

У перерві між першою і другою діями нашої репе
тиції я стояв біля автомата з колою, котрий зжер мої 
сімдесят п’ять центів, нічого за них не видавши. Убер 
відійшов від своєї дівчини, наблизився й видав авто
мату жорсткого штурхана долонею у верхній правий 
кут. До віконця видачі туттаки впала банка кóли.

— Дякую, — сказав я.
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— Без проблем. Запам’ятай оце місце, гати точно 
в цей куток.

Я сказав, що так і зроблю, хоч і сумнівався, що змо
жу вдарити з такою ж силою.

— Слухай, я чув, у тебе колись були негаразди з тим 
Янко. Правда?

Не було сенсу заперечувати — Біллі та обидві дів
чини розбалакалися, — та й причин уже не було, зва
жаючи на дату. Тож я сказав, що так, правда.

— Хочеш почуть, як він помер?
— Я вже чув сотню різних історій. У тебе якась нова?
— У мене правда, дружечку. Ти знаєш, хто мій тато, га?
— Аякже.
Поліційні сили ҐейтсФолз складалися з  менш як 

двох десятків офіцерів у формі, голови поліції та одно
го детектива. Тим детективом і  був Майків батько, 
Джордж Уберрот.

— Я розкажу, якщо даси сьорбнути шипучки.
— Гаразд, але не слинь.
— Я тобі схожий на дикуна? Давай сюди, кексе ти 

дурноверхий.
— Тактак, — сказав я, вдаючи Пітера Лорре.
Він реготнув, узяв банку, вихилив половину, а тоді 

ригнув. Його дівчина, що стояла далі по коридору, під
несла пальця до рота й удала, що її нудить. Кохання 
в старшій школі — це дуже високе почуття.

— Мій тато вів слідство, — сказав Убер, простягаю
чи мені банку, — і через кілька днів після того, як усе 
сталося, я  чув, як він балакав із сержантом Полком 
з контори. Це вони так називають свою дільницю. Вони 
сиділи на ґанку й  пили пиво, і  сержант сказав щось 
схоже на «Янко», а тоді «душив і себе, і свого змія». 
Тато засміявся й сказав, що чув, буцім це ще називають 
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«краваткою БеверліГіллз». Сержант сказав, що для 
бідолашного пацана то був, мабуть, єдиний спосіб роз
рядитися, зважаючи на те, яку піцу він мав замість 
обличчя. Мій тато каже: «Еге ж, сумно, але правда». 
Тоді він сказав, що йому не подобається волосся. І що 
патологоанатому воно теж не подобалося.

— А що було з його волоссям? — спитав я. — І що 
таке «краватка БеверліГіллз»?

— Я подивився з телефона. Це сленгова назва авто
еротичної асфіксії. — Він вимовляв ці слова обережно. 
Майже з  гордістю.  — Трошки вішаєшся й  поліруєш 
свого прута, поки втрачаєш свідомість. — Він побачив 
мій вираз обличчя й знизав плечима. — Я не приду
мую новини, докторе Ейнштейн, тільки переказую. 
Мабуть, декому здається, що це хтознаякий кайф, але 
я думаю, що якось обійдуся.

Я теж так думав.
— А що з волоссям?
— Я спитав про це тата. Він не хотів мені казати, але 

оскільки я почув решту, то він таки розповів. Він ска
зав, що половина волосся Янко посивіла.

* * *
Я багато про це думав. З одного боку, якщо я колись 
розглядав імовірність того, що містер Герріґен піднявся 
з могили, щоб вершити помсту від мого імені (а така 
думка, хай яка сміховинна, таки іноді зринала в моїй 
голові ночами, коли мені не спалося), розповідь Убера 
нібито поклала цьому край. Уявляючи Кенні Янко в ко
мірці, зі спущеними на литки штаньми й мотузкою на 
шиї, поки він душив себе і свого змія, синіючи в лиці, 
я справді жалів його. Яка дурна й недостойна причина 
смерті. «У результаті трагічного випадку», мовилося 



97ТЕлЕфоН мІСТЕра ГЕррІґЕНа 

в  некролозі «Сан», і  це було набагато точніше, ніж 
будьхто з нас міг уявити.

Але, з іншого боку, лишалося ще те, що сказав Убе
рів тато про волосся Кенні. Я не міг не задуматися над 
тим, як таке могло трапитись. І  над тим, що такого 
Кенні міг побачити в тій комірці, пірнаючи в непри
томність і теліпаючи свого нещасного вужа з усіх сил.

Нарешті я звернувся до свого найкращого порадни
ка — інтернету. Побачив, що думки різняться. Деякі 
вчені проголошували: нема абсолютно ніяких доказів 
того, що в  людей від шоку може посивіти волосся. 
Інші вчені казали «Тактак!», це справді можливо, рап
товий шок може призвести до загибелі меланоцитів, 
стовбурових клітин, що визначають колір волосся. 
Одна стаття стверджувала, що таке справді сталося 
з Томасом Мором і МарієюАнтуанеттою перед стра
тою. Інша висловлювала сумнів у цьому, вказуючи, що 
то просто легенди. У підсумку все було так, як містер 
Герріґен часто говорив про купівлю акцій: ти платиш 
гроші і робиш вибір.

Помалу ці питання й тривоги затерлись, але я б збре
хав, якби сказав, що Кенні Янко повністю щез із моїх 
думок. Кенні Янко в комірці з мотузкою на шиї. Мож
ливо, він таки не втратив свідомості раніше, ніж устиг 
розслабити мотузку. Припустімо — просто припусті
мо: Кенні Янко побачив щось таке, що налякало його 
до непритомності. І насправді перелякався на смерть. 
Удень такі думки здавалися дурними. Уночі, особливо 
за сильного вітру, що завиває в піддашшях, — не дуже.

* * *
Агенція нерухомості з  Портленда виставила перед 
будинком містера Герріґена знак «ПРОДАЄТЬСЯ», 
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і кілька людей приходили на нього подивитися. Ті люди 
прилітали з Бостона або НьюЙорка (певно, дехто навіть 
фрахтував приватний літак). Такі, як прибулі на похорон 
містера Герріґена, що воліли заплатити більше й орен
дувати дорогі машини. Одна пара була першою одруже
ною парою ґеїв, яких я будьколи зустрічав, — молоді, 
але очевидно заможні й  так само очевидно закохані. 
Вони приїхали на шикарній BMW i8, усюди ходили, три
маючись за руку, й під час огляду часто казали «ого» 
і «дивовижно». А тоді поїхали й більше не поверталися.

Я бачив чимало цих потенційних покупців, бо маєток 
(яким, звісно, керував містер Рафферті) залишив місіс 
Ґроґен і Піта Боствіка на службі, а Піт наймав мене до
помагати на території. Він знав, що я добре даю раду 
квітам і готовий старанно працювати. Я отримував два
надцять баксів на годину і  десять годин на тиждень, 
а коли вже той чималий траст лишався для мене недо
ступним аж до коледжу, гроші мені були дуже доречні.

Піт називав потенційних покупців багатійченками. 
Як та подружня пара на орендованій BMW, вони всі 
казали «ого», але не купували. Зважаючи на те, що 
будинок стояв на ґрунтовій вулиці, а краєвиди були 
просто хороші, але не разючі (жодних тобі озер, гір, 
скелястого узбережжя з маяком), це не дивувало ані 
мене, ані Піта, ані місіс Ґроґен. Вони прозвали будинок 
маєтком «Білий слон».

* * *
На початку зими 2011 року я використав частину гро
шей від садівництва, щоб оновити телефон з першого 
покоління до четвертого. У той самий вечір я перекинув 
контакти і, гортаючи їх, натрапив на номер містера Гер
ріґена. Я набрав його, не дуже задумавшись. «Виклик. 
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Містер Герріґен» — було написано на екрані. Я приклав 
телефон до вуха з сумішшю страху і цікавості.

Жодного повідомлення від містера Герріґена. Жод
ного голосу робота, який би сповістив мене, що номер 
більше не обслуговується. Жодних гудків. Нічого, крім 
однорідної тиші. Можна сказати, що в слухавці було, 
хехе, тихо, як у могилі.

Мені полегшало.

* * *
На другий рік у старшій школі я вибрав біологію, і  її 
вела міс Гарґенсен, прекрасна, як завжди, але вже не моя 
кохана. Я перемкнув свою прихильність на більш до
сяжну (і відповіднішого віку) молоду особу. Венді Же
рар була мініатюрною блондинкою з  Моттона, котра 
щойно позбулася брекетів. Скоро ми вже робили разом 
уроки, ходили в кіно (тобто коли мій тато або її мама 
нас туди підвозили) і цілувалися в задньому ряді. Сли
няво й подитячому, що абсолютно нормально.

Моя закоханість у міс Гарґенсен померла природною 
смертю, і це було добре, бо відкрило дорогу до дружби. 
Я іноді приносив на урок рослини, а в п’ятницю після 
школи допомагав прибирати лабораторію, в якій також 
проходили уроки хімії іншого класу.

В один з таких днів я спитав, чи вірить вона в привидів.
— Мабуть, скоріше не вірите, ви ж бо вчена і все та

ке, — сказав я.
Вона засміялася.
— Я вчителька, а не вчена.
— Ви розумієте, що я хотів сказати.
— Мабуть, але я все одно справна католичка. Це зна

чить, що я вірю в Бога, ангелів і світ духів. Не впевнена 
про екзорцизм і  одержимість демонами, бо це якось 
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екзотично, але привиди… Скажімо так: журі ще не 
оголосило вердикту. Я б точно ніколи не пішла на спі
ритичний сеанс і не гралася б з дошкою уїджі.

— Чому ні?
Ми саме вимивали раковини — робили те, про що 

юні хіміки наприкінці тижня повинні були подбати 
самі, але майже ніколи цього не робили. Міс Гарґенсен 
зупинилась і усміхнулася. Можливо, трохи збентежено.

— Науковці не огороджені від забобонів, Крейґу. 
Я вважаю, що не слід гратися з тим, чого не розумієш. 
Моя бабця казала, що не слід гукати, якщо не хочеш 
почути відповідь. Мені це завжди здавалося доброю 
порадою. А чого ти питаєш?

Я не збирався говорити, що й досі думаю про Кенні.
— Сам я методист, і ми говоримо про Святого Духа. 

А духи ж в оповідях різні бувають. Мабуть, я задумався 
через це.

— Ну, якщо інші духи існують, — сказала вона, — то 
вони точно не всі святі.

* * *
Я й далі хотів стати письменником, хоч амбітні пори
вання писати для кінематографа вщухли. Мені час від 
часу пригадувався жарт містера Герріґена про сцена
риста і старлетку, і він завжди успішно накривав бре
зентом мої фантазії про шоубізнес.

Тато подарував мені на Різдво ноутбук, і я почав пи
сати оповідання. Рядки в них були непогані, але в опо
віданні рядки ще й мають складатися в одне ціле, а мої 
не складалися. Наступного року голова кафедри мови 
й літератури залучив мене редагувати шкільну газету, 
і я підхопив вірус журналістики, котрий поки що з ме
не не вивітрився. І не думаю, що колись вивітриться. 
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Я вірю, що коли знаходиш своє місце, то щось у тобі 
клацає і стає на місце, але не в голові, а в душі. Це мож
на ігнорувати, але навіщо?

Я почав надолужувати в зрості, а на третьому році 
показав Венді, що так, у мене є захист (саму купівлю 
презервативів провів Убер), і ми позбулися незайма
ності. Я  випустився третім у  своєму році (усього зі 
142  учнів, але все одно), і  тато купив мені «тойоту 
короллу» (вживану, але все одно). Мене прийняли до 
Емерсона, одного з  найкращих коледжів країни для 
тих, хто прагне стати журналістом, і закладаюся, що 
вони дали б мені принаймні часткову стипендію, але 
завдяки містеру Герріґену вона не була потрібна — як 
мені поталанило.

Між чотирнадцятьма і вісімнадцятьма роками тра
пилося кілька типово підліткових штормів, але неба
гато — наче кошмар з Кенні Янко якимось чином на
перед витратив певну частку моєї юнацької напруги. 
А  ще, знаєте, я  любив тата, і  нас було всього двоє. 
Думаю, в цьому криється велика різниця.

На той час як я пішов до коледжу, Кенні Янко мені 
вже майже не згадувався, але я й досі думав про міс
тера Герріґена. Не дивно — вінбо встелив мені дорогу 
до освіти червоним килимом. Утім, бували дні, коли 
я думав про нього частіше. Якщо в такі дні я був удома, 
то носив квіти на його могилу. Якщо ні, то Піт Боствік 
чи місіс Ґроґен робили це за мене.

День Святого Валентина. День Подяки. Різдво. І мій 
день народження.

Я в ці дні також завжди купував доларові лотерейні 
білети. Іноді вигравав пару баксів, іноді п’ять, а одно
го разу — аж п’ятдесят, але ніколи нічого подібного до 
джекпоту. Але я на це не зважав. Якби виграв, то віддав 
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би гроші на якусь благодійність. Я купував білети, щоб 
пам’ятати. Завдяки йому я вже був багатий.

* * *
Дякувати щедрості містера Рафферті в управлінні моїм 
трастом, на третьому році мого навчання в Емерсоні 
я вже мав власну квартиру. Усього пара кімнат і ванна, 
але вона була в  БекБей, де навіть малі квартири не 
бувають дешеві. Тоді я вже працював у літературному 
журналі. «Плавшерз» є  одним з  найкращих у  країні 
й  завжди має зіркового редактора, але хтось мусить 
читати стоси вхідної макулатури, і цим кимось став я. 
Робота мені подобалася, хай навіть і  велика частина 
присланого була на тому ж рівні, що й класичний по
ганий вірш «10 причин моєї ненависті до матері». Мене 
підбадьорювало усвідомлення того, як багато на сві
ті людей, що пнуться писати, але роблять це гірше, ніж 
я. Мабуть, це звучить жорстоко. Мабуть, воно так і є.

Одного вечора я сидів за цією роботою з тарілкою 
«Орео» біля лівої руки й чашкою чаю біля правої, коли 
завібрував телефон. То був тато. Він сказав, що в нього 
погані новини, й розповів, що міс Гарґенсен померла.

Кілька секунд я не міг говорити. Стосик макулатур
них віршів і оповідань раптом здався дуже неважливим.

— Крейґу? — погукав тато. — Ти ще там?
— Так. Як це сталося?
Він розказав те, що знав, а про решту я довідався за 

кілька днів, коли в  інтернеті опублікували тижневик 
«ҐейтсФолз Ентерпрайз». «УЛЮБЛЕНЦІ УЧНІВ ЗА
ГИНУЛИ У ВЕРМОНТІ», говорилося в заголовку. Вік
торія Гарґенсен Корліс, котра й досі викладала біологію 
в ҐейтсФолз, і її чоловік, учитель математики з сусід
нього КаслРока. Вони вирішили поїхати у відпустку по 
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Новій Англії на мотоциклі, щоночі зупиняючись в ін
шому закладі. Саме поверталися через Вермонт і майже 
дісталися кордону з НьюГемпширом, коли 31річний 
Дін Вітмор з  Волтгема, що в  Массачусетсі, переїхав 
розділову смугу на шосе 2  і врізався в них — лобове 
зіткнен ня. Тед Корліс загинув миттєво. Вікторія Кор
ліс — жінка, котра відвела мене до вчительської після 
того, як мене побив Кенні Янко й незаконно дала напро
к сен зі своєї сумочки, — померла дорогою до лікарні.

Попереднього літа я стажувався в «Ентерпрайз», де 
здебільшого викидав сміття, але також написав трохи 
спортивних статей і кінооглядів. Я подзвонив редакто
ру Дейву Ґарденеру, і він видав мені додаткову інформа
цію, якої «Ентерпрайз» не опублікував. Діна Вітмора вже 
чотири рази арештовували за водіння в  нетверезому 
стані, але його батько був якимось цабе у  великому 
геджфонді (як же містер Герріґен ненавидів тих нахаб), 
і ті чотири рази про Вітмора подбали дорогі адвокати. 
Коли за четвертим разом він в’їхав у  стіну «ҐоуМарту 
у Зоні» в Гінґемі, то уникнув в’язниці, але втратив права. 
Вітмор їхав без них і в нетверезому стані, коли врізався 
в мотоцикл Корлісів. П’яний у болото, як сказав Дейв.

— Він відбудеться легеньким ляпасом по руці, — вів 
далі Дейв. — Татко подбає. От побачиш.

— Нізащо. — Сама думка про це стискала мені шлу
нок. — Якщо твоя інформація правильна, то це явне 
порушення безпеки руху, що спричинило смерть по
терпілих.

— Побачиш, — повторив він.

* * *
Церемонія прощання відбулась у церкві Святої Анни, 
до якої міс Гарґенсен (для мене було неможливо думати 
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про неї як про Вікторію) і її чоловік ходили все життя 
і  в  якій їх одружили. Містер Герріґен був заможний, 
роками був впливовою фігурою в американському ді
ловому світі, але на похорон Теда й  Вікторії Корлісів 
прийшло набагато більше людей. Церква була велика, 
але того дня в ній були тільки стоячі місця, і якби отець 
Інґерсол не мав мікрофона, його  б ніхто не почув за 
повсюдним плачем. Обоє були популярними вчителя
ми, створеними одне для одного і, звісно, молодими.

Як і більшість жалібників. Прийшов я, прийшли 
 Реґіна й Марджі, прийшов Біллі Боґен, а також Убер, 
котрий спеціально приїхав із Флориди, де грав у лізі А. 
Ми з Убером сиділи поруч. Він не плакав, але очі мав 
червоні, а  ще цей здоровий лантух шморгав носом.

— Вона в тебе щось викладала? — прошепотів я.
— Другий рік біології, — відповів він також пошеп

ки. — У випускному класі. Потрібна була для диплома. 
І я був у неї в клубі спостереження за птахами. Вона напи
сала мені характеристику для вступного пакета в коледж.

Мені теж.
— Це так несправедливо, — сказав Убер. — Вони ж 

просто собі їхали дорогою. — Він помовчав. — І в шо
ломах.

Біллі виглядав так само, але Марджі з Реґіною здава
лися старшими, майже дорослими в макіяжі й поваж
них сукнях. Коли церемонія закінчилася, вони обійня
ли мене після церкви, і Реґіна сказала:

— Пам’ятаєш, як вона доглянула тебе в  той вечір, 
коли тебе побили?

— Так, — сказав я.
— Дозволила мені взяти її крем для рук, — сказала 

Реґіна й знову розплакалася.
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— Сподіваюся, того чувака закатають назавжди, — 
люто сказала Марджі.

— Плюс один, — сказав Убер. — Замкнути й викину
ти ключа.

— Так і буде, — сказав я, але, звісно ж, помилився, 
а правим виявився Дейв.

* * *
День суду над Діном Вітмором настав у  липні. Йому 
дали чотири роки, і  то умовно, якщо він погодиться 
записатися в реабілітаційну клініку й успішно прохо
дитиме випадкові тести сечі впродовж тих самих чоти
рьох років. Я знову працював в «Ентерпрайз», уже за 
платню (хоч і не на повну ставку, але все одно). Мене 
підвищили до місцевих подій і періодичних тематич
них статей. Наступного дня після оголошення вироку 
Вітмору (якщо його взагалі можна так назвати) я озву
чив своє обурення Дейву Ґарденеру.

— Знаю, це відстій, — сказав він. — Але ти мусиш 
вирости, Крейґі. Ми живемо у світі, в якому гроші на
казують, а люди слухаються. Десь за лаштунками якась 
їх кількість перейшла з однієї кишені до іншої, можеш 
не сумніватися. Краще скажи: ти ж повинен здати мені 
чотириста слів про ярмарок ремісників?

* * *
Клініки — та ще й не простої, а, певне, з тенісними кор
тами й полем для гольфу — було не досить. Чотирьох 
років сцяння в баночку теж було не досить, особливо 
коли можна комусь заплатити, щоб він постачав чисті 
зразки, якщо знаєш, коли братимуть пробу. Вітмор, 
певне, мав знати.
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Серпень паленів, а я іноді пригадував африканське 
прислів’я, яке вичитав у школі: «Коли помирає старий, 
згоряє бібліотека». Вікторія з Тедом не були старими, 
але це чомусь було ще гірше, бо той потенціал, який 
вони мали, так і не зможе реалізуватись. Усі діти на 
похороні  — і  теперішні учні, і  недавні випускники, 
якот ми з друзями — розуміли: згоріло щось таке, що 
вже не можна відбудувати.

Я пригадував її прекрасні, виведені від руки малюн
ки листочків і гілок на класній дошці. Пригадував, як 
ми прибирали в біологічній лабораторії щоп’ятниці по 
обіді, а тоді просто задля годиться чистили й хімічну 
частину і обоє жартували про сморід. Вона питала, чи 
учень на прізвище Джекіл не готується отот перетво
ритися на містера Гайда й сіяти жах у шкільних кори
дорах. Я думав про те, як вона сказала «Розумію», коли 
я не схотів знову заходити до спортзалу після того, як 
мене побив Кенні. Думав про всі ці речі, про її парфу
ми, а потім — про гімнюка, котрий скоро вийде з клі
ніки й житиме собі на втіху, як у відпустці.

Ні, цього не досить.
Того дня я пішов додому й почав порпатися в шух

лядах письмового столу у своїй кімнаті, не повністю 
зізнаючись собі в тому, що шукаю… і навіщо. Шука
ного там не було, що стало водночас розчаруванням 
і полегшенням. Я вже рушив був до виходу, але повер
нувся й став навшпиньки, щоб оглянути верхню по
лицю в шафці, де зазвичай накопичувався всякий мот
лох. Я знайшов старий будильник, айпод, що зламався, 
коли я впустив його на асфальт, катаючись на скейті, 
і цілий жмут навушників. Також там стояла коробка 
з бейсбольними картками й лежав стосик коміксів про 
Спайдермена. Аж під стінкою заліг светр у кольорах 
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«Ред Сокс», що став надто малий для тіла, в якому я на
разі мешкав. Я підняв його, а під ним лежав айфон, 
який батько подарував був мені на Різдво, ще коли 
я був здохликом. І зарядний пристрій до нього. Я піді
мкнув його до телефона, досі не зізнаючись собі в тому, 
що задумав, але коли я пригадую той день зараз — ми
нуло не так багато років, — то вважаю, що мотивацій
ної сили мені надали слова міс Гарґенсен, котрі вона 
сказала, коли ми чистили раковини в хімічній лабора
торії: «Не слід гукати, якщо не хочеш почути відпо
відь». Того дня я хотів.

«Він, певне, навіть не заряджатиметься,  — казав 
я собі. — Стільки років збирав пилюку». Але він за
ряджався. Узявши його ввечері, після того як тато ліг 
спати, я побачив у верхньому правому кутку індика
тор повного заряду.

Яка ж то була мандрівка стежками пам’яті. Я поба
чив старі електронні листи, фотографії тата, зроблені 
до того, як він почав сивіти, повідомлення, якими ми 
перекидалися з Біллі Боґеном. В них не було жодних 
новин, а  тільки жарти й  інформація, що пролива
ла світло на фундаментальні проблеми типу «Я зара 
перднув», а також гострі питання на кшталт «Ти вже 
зробив алгебру?». Ми були як двійко дітлахів, що ба
лакають через банки зпід консервованої кукурудзи, 
з’єднані вощеною ниткою. До чого зводиться і більша 
частина сучас них технологій, якщо задуматися: бала
канина заради балаканини.

Я взяв телефон із собою до ліжка, як робив ще ко
ли й не голився, а поцілунок з Реґіною був надзвичай
ною подією. Тільки тепер ліжко, що колись здавало
ся  завеликим, виявилося замалим. Я  глянув через 
кімнату на плакат із Кеті Перрі, котрий повісив на 
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третьому році в старшій школі, коли вона здавалася 
мені живим символом сексу й розваг. Зараз я був стар
ший за того здохлика, але й  лишався такий самий. 
Смішне відчуття.

«Якщо інші духи існують, — сказала тоді міс Гарґен
сен, — то вони точно не всі святі».

Думка про це майже спинила мене. А  тоді, знову 
подумавши про того безвідповідального гімнюка в ре
абілітаційній клініці, я зважився й набрав номер міс
тера Герріґена. «Все добре, — казав я собі. — Нічого не 
станеться. Нічого не може статися. Це просто спосіб 
позбутися зайвого в голові, щоб можна було залиши
ти гнів і сум позаду й рухатися далі».

Але ж частина мене знала: щось станеться, — і я не 
здивувався, коли замість тиші почув гудки. Не здиву
вав мене й іржавий голос, що заговорив у вухо, доли
наючи з телефона, котрий я поклав у кишеню мерця 
майже за сім років до того: «Я зараз не беру слухавку. 
Передзвоню пізніше, якщо це здасться доречним».

— Доброго вечора, містере Герріґен, це Крейґ. — Го
лос у  мене на диво не тремтів, зважаючи на те, що 
я  балакав до мерця і  що мрець насправді міг мене 
слухати.  — Один тип на ім’я Дін Вітмор убив мою 
улюблену вчительку та її чоловіка. Він був п’яний і збив 
їх на машині. Вони були хороші люди, вона допомогла 
мені тоді, коли допомога була потрібна, а він не отри
мав того, на що заслужив. Думаю, що це все.

Але то було не все. Я мав принаймні тридцять се
кунд на повідомлення і ще не використав їх усі. Тож 
я  сказав і  решту, сказав правду. Мій голос став ще 
нижчий, майже перетворився на гарчання:

— Я хотів би, щоб він помер.
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* * *
Тепер я працюю в «Таймс Юніон», газеті для Олбані 
й прилеглих районів. Платня крихітна, і я, певне, міг 
би заробити більше, якби писав для «Баззфід» чи TMZ, 
але в мене є подушка безпеки — траст, і мені подоба
ється працювати у справжній газеті, хоча більша час
тина журналістики зараз перейшла в онлайн. Можете 
назвати мене старомодним.

Я затоваришував із Френком Джефферсоном, айтіш
ником широкого профілю в цій газеті, й одного вечо
ра за пивом у «Медісон Пор Гаус» розповів, як колись 
зміг зв’язатися з голосовою поштою померлого… але 
тільки коли дзвонив зі свого телефона, який вико
ристовував, коли померлий ще був живий. Я спитав 
у Френка, чи він не чув нічого схожого.

— Ні, — сказав він, — але могло буть.
— Як?
— Хтозна, але в перших комп’ютерах та мобільних 

було повно дивних глюків. Про деякі ходять легенди.
— І в айфонах?
— Особливо в них, — сказав він, сьорбаючи пиво. — 

Тому що їх квапилися здати у  виробництво. Стів 
Джобс ніколи б цього не визнав, але народ в «Еппл» до 
смерті боявся, що за кілька років або й за рік «Блекбе
рі» повністю домінуватиме на ринку. Ті перші айфо
ни… Деякі з них блокувалися щоразу, як ти набирав 
букву «L». Можна було відправити електронного лис
та, а тоді бродити інетом, але якщо ти намагався по
бродити інетом, а тоді відправити листа, то телефон 
іноді зависав.

— У мене справді було таке раз чи два, — сказав я. — 
Доводилося перезапускати.
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— Отож. Траплялися дуже різні приколи. А у твоєму 
випадку можна припустити, що запис того дядька якось 
застряг у софті, як іноді хрящ засяде між зубами. Мож
на сказати, дух у машині.

— Так, — сказав я. — Але не святий.
— Га?
— Нічого, — сказав я.

* * *
Дін Вітмор помер на другий день у центрі реабілітації 
«Рейвен Маунтін», люксовому витверезному закладі 
в мальовничому НьюГемпширі (там справді були те
нісні корти, а також шафлборд і басейн). Я дізнався 
майже одразу після того, як це сталося, бо налаштував 
сповіщення в «Ґуґлі» на його ім’я і на ноутбуці, і на 
робочому комп’ютері в «Ентерпрайз». Причина смер
ті не зазначалася (гроші наказують, ви розумієте), тож 
я  гайнув у  маленьку мандрівку до сусіднього нью
гемпширського містечка Мейдстоун. Там показав свою 
репортерську личину, поставив кілька питань і пере
дав трошки грошей містера Герріґена в інші руки.

Шукати довелося недовго, бо в контексті самогубств 
випадок Вітмора був добряче за межею звичайного. Так 
само як полірувати собі свічку й випадково задушитися. 
В  «Рейвен Маунтін» прийнятих пацієнтів називають 
«гостями», а не нариками й алканами, і в кожній кімна
ті гостя є власний душ. Дін Вітмор пішов у душ перед 
сніданком і вижлуктив скількись шампуню. Не для то
го, щоб убити себе, а, як виходило, щоб змастити трубу. 
Тоді він розламав навпіл брусок мила, одну половинку 
кинув на підлогу, а іншу запхнув собі в горло.

Я видобув більшу частину подробиць із одного 
з асистентів, котрі в «Рейвен Маунтін» працювали над 
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тим, щоб відучити алкоголіків та наркоманів від їхніх 
поганих звичок. Цей хлопець на ім’я Ренді Скваєрз 
сидів у моїй «тойоті» й пив бурбон із горла пляшки 
з  індичкою на етикетці, яку купив на частину з  тих 
п’ятдесяти доларів, що я  йому дав (так, я  завважив 
іронію ситуації). Я спитав, чи не залишив, бува, Вітмор 
передсмертної записки.

— Залишив,  — сказав Скваєрз.  — І  навіть доволі 
зворушливу. «Віддавай усю любов, що зможеш» — бу
ло написано в ній.

У мене на руках вискочили сироти, але рукави при
ховали це, а я спромігся на усмішку. Я міг сказати йому, 
що то не просто останній заклик, а рядок з «Тримайся 
свого чоловіка» Теммі Вайнет. Скваєрз би все одно не 
зрозумів, до чого це, а в мене не було причин йому пояс
нювати. Це було між мною і містером Герріґеном.

* * *
На те невелике дослідження я витратив три дні. Коли 
повернувся, тато спитав, чи сподобалася мені мінівід
пустка. Я сказав, що так. Він спитав, чи я готовий по
вертатися до навчання за кілька тижнів. Я сказав, що 
так. Він уважно глянув на мене й спитав, чи все гаразд. 
Я сказав, що так, сам не знаючи, брешу чи ні.

Якась частина мене й  досі вірила, що Кенні Янко 
помер випадково, а Дін Вітмор вчинив самогубство — 
можливо, через почуття провини. Я пробував уявити, 
як містер Герріґен якось утілювався перед ними й спри
чиняв їхні смерті, — і не міг. Якщо так було насправді, 
то я причетний до вбивства, винний якщо не за дер
жавним законом, то за моральним. Врештірешт, я ба
жав Вітмору смерті. Імовірно, що й Кенні теж — десь 
у глибині серця.
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— Ти впевнений? — спитав тато. Він не зводив з ме
не допитливого погляду, як бувало в дитинстві, коли 
я робив яку дрібну шкоду.

— Абсолютно, — сказав я.
— Гаразд, але якщо захочеш поговорити, то я тут.
Так, і слава Богу, що так, але говорити про це я все 

одно не зміг би, бо точно здався б йому скаженцем.
Я повернувся до кімнати й узяв старий айфон з по

лички в шафці. Він пречудово тримав заряд. Нащо я це 
зробив? Хотів подзвонити йому в могилу й подякува
ти? Спитати, чи це справді він? Не пам’ятаю, і, мабуть, 
це не має значення, бо я не подзвонив. Увімкнувши 
телефон, я побачив текстове повідомлення від корис
тувача корольпірат1. Тремтячим пальцем я тицьнув 
в екран і прочитав таке: «К К К сП».

Я дивився на повідомлення, і мені сяйнула думка, 
імовірність, котра до кінця того літа і  пір’їнкою не 
торка лася моїх думок. А  що, коли я  якимось чином 
тримаю містера Герріґена в  заручниках? Прив’язую 
його до земних клопотів телефоном, котрий запхнув 
до його піджака, перш ніж опустилося віко? І те, про що 
я його просив, завдавало йому болю? Навіть мучило?

«Малоймовірно, — подумав я. — Згадай, що казала 
місіс Ґроґен про Дасті Білодо. Що він не зміг би отрима
ти й роботу вигрібальника курячого лайна з сараю ста
рого Доренса Марстеллара, після того як украв щось 
у містера Герріґена. Той про це подбав».

Так, і дещо інше. Вона сказала, що він роздавав чесно, 
але горе тому, хто був у його поганому списку. Чи роз
давав Дін Вітмор чесно? Ні. Чи роздавав Кенні Янко 
чесно? Теж ні. Тож, можливо, містер Герріґен був радий 
докласти руку. Може, йому це навіть сподобалося.

— Якщо він узагалі був причетний, — прошепотів я.
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Таки був. У глибині серця я це знав. Як і дещо інше. 
Я  знав, що значило останнє повідомлення: «Крейґу, 
спинись».

Бо я мучив його чи мучив себе?
Я вирішив, що врештірешт це не має значення.

* * *
Наступного дня сильно дощило, прохолодна вода ли
лася з неба без грому, а це значило, що перші осінні 
барви проявляться вже за тиждень чи два. Дощ був на 
добро, бо все літнє населення — хто ще лишився — 
поховалося по своїх сезонних прихистках, і озеро Касл 
спорожніло. Я припаркувався в зоні для пікніків з пів
нічного боку озера і пройшов до місця, котре ми діть
ми називали Виступи: стояли там у купальних кос
тюмах і  підбурювали одне одного стрибнути. Дехто 
навіть стрибав.

Я пішов до краю стрімчака, де соснові голки закін
чувалися й починався голий камінь, правдива сутність 
Нової Англії. Сягнув до кишені штанів і видобув свій 
перший айфон. Потримав його хвильку в руці, відчу
ваючи вагу й пригадуючи, як зрадів того різдвяного 
ранку, коли розгорнув коробку й  побачив логотип 
«Еппл». Чи скрикнув я від радості? Не пам’ятав, але 
був майже певен, що так.

Він і досі тримав заряд, хоч той і впав до п’ятдесяти 
відсотків. Я подзвонив містеру Герріґену й був упевне
ний, що в чорній землі В’язового кладовища, у кишені 
дорогого костюма, що тепер узявся цвіллю, заспівала 
Теммі Вайнет. Я  ще раз послухав шкребучий голос 
старого, що обіцяв передзвонити, якщо це здасться 
йому доречним.

Я почекав сигналу. Тоді сказав:
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— Дякую за все, містере Герріґен. Прощавайте.
Я закінчив виклик, заніс руку назад і жбурнув теле

фон з усієї сили. Простежив його траєкторію в сірому 
небі. Побачив сплеск там, де він упав у воду.

Я сягнув до лівої кишені й видобув свій поточний 
айфон 5C у яскравому чохлі. Мені захотілося кинути 
в озеро і його. Звісно, я легко прожив би й зі стаціо
нарним, і моє життя стало б легшим. Настільки менше 
балаканини, жодних повідомлень «А що ти робиш?» 
і жодних тупих емодзі. Якщо я після випуску отримаю 
роботу в газеті й муситиму бути на зв’язку, то зможу 
позичити десь телефон, а тоді поверну після завершен
ня завдання, котре викликало в ньому потребу.

Я заніс руку назад, потримав так якийсь начебто 
довгий час — хвилину або й дві. Врешті повернув теле
фон до кишені. Не знаю точно, чи всі люди залежні від 
цих високотехнологічних бляшанок зпід кукурудзи, 
але я точно залежний, і знаю, що таким же був містер 
Герріґен. Саме тому я поклав того дня телефон до його 
кишені. Думаю, що телефон у двадцять першому сто
річчі — це наш подружній зв’язок зі світом. Коли так, 
то шлюб, певно, поганенький.

Або ні. Після того, що сталося з Янко й Вітмором, 
і після останнього повідомлення від користувача ко
рольпірат1 на світі лишається велика кількість штук, 
у яких я не впевнений. Для початку — сама дійсність. 
Але я знаю дві речі, і це знання тверде, як скелі Нової 
Англії. Коли настане мій час, я не хочу кремації й хочу 
бути похований з порожніми кишенями.



ЖИТТЯ ЧАКА





Дія третя: Спасибі, Чаку!

1

Марті Андерсон уперше побачив той рекламний щит 
якраз перед тим, як інтернет зник назавжди. Після 
перших коротких перебоїв мережа ще теліпалася туди 
сюди десь вісім місяців. Усі погоджувалися, що це 
прос то питання часу, і  всі погоджувалися, що коли 
віртуальний світ врешті вимкнеться, люди якось пере
б’ються — обхо дились же вони колись без нього, прав
да? Крім того, були й інші проблеми, якот вимирання 
цілих видів птахів і риб, а тепер ще й про Каліфорнію 
треба думати — вона зникала чимдалі швидше і скоро 
могла зникнути зовсім.

Марті виходив зі школи пізно, бо то був найменш 
улюблений день для працівників старшої школи — той, 
що присвячений розмовам учителів з батьками. Із тих 
батьків, з якими впродовж цього дня зустрівся Марті, 
дуже небагато були зацікавлені в розмові про шкільні 
успіхи (або їх відсутність) маленького Джонні й малень
кої Джейні. Здебільшого їм хотілося обговорити ймо
вірне остаточне зникнення інтернету, котре потягне за 
собою і їхні профілі у фейсбуці та інстаграмі. Жоден не 
згадав порнхабу, але Марті підозрював, що ті батьки, 
котрі таки прийшли, — і чоловіки, й жінки — оплаку
вали прийдешню загибель і цього сайту теж.
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Зазвичай Марті поїхав би додому платною магістрал
лю, вжух — і вдома, але це було неможливо через обвал 
мосту над ОттерКрік. Це сталося чотири місяці тому, 
і там досі не було видно жодного знаку ремонту — лиш 
смугастопомаранчеві дерев’яні загородки, що й  самі 
вже запилюжилися і вкрилися графітітеґами.

Оскільки магістраль закрилася, Марті мусив їхати 
до свого дому на СідарКорті просто через центр міс
та, разом з усіма, хто жив у східному передмісті. Через 
зустрічі з батьками він виїхав зі школи в годину пік, 
о п’ятій замість звичної третьої, і дорога, що колись 
забрала б у нього двадцять хвилин, тепер мала з’їсти 
годину або й більше, бо деякі світлофори теж не пра
цювали. Смикання й  зупинки всю дорогу, гудіння, 
вереск гальм, стукання бамперами, махання середніми 
пальцями. Він десять хвилин простояв на перехресті 
Мейн і Маркет, тож мав удосталь часу помітити рек
ламний щит на даху будівлі «Мідвесттрасту».

До сьогодні на ній рекламували котрусь із авіаком
паній, «Дельту» чи «Саусвест» — Марті не пригадував, 
котру саме. Цього дня екіпаж усміхнених бортпровід
ниць змінила фотографія місяцеликого чоловіка в оку
лярах із чорною оправою, котра пасувала до охайно 
причесаного чорного волосся. Він сидів за письмовим 
столом, тримаючи ручку, без піджака, але з ретельно 
підтягнутою до коміра білої сорочки краваткою. На 
руці, що тримала ручку, виднівся шрам у формі пів
місяця, котрий з якоїсь причини не ретушували. Як на 
Марті, чоловік скидався на бухгалтера. Він весело всмі
хався до безладного вечірнього дорожнього руху з ви
сокого сідала на даху банку. Над його головою блакит
ними літерами було написано: «ЧАРЛЬЗ КРАНЦ». 
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А нижче від письмового столу — червоними: «39 ЧУДО
ВИХ РОКІВ! СПАСИБІ, ЧАКУ!»

Марті ніколи не чув про Чарльза Кранца на прізвись
ко Чак, але підозрював, що той мав бути великим цабе 
у «Мідвесттрасті», коли заслужив на пенсійну фото
графію на підсвіченому щиті, мабуть, метрів п’ять на 
п’ятнадцять. І якщо він відслужив у них майже сорок 
років, то фото взяли доволі давнє — інакше його волос
ся мало бути сивим.

— Або відсутнім, — сказав Марті й провів рукою по 
власній поріділій копиці.

Через п’ять хвилин він ризикнув на головному пере
хресті в центрі, коли на мить прочинилося «віконце». 
Він просунув туди свій «пріус», напружившись в очіку
ванні удару й ігноруючи кулак, яким помахав йому во
дій, котрий ледве спромігся зупинитися за якихось де
сять сантиметрів до дверцят з боку Марті.

На початку Мейнстріт був ще один затор і ще один 
ризикований маневр. На той час коли Марті дістався 
додому, він уже геть забув про рекламний щит. Він за
їхав у  гараж і  натиснув кнопку, що опускала ворота, 
а тоді цілу хвилину просто сидів, глибоко дихав і на
магався не думати про те, що завтра зранку доведеться 
пройти таку саму екзекуцію. Коли магістраль закрила
ся, вибору не стало. Звісно, якщо він узагалі хоче по
трапити на роботу. У ту мить узяти через хворобу відгул 
на один день (він їх накопичив достатньо) здавалося 
більш привабливим варіантом.

— І я такий буду не один, — сказав він порожньому 
гаражу.

Він знав, що це правда. Як писали в «НьюЙорк Таймс» 
(яку він читав з  планшета щоранку, коли працював 
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інтернет), невиходи на роботу по всьому світі досягли 
історичного максимуму.

Він однією рукою підхопив стос книжок, а другою — 
свій потертий старий портфель. Той був важкий від 
учнівських завдань, які треба перевірити. Обтяжений 
таким чином, він виборсався з машини й зачинив двері 
задом. Власна тінь на стіні, котра наче станцювала якийсь 
фанкуватий рух, насмішила його так, що він зареготав. 
Той звук злякав його — останніми днями сміх чувся не
часто. А тоді він упустив половину книжок на підлогу 
гаража, що поклало край усім зародкам доброго гумору.

Він підібрав «Вступ до американської літератури» 
й «Чотири короткі романи» (наразі він викладав своїм 
старшокласникам «Червону відзнаку за мужність») 
і ввійшов до будинку. Він ледве встиг покласти все на 
кухонний стіл, коли задзвонив телефон. Звісно, стаціо
нарний — мобільного покриття зараз майже не стало. 
Він іноді вітав себе з тим, що зберіг стаціонарний, тоді 
як багато колег давно від них відмовилися. Оті люди 
міцно встрягли, бо провести його за минулий десь рік 
стало… краще забути про це. Вже скоріше магістраль 
відремонтують, ніж дочекаєшся черги на телефон, і на
віть стаціонарні тепер часто вибивало.

Визначник номера вже теж не працював, але Марті 
був упевнений в тому, хто на іншому кінці дроту, тож 
просто взяв слухавку й сказав:

— Салют, Фелісіє.
— Де ти був? — спитала його колишня дружина. — 

Я вже годину намагаюся тебе видзвонити!
Марті пояснив про зустрічі із батьками й довгу до

рогу додому.
— Все гаразд?
— Скоро буде, коли чогонебудь з’їм. А ти як, Фелі?
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— Більшменш, але сьогодні було ще шестеро.
Марті без жодних питань зрозумів, шестеро кого або 

чого в неї сьогодні було. Фелісія працювала медсестрою 
в Центральній міській, де сестринське відділення тепер 
називало себе «суїцидвартою».

— Прикро це чути.
— Ознака наших часів. — Він чув з її голосу, що вона 

знизала плечима, і  подумав, що два роки тому, коли 
вони ще були одружені, шість самогубців за день роз
трусили б їй руки, розбили б серце й позбавили б сну. 
Але виходило, що до всього можна звикнути.

— Ти ж п’єш свої ліки від виразки, Марті? — Вона 
проскочила далі раніше, ніж він устиг відповісти.  — 
Я не присікуюсь, а просто переймаюся. Розлучення не 
означає, що твоє здоров’я мене не обходить, розумієш?

— Розумію, і так, п’ю.
Це була наполовину брехня, тому що прописаний 

лікарем сукралфат стало неможливо дістати, тож він 
тепер покладався на омепразол. Марті видав їй полови
ну правди, тому що йому теж не було байдуже, як вона 
почувається. Насправді, тепер, після розлучення, вони 
могли краще порозумітись. У них навіть траплявся секс, 
хоч і нечастий, але з біса хороший.

— Мені приємно, що ти спитала.
— Справді?
— Так, мем.
Він відчинив холодильник. Вибір неширокий, але 

ще були сосиски й кілька яєць, а баночку чорничного 
йогурту він збереже на перекус перед сном. О, ще три 
банки пива.

— Добре. І скільки батьків таки прийшли?
— Більше, ніж я  очікував, але до повного стадіону 

далеко. Більшості хотілося поговорити про інтернет. 



122 СТІВЕН КІНГ

Їм наче здавалося, що я маю знати, чому він постійно 
підкладає їм свиню за свинею. Доводилося весь час на
гадувати, що я вчитель мови й літератури, а не айтішник.

— Ти ж чув про Каліфорнію? — Вона стишила голос, 
ніби видавала велику таємницю.

— Так.
Титанічний землетрус того ранку, третій за місяць 

і набагато сильніший, ніж попередні, потягнув ще один 
великий шмат Золотого штату в Тихий океан. Хороша 
новина була в тому, що більшість населення з тієї части
ни штату евакуювали раніше. Погана — в тому, що тепер 
сотні тисяч біженців прямували на схід, перетворюючи 
Неваду на один з  найбільш населених штатів країни. 
Бензин у  Неваді наразі коштував п’ять баксів за літр. 
Тільки готівкою і тільки якщо заправку ще не вичерпали.

Марті вхопив напівпорожню пляшку молока, поню
хав і відпив просто з горла, не зважаючи на злегка підо
зрілий аромат. Йому хотілося випити міцнішого, але він 
з  гіркого досвіду (і  трьох безсонних ночей) знав, що 
треба спочатку чимось вистелити шлунок.

Він сказав:
— Цікаво те, що батьки, котрі таки прийшли, більше 

переймались інтернетом, аніж струсами в Каліфорнії. 
Я так розумію, це тому, що хлібні штати досі на місці.

— А чи надовго? Я чула, як науковець на NPR казав, 
що Каліфорнія відшаровується, як старі шпалери. І сьо
годні в Японії затопило ще один реактор. Кажуть, він 
був зупинений, і все добре, але я не дуже вірю.

— Цинічно.
— Ми живемо в цинічні часи, Марті. — Вона пова

галася. — Дехто думає, що в Останні часи. І не тільки 
релігійні психи. Тепер уже не тільки. Це тобі каже 
поваж ний член «суїцидварти» Центральної міської 
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лікарні. Сьогодні ми втратили шістьох, це правда, але 
витягли назад вісімнадцятьох. Більшість — завдяки на
локсону. Але… — вона знову стишила голос, — …його 
запаси стають геть бідненькими. Я чула, як головний 
фармаколог казав, що до кінця місяця вони можуть геть 
закінчитися.

— От лайно, — сказав Марті, дивлячись на свій порт
фель.

Стільки паперу треба обробити. Стільки виправити 
орфографічних помилок. Стільки неправильно приєд
наних підрядних і  туманних висновків підкреслити 
червоною ручкою. Комп’ютерні милиці, що переві
ряють написання і граматику, схоже, не дуже допома
гають. Марті тільки подумав про все це і вже втомився.

— Слухай, Фелі, мені треба йти. Перевірити тести 
й перечитати твори про «Лагодимо стіну» Фроста.

Думка про нагромаджені в тих творах пісні баналь
ності аж зістарювала його.

— Гаразд, — сказала Фелісія. — Я просто… ну, пере
віряла зв’язок.

— Сигнал прийнято.
Марті відчинив шафку й витяг бурбон. Він збирався 

почекати закінчення розмови, перш ніж наливати, щоб 
вона не почула булькання й не дізналася, що він робить. 
Дружини мають інтуїцію, а в колишніх ніби з’являється 
високоточний радар.

— Можна сказати, що я тебе люблю? — спитала вона.
— Тільки якщо мені можна сказати те саме у відпо

відь, — сказав Марті, проводячи пальцем по етикетці 
пляшки з написом «Давні часи». Дуже хороша марка, 
подумав він, для наших нових часів.

— Я люблю тебе, Марті.
— І я тебе люблю.
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Хороше місце для закінчення розмови, але вона за
лишилася на лінії.

— Марті?
— Що, люба?
— Світ зливається в унітаз, а ми тільки й можемо 

сказати: «От лайно». Може, ми теж зливаємося?
— Може, — сказав він, — але Чак Кранц виходить на 

пенсію, тож гадаю, що в цій темряві є проблиск світла.
— Тридцять дев’ять чудових років, — відповіла вона, 

і настала її черга сміятися.
Він поставив молоко назад.
— Ти бачила той щит на даху?
— Ні, чула рекламу по радіо. У тій передачі на NPR, 

про яку розповідала.
— Якщо на NPR крутять рекламу, то це справді кінець 

світу, — сказав Марті.
Вона знову засміялася, і він зрадів цьому звукові.
— Скажи, яким робом Чак Кранц заслужив на таку 

увагу в медіа? Він схожий на бухгалтера, і я ніколи про 
нього не чув.

— Хтозна. Світ повен таємниць. Не пий міцного, Мар
ті. Я знаю, що ти про це думаєш. Візьми краще пива.

Закінчуючи розмову, він не сміявся, але усміхався. 
Радар колишньої дружини. Високоточний. Він повер
нув «Давні часи» до шафки й натомість узяв пива. Вки
нув пару сосисок у воду і, поки вона не закипіла, пішов 
до маленького кабінету перевірити, чи є інтернет.

Інтернет був, та ще й нібито жвавенький, а не такий 
повзучий, як завжди. Марті зайшов на «Нетфлікс», по
думавши, що міг би передивитися якусь серію «Пусти
тися берега» чи «Дротів», поки їстиме сосиски. З’явився 
вітальний екран, який показував добірку, що не зміни
лася від учора (а не так давно добірки на «Нетфліксі» 
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змінювалися кожного дня), але перш ніж він вирішив, 
котрого з  поганців хоче побачити, Волтера Вайта чи 
Стрингера Белла, вітальний екран зник. З’явилися сло
во «ПОШУК» і маленький тривожний кружечок.

— Гімно, — сказав Марті. — От і подивив…
Тривожний кружечок зник, екран знов ожив. Тільки 

то вже був не вітальний екран «Нетфліксу», а Чарльз 
Кранц, що сидів за обкладеним паперами столом, три
мав у  руці зі шрамом ручку і  всміхався. «ЧАРЛЬЗ 
КРАНЦ», — було написано над головою. «39 ЧУДОВИХ 
РОКІВ! СПАСИБІ, ЧАКУ!» — внизу.

— Хто ти в біса такий, Чакі? — спитав Марті. — Як 
туди втрапив?

А тоді, ніби його видих задмухав увесь інтернет, наче 
свічку на торті, картинка зникла, а на екрані залишили
ся слова «НЕМАЄ З’ЄДНАННЯ».

Того вечора воно не повернулось. Інтернет щез, як 
половина Каліфорнії (або вже й три чверті).

* * *
Першим, що Марті помітив наступного ранку, здавши 
задом з гаража, було небо. Скільки часу минуло від
тоді, як він бачив таку ясну, незаплямовану блакить? 
Місяць? Півтора? Хмари й дощі (іноді мжичило, іноді 
лило) тепер стали постійними, а в дні, коли хмари роз
ходилися, небо лишалося замиленим через пожежі на 
Середньому Заході. Вони обсмалили більшу частину 
Айови й Небраски і наразі рухалися до Канзасу, гнані 
шквальними вітрами.

Потім він помітив Ґаса Вілфонга, котрий насилу 
плентався вулицею, за кожним кроком підкидаючи 
стегном чималу коробку з обідом, що звисала з плеча. 
Ґас одягнув легкі літні штани, але з краваткою. Він був 
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наглядачем міського департаменту громадських робіт. 
Хоч була тільки чверть на восьму, він мав утомлений 
і пригнічений вигляд, ніби то був кінець важкого дня, 
а не початок нового. Але якщо це новий день, то чому 
він іде до свого будинку, що стояв поруч із будинком 
Марті? А ще…

Марті опустив вікно.
— Де твоя машина?
У короткому сміху Ґаса не було гумору.
— Припаркована на тротуарі посередині Мейнстріт 

разом із сотнею інших. — Він різко видихнув. — Фух, 
не пам’ятаю, коли я востаннє проходив п’ять кіломе
трів. Що, певно, говорить про мене більше, ніж тобі 
хотілося б знати. Якщо ти до школи, друзяко, то дове
деться їхати по шосе 11, а тоді давати гака по шосе 19. 
Щонайменше тридцять кілометрів, і там теж буде повно 
машин. Може, встигнеш доїхати якраз під обід, але 
я б на це не сподівався.

— Що трапилося?
— На перехресті Мейн і Маркет відкрилася яма. Здо

ровенна така. Може, це ті дощі завинили, а ще, певно, 
нестача догляду. Слава Богу, не моя парафія. На дні 
тепер лежить не менше двадцяти машин або й трид
цять, і деякі люди з деяких машин… — він похитав 
головою, — …вже не вийдуть.

— Господи,  — сказав Марті.  — Я  був там просто 
вчора ввечері. Стояв у заторі.

— Радій, що не сьогодні вранці. Можна я залізу до 
тебе? Трохи посиджу? Зморився до сказу, а  Дженні, 
певно, тільки знову лягла. Не хочу її будити, та ще 
й поганими новинами.

— Аякже.
Ґас сів у машину.
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— Усе погано, друже мій.
— Лайно, — погодився Марті. Минулого вечора він 

сказав Фелісії те саме. — Виходить, лишається тільки 
вишкірити посмішку й терпіти.

— Я не посміхатимусь, — сказав Ґас.
— Візьмеш вихідний?
Ґас підняв руки та опустив їх на коробку з обідом, 

що стояла на колінах.
— Не знаю. Може, комусь подзвоню, попитаю, чи 

ніхто не підвезе, але надії небагато.
— Якщо таки візьмеш вихідний, то не розраховуй на 

«Нетфлікс» чи «Ютьюб». Інтернет знову здох, і я від
чуваю, що це вже востаннє.

— Я так розумію, ти знаєш про Каліфорнію? — спи
тав Ґас.

— Я вранці не вмикав телевізор. Трохи проспав. — 
Він помовчав. — А коли б і не проспав, то все одно не 
хотів би дивитися, якщо чесно. Сталося щось нове?

— Ага. Решта зникла. — Він трохи подумав. — Ну… 
кажуть, що тридцять відсотків північної Каліфорнії 
ще тримається, що слід розуміти як «може, десять», 
але сільське господарство геть втрачене.

— Це жахливо.
Звісно, так і було, але замість жаху, паніки й жалю 

Марті відчував тільки якесь заклякле сум’яття.
— Можна й так сказати, — погодився Ґас. — Особ

ливо коли Середній Захід уже обвуглюється, а півден
на половина Флориди стала болотами, придатними 
тільки для алігаторів. Сподіваюся, у тебе в морозиль
нику й погребі багато запасів, тому що тепер усі основ
ні регіони, де виробляли їжу, втрачені. У  Європі те 
саме. В Азії вже голодують. Мільйони загинули. А ще, 
кажуть, бубонна чума.
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Вони сиділи перед гаражем Марті й  дивилися, як 
інші люди йдуть пішки від центру, багато хто в костю
мах і краватках. Одна жінка в гарному рожевому костю
мі важко йшла хідником у кросівках, а взуття на підбо
рах несла в руці. Марті пригадав, що її звуть Андреа 
якась там, вона живе за квартал чи два від нього. Здаєть
ся, Фелісія казала, що вона працює в «Мідвесттрасті»?

— І бджоли, — продовжував Ґас. — Їм і десять років 
тому було важкувато, але зараз вони геть зникли, ли
шилося кілька вуликів у Південній Америці. Ніякого 
вам більше медку, солоденькі. А без них запилювати які 
там ще лишилися культури…

— Пробач, — сказав Марті.
Він вийшов з машини й підтюпцем наздогнав жінку 

в рожевому костюмі.
— Андреа? Ви Андреа?
Вона обережно розвернулася, піднявши туфлі, ніби 

готова в разі потреби відігнати його гострими підбора
ми. Марті розумів: на вулицях цими днями траплялося 
чимало ледве прикритих одягом персонажів. Він зупи
нився за півтора метра від неї.

— Я чоловік Фелісії Андерсон. — Насправді, колиш
ній, але просто «чоловік» здавалося менш потенційно 
небезпечним. — Думаю, ви знайомі з Фелі.

— Так. Ми з нею були разом у «Сусідській варті». Чим 
я можу вам допомогти, містере Андерсон? Я довго йшла, 
а моя машина застрягла посеред, здається, вічного за
тору в центрі. А банк, він… похилився.

— Похилився, — повторив Марті.
У думках сплив образ похилої Пізанської вежі. З пен

сійним фото Чака Кранца на вершечку.
— Він на краю ями, і хоч не провалився, та здається 

мені дуже небезпечним. Його точно спишуть. Мабуть, 
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на цьому й закінчиться моя робота, принаймні в цен
тральному відділенні, але мені все одно. Я тільки й хочу 
дійти додому і закинути ноги вгору.

— Мене зацікавив рекламний щит на будівлі банку. 
Ви його бачили?

— Як його можна не помітити? — спитала вона. — 
Я ж там працюю. А ще бачила графіті, вони скрізь: «Ми 
тебе любимо, Чаку», «Чак живий», «Чак назавжди» — 
і реклами по телевізору.

— Справді?
Марті подумав про те, що побачив минулого вечора 

на «Нетфліксі», перш ніж той вимкнувся. Тоді він про
ігнорував це як надміру набридливу спливну рекламу.

— Ну принаймні на місцевих каналах. Може, на ка
бельних і  не так, але в  нас їх уже нема. Ще з  липня.

— У нас теж. — Коли він уже почав удавати, що ще 
є якісь «ми», здавалося найкращим так і продовжува
ти. — Тільки восьмий і десятий канали.

Андреа кивнула.
— Більше нема реклам про машини, засоби для здо

ров’я печінки чи знижки в  меблевому салоні. Тільки 
Чарльз Кранц, тридцять дев’ять чудових років, спасибі, 
Чаку. Ціла хвилина, а тоді знову якісь розписані наперед 
повтори. Це дуже незвично, але що зараз трапляється 
звичного? Слухайте, я дуже хочу додому.

— Цей Чарльз Кранц не з вашого банку? Не виходить 
на пенсію з банку?

Вона спинилася на мить, а тоді знов посунула додому, 
несучи в руці високі підбори, котрі сьогодні їй не зна
добляться. Може, взагалі більше не знадобляться.

— Я про того Чарльза Кранца зроду не чула. Певно, він 
працював у штабквартирі в Омасі. Але як послухати, що 
тепер кажуть, то Омаха вже просто величезна попільниця.
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Марті дивився, як вона йшла геть. Дивився й Ґас Віл
фонг. Ґас кивнув на похмуру процесію робітників, що 
поверталися додому: вони не могли дістатися до робо
ти, не могли торгувати, розкладати товари, видавати 
кредити, обслуговувати столики, доставляти товари.

— Скидаються на біженців, — сказав Ґас.
— Ага, — сказав Марті. — Трохи схожі. Слухай, па

м’ятаєш, ти питав про мої запаси їжі?
Ґас кивнув.
— У мене є добрячі кілька банок супу. Трохи басматі 

й рисовомакаронної суміші. Мабуть, вівсяні пластівці. 
А в холодильнику, здається, лежать шість заморожених 
вечер і пів кіло морозива «Бен і Джеррі».

— Ти начебто не дуже переймаєшся.
Марті знизав плечима.
— А чим воно допоможе?
— От бачиш, це цікаво, — сказав Ґас. — Ми спочатку 

всі переймалися. Жадали відповідей. Народ їхав до Ва
шингтона й протестував. Пам’ятаєш, як вони повалили 
огорожу Білого дому, а кількох студентів підстрелили?

— Ага.
— У Росії був державний переворот, а  ще Чотири

денна війна між Індією і Пакистаном. В Німеччині тепер 
вулкан — заради Бога, в Німеччині! Ми казали одне одно
му, що воно минеться, але цього поки що не видно, га?

— Ні, — погодився Марті. Хоч він і нещодавно про
кинувся, а почувався втомленим. — Не минається, тіль
ки міцнішає.

— А ще ті самогубства.
Марті кивнув.
— Фелісія бачить їх щодня.
— Я думаю, що самогубців поменшає,  — сказав 

Ґас, — і люди просто чекатимуть.
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— Чого?
— Кінця, друже. Кінця всього. Хіба не бачиш: ми тут 

проходимо п’ять стадій горя. Нарешті дісталися остан
ньої. Прийняття.

Марті нічого не сказав. Не міг придумати.
— Зараз у людей так мало цікавості. А все це… — Ґас 

помахав рукою. — Воно прийшло нізвідки. Тобто ми 
знали, що довкілля сходить нанівець — думаю, навіть 
праві твердолоби таємно вірили в це, — але тут шіст
десят різновидів гімна трапилися всі водночас. — Він 
глянув на Марті майже благально. — Скільки воно вже 
триває? Рік? Чотирнадцять місяців?

— Так, — сказав Марті. — Лайно.
Скидалося на те, що то єдине доречне слово.
Вони почули гудіння над головою і глянули вгору. 

Великі літаки, що прибували й  вилітали з  міського 
аеропорту, тепер траплялися дедалі рідше, але то був 
малий літачок, що деренчав у незвично ясному небі 
й вивергав з хвоста білу смугу. Він крутився й петляв, 
знижувався й набирав висоту, а дим (чи що то був за 
хімікат) утворював букви.

— Ого, — сказав Ґас, витягуючи шию. — Пише по
слання в небі. Не бачив таких від самого дитинства.

«ЧАРЛЬЗ, — писав літачок. Тоді: — КРАНЦ. — А то
ді, звісно: — 39 ЧУДОВИХ РОКІВ. — Перше слово вже 
почало розвіюватися, коли літачок дописав: — СПА
СИБІ, ЧАКУ!»

— Що за фігня? — сказав Ґас.
— Просто думки мої читаєш, — сказав Марті.

* * *
Він пропустив сніданок, тож, повернувшись до будинку, 
розігрів у мікрохвильовці одну заморожену вечерю — 
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курячий пиріг з ресторану «Марі Келендер» — і пере
ніс її до вітальні, щоб подивитися телевізор. Але єдині 
два канали, які він зміг налаштувати, показували фото 
Чарльза Кранца, Чака, що сидів за столом із вічно гото
вою ручкою. Марті дивився на нього і їв пиріг, а тоді 
вирубив дурну коробку й  повернувся до ліжка. Це 
здалося наймудрішим.

Він проспав більшу частину дня, і хоч Фелісія йому 
не снилася (принаймні він такого не пам’ятав), але 
прокинувся з думками про неї. Йому хотілося побачи
ти її, а там він спитає, чи можна в неї заночувати. Мо
же, навіть лишитися. Шістдесят різновидів гімна, як 
сказав Ґас, і всі водночас. Якщо це справді кінець, то 
він хотів зустріти його не сам.

До ГарвестЕйкрз, охайного райончика, де тепер жи
ла Фелісія, було п’ять кілометрів, і Марті не мав на
міру ризикувати на машині, тож він одягнув бавовня
ні спортивні штани й кросівки. Прекрасний полудень 
добре підходив для прогулянки, небо й  досі ясніло 
блакиттю, вулицями ходило чимало людей. Дехто ні
бито насолоджувався сонцем, але більшість просто 
дивилися собі під ноги. Балакали мало, навіть ті, хто 
йшов парою чи трійцею.

На Паркдрайв, одній з основних магістралей схід
ної частини міста, всі чотири смуги забилися машина
ми, тепер здебільшого порожніми. Марті пропетляв 
між ними, а на іншому боці вулиці натрапив на під
старкуватого чоловіка у твідовому костюмі й відповід
ному фетровому капелюсі. Він сидів на бордюрі та 
вибивав люльку в стічну канавку. Побачив, що Марті 
дивиться, і всміхнувся.

— Просто відпочиваю,  — сказав він.  — Пройшов 
пішки до центру, щоб глянути на ту яму та зробити 
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кілька фото на телефон. Думав, котрийсь із місцевих 
каналів зацікавиться, але вони всі наче зникли з ефіру. 
Якщо не рахувати фотографій того Кранца, звісно.

— Так, — сказав Марті. — Чак тепер скрізь. Не знає
те, хто…

— Гадки не маю. Я  спитав зо два десятки людей. 
Ніхто не знає. Наш Кранц схожий на якогось вершни
ка Апокаліпсису.

Марті засміявся.
— Куди прямуєте, сер? — спитав він.
— До ГарвестЕйкрз. Приємна й відокремлена міс

цина. Далеченько від битого шляху.
Літній чоловік сягнув до кишені, видобув мішечок 

тютюну й почав заново набивати люльку.
— Я й сам туди йду. Моя колишня там живе. Може

мо піти разом.
Підстаркуватий джентльмен скривився, встаючи.
— Якщо ви не дуже поспішатимете. — Він розпалив 

люльку й запахкав нею. — Артрит. У мене є від нього 
пігулки, але що сильніше артрит вгризається, то менше 
вони можуть вдіяти.

— Лайно, — сказав Марті. — Тоді ви обирайте темп.
Старий обрав. Дуже повільний. Його звали Семюел 

Ярбро. Він був власником і керівником бюро ритуаль
них послуг «Ярбро».

— Але моє справжнє захоплення — метеорологія, — 
сказав він. — Поки був зеленим, мріяв розповідати про 
погоду на телебаченні, може, навіть на котромусь із 
центральних каналів, але у  них явна схильність до 
юних жінок із… — Він приклав складені чашками до
лоні до грудей. — Але я не відстаю, почитую журнали 
й можу розказати одну дивовижну штуку. Якщо ви не 
проти послухати.
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— Аякже.
Вони підійшли до автобусної зупинки з лавкою. На 

її спинці був трафаретний напис «ЧАРЛЬЗ КРАНЦ, 
ЧАК. 39 ЧУДОВИХ РОКІВ! СПАСИБІ, ЧАКУ!». Сем 
Ярбро присів і поплескав місце поруч. Марті сів. Дим 
з люльки Ярбро несло в його бік, але Марті не нарікав. 
Запах йому подобався.

— Знаєте, як люди кажуть, що в добі двадцять чоти
ри години? — спитав Ярбро.

— І сім днів у тижні. Усі це знають, навіть малі діти.
— Ну, всі помиляються. У  зоряній добі було два

дцять три години й п’ятдесят шість хвилин. І ще скіль
кись там секунд.

— Було?
— Точно. Згідно з  моїми розрахунками, правиль

ність котрих я можу підтвердити, запевняю вас, у добі 
тепер двадцять чотири години і дві хвилини. Знаєте, 
що це значить, містере Андерсон?

Марті обдумав це.
— Що Земля обертається повільніше?
— Саме так. — Ярбро витяг люльку з рота й мах

нув у бік людей, що проминали їх, ідучи тротуаром. 
Тепер, коли полудень наближався до присмерку, на
роду на вулиці стало менше. — Безліч людей дума
ють, буцім численні катастрофи, що впали на наші 
голови, мають єдину кореневу причину в тому, що ми 
зробили з довкіллям. Це не так. Я першим визнаю, що 
ми повелися з матір’ю — так, вона наша спільна ма
ти — дуже погано, ми, безперечно, познущалися з неї, 
якщо не відверто зґвалтували, але на циферблаті ве
ликого годинника всесвіту ми мізерні. Мізерні. Ні, 
що б зараз не діялося, воно набагато більше за дегра
дацію довкілля.
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— Може, в усьому винен Чак Кранц, — сказав Марті.
Ярбро здивовано глянув на нього, а тоді засміявся.
— Знову про нього, га? Чак Кранц іде на пенсію, 

а решта населення Землі, як і сама Земля, йде на пенсію 
разом з ним? Така ваша гіпотеза?

— Треба ж на щось нарікати, — сказав Марті з усміш
кою. — Або на когось.

Сем Ярбро підвівся, приклав долоню до попереку, 
потягнувся й скривився.

— Перепрошую містера Спока за неточну цитату, 
але це нелогічно. Мабуть, тридцять дев’ять років — це 
немалий період у  термінах людського життя, майже 
половина, але минулий льодовиковий період стався 
значно давніше. Не кажучи вже про епоху динозаврів. 
Шаркаймо далі?

Вони пошаркали, а  перед ними простягалися їхні 
тіні. Марті подумки дорікав собі за те, що проспав 
найкращу частину прекрасного дня. Ярбро рухався 
дедалі повільніше. Коли вони нарешті досягли цегля
ної арки, що позначала в’їзд до ГарвестЕйкрз, старий 
поховальник знову сів.

— Мабуть, подивлюся на захід сонця й почекаю, до
ки артрит трохи втихомириться. Не хочете зі мною?

Марті похитав головою.
— Мабуть, піду далі.
— Провідати колишню, — сказав Ярбро. — Розумію. 

Було приємно з вами побалакати, містере Андерсон.
Марті подався під арку, а тоді розвернувся.
— Чарльз Кранц щось означає,  — сказав він.  — 

Я впевнений.
— Може, ви й праві, — сказав Сем, пахкаючи люль

кою,  — але сповільнене обертання планети… нема 
нічого значнішого за це, друже мій.



136 СТІВЕН КІНГ

Основна дорога, що бігла через ГарвестЕйкрз, була 
плавною, обсадженою деревами параболою, від котрої 
галузилися менші вулички. Засвітилися ліхтарі, нага
давши Марті ілюстрації з романів Дікенса, і їхнє світло 
було подібне до місячного. Коли Марті підійшов до 
Фернлейн, на якій жила Фелісія, йому зустрілася дів
чинка на роликах, що граційно виїхала зза повороту. 
На ній були мішкуваті червоні шорти й футболка без 
рукавів із чиїмось обличчям спереду — може, рокзірки 
чи репера. Марті припустив, що їй десять або одина
дцять, і, побачивши її, він неймовірно збадьорився. Дів
чинка на роликах — що може бути більш нормальним 
такого ненормального дня? Такого ненормального року?

— Йоу, — сказав він.
— Йоу, — погодилася вона, але вправно розвернула

ся на роликах  — певно, наготувавшись тікати, якщо 
виявиться, що це один з тих «незнайомців», про яких її, 
безперечно, попереджала мати.

— Я йду провідати колишню жінку, — сказав Марті, 
залишаючись на місці. — Фелісія Андерсон. Або, може, 
вона повернулася до дівочого прізвища. Ґордон. Вона 
живе на Фернлейн. Будинок 19.

Дівчинка крутнулася на роликах без жодного зусил
ля  — Марті від такого маневру точно сів би задом 
на землю.

— Ага, то я, може, бачила вас раніше. Синій «пріус»?
— Так, це я.
— Якщо ви прийшли її навідати, то чого вона ваша 

колишня?
— Вона й досі мені подобається.
— Ви не сваритеся?
— Колись сварилися. А зараз стали колишніми й кра

ще розуміємося.
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— Міс Ґордон іноді дає нам імбирного печива. Мені 
й моєму малому братові Ронні. Мені більше подобають
ся «Орео», але…

— Але дарованому конику в  зуби не заглядають, 
так? — сказав Марті.

— Ні, то крекери у формі коників, а імбирне печиво 
таке кругленьке…

У ту мить ліхтарі вимкнулися, перетворивши голов
ну вулицю на лагуну тіні. В усіх будинках одночасно 
стемнішало. В місті й раніше вимикали світло, іноді 
його не було по вісімнадцять годин, але потім воно 
завжди відновлювалося. Цього разу Марті не був дуже 
впевнений. Може, й відновиться, але у нього виникло 
відчуття того, що електрика, яку він (як і решта людей) 
все життя сприймав як належне, може зникнути слі
дами інтернету.

— От барахло, — сказала дівчинка.
— Краще ходи додому, — сказав Марті. — Ліхтарі не 

горять, а без них кататися надто темно.
— Містере? Усе ж буде добре?
Своїх дітей Марті не мав, але він двадцять років їх 

учив. Він розумів, що хоч після шістнадцяти років їм 
слід казати правду, але коли йдеться про таких малих, 
як ця дівчинка, милосердна брехня часто буває ліпшим 
вибором.

— Аякже.
— Але ж гляньте, — сказала вона і показала пальцем.
Він простежив за тремтливим пальцем до будинку 

на розі Фернлейн. На еркерному вікні, що виходило 
на маленький клаптик газону, почало проявлятися 
обличчя. Воно проступило білими лініями й тінями, 
як еманація на спіритичному сеансі. Усміхнений мі
сяць облич чя. Оправлені чорним окуляри. Наготована 
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ручка. Вгорі: «ЧАРЛЬЗ КРАНЦ». Внизу: «39 ЧУДОВИХ 
РОКІВ! СПАСИБІ, ЧАКУ!»

— Воно скрізь так, — прошепотіла вона.
І мала рацію. Чак Кранц проступав на вікнах усіх 

фасадів на Фернлейн. Марті розвернувся й  побачив 
криву лінію облич Кранца, що тяглася позаду нього 
вздовж головної вулиці. Десятки Чаків або й сотні. Ти
сячі, якщо це явище накрило все місто.

— Іди додому, — сказав Марті, вже не всміхаючись. — 
Іди до мами з татом, мала. Просто зараз.

Вона поїхала геть, ролики гуділи по тротуару, а во
лосся розліталося за спиною. Він ще бачив червоні шор
ти, а тоді й вони зникли в загуслих тінях.

Марті швидко покрокував туди, де вона зникла, по
мічаючи усміхнене обличчя Чарльза Кранца на прі
звисько Чак у кожному вікні. Чак у білій сорочці й темній 
краватці. За Марті ніби стежила армія привидів клонів. 
Він втішився, що місяця не було — бо що, як Чакове 
обличчя з’явилося  б і  на ньому? Як би Марті сприй
няв таке?

Він перестав іти коло будинку номер 13. Решту до
роги до маленького бунгало Фелісії на дві кімнати він 
пробіг, протупав ногами доріжкою до ґанку, постукав 
у двері. Почекав, раптом переконано подумавши, що 
вона досі в лікарні, можливо, працює по дві зміни, але 
тоді почув її кроки. Двері відчинилися. Вона тримала 
свічку. Та освітлювала її сполохане обличчя знизу.

— Марті, слава Богу. Ти їх бачиш?
— Так.
На її вікні теж був знайомець. Чак. Усміхнений. Схо

жий на всіх бухгалтерів за всі віки. Людина, що й мухи 
не образить.

— Вони просто… з’явилися!
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— Я знаю. Бачив.
— Це тільки тут?
— Думаю, скрізь. Думаю, це майже…
А тоді вона обняла його, затягла всередину, і  він 

зрадів, що вона не дала йому договорити останнє сло
во: кінець.

2

Даґлас Бітон, професор кафедри філософії та релігії 
в  коледжі Ітака, сидить у  лікарняній палаті й  чекає, 
поки помре його зять. Зі звуків чутно тільки мірне 
піп… піп… піп… серцевого ритму і Чакове повільне 
й  дедалі натужніше дихання. Більшість апаратури 
вже вимкнули.

— Дядьку?
Даґ обертається і  бачить у  дверях Браяна, досі 

в шкільному піджаку й з рюкзаком.
— Раніше пішов зі школи? — питає Даґ.
— Дали дозвіл. Мама написала, що дозволить ви

мкнути апарати. Уже?
— Так.
— Коли?
— Годину тому.
— А де мама зараз?
— У капличці на першому поверсі. Молиться за йо

го душу.
І за те, щоб її вчинок був правильний, думає Даґ. 

Тому що навіть коли священник каже, що так, усе до
бре, нехай Бог подбає про решту, воно все одно зда
ється неправильним.

— Мені треба буде написати їй, якщо здасться, що 
він… — Браянів дядько знизує плечима.
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Браян наближається до ліжка й дивиться на бать
кове нерухоме біле обличчя. Без окулярів у  чорній 
оправі хлопцеві здається, що його батько ще надто 
молодий, щоб мати сина, котрий вже перейшов до 
старшої школи. Та він сам наче школяр. Син підбирає 
батькову долоню й коротко цілує вигнутий півмісяцем 
шрам на ній.

— Такі молоді, як він, не повинні вмирати, — каже 
Браян. Він говорить тихо, ніби батько може почути. — 
Господи, дядьку Даґу, йому минулої зими тільки спов
нилося тридцять дев’ять!

— Ходи посидь, — каже Даґ і плескає по порожньо
му стільцю поруч із собою.

— Це мамине місце.
— Коли вона повернеться, можеш їй поступитися.
Браян скидає рюкзак і сідає.
— Як думаєте, скільки ще?
— Лікарі кажуть, що він може піти будьякої хвили

ни. Точно до завтрашнього дня. Ти ж знаєш, що апа
рати допомагали йому дихати, так? І крапельниці під
живлювали. Він… Браяне, йому зовсім не боляче. Та 
частина позаду.

— Гліобластома, — гірко каже Браян. Коли він роз
вертає обличчя до дядька, видно, що воно в сльозах. — 
Нащо Богові забирати мого тата, дядьку Даґу? Пояс
ніть мені.

— Не можу. Шляхи Божі — загадка.
— До сраки загадки,  — каже хлопець.  — Загадки 

нехай лишаються в збірках казочок, де їм місце.
Дядько Даґ киває і кладе руку на Браянові плечі.
— Я знаю, що це важко, малий, мені теж важко, але 

кращого пояснення в мене нема. Життя — це загадка. 
І смерть теж.
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Вони замовкають, слухаючи мірне піп… піп… піп… 
і сопіння, коли Чарльз Кранц — просто Чак для дру
жини, шурина і друзів — раз за разом повільно втягує 
повітря, його тіло виконує останні взаємодії зі світом, 
і кожен вдих та видих (як і удари серця) контролюють
ся занепалим мозком, де ще не завершилися кілька 
процесів. Чоловік, котрий провів усе робоче життя 
в бухгалтерії «Мідвесттрасту», зараз підбиває останнє 
сальдо: невеликий прибуток, значні видатки.

— Банки начебто мають бути безсердечними, але 
його там посправжньому любили, — каже Браян. — 
Прислали купу квітів. Медсестри розмістили їх у со
лярії, бо йому тут квітів не можна. Що вони собі на
думали? Що на нього алергія нападе?

— Він любив там працювати, — каже Даґ. — Може, 
то було не казнащо на тлі великої картини — йому б 
ніколи не присудили Нобелівську премію й не вида
ли б Медаль Свободи; але він любив ту роботу.

— І танцювати теж, — каже Браян. — Обожнював 
танцювати. І вмів. Як і мама — ох і підпалювали вони 
килим, як вона казала. Але вона ще казала, що він 
танцював краще.

Даґ сміється.
— Називав себе Фредом Астером для бідняків. А ще 

малим любив моделі потягів. У його зейді була іграш
кова залізниця. Ну, в його дідуся, розумієш?

— Ага, — каже Браян. — Я знаю про його зейді.
— Він прожив хороше життя, Браяне.
— Але недостатньо, — каже Браян. — Він ніколи не 

проїде Канадою на потязі, як хотів. Не побуває в Ав
стралії — цього він теж хотів. Ніколи не побачить, як 
я випускаюся зі школи. Йому не влаштують вечірку 
перед виходом на пенсію, де люди виголошують смішні 
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промови й дарують золотий… — він витер очі рукавом 
піджака, — золотий годинник.

Даґ стискає племінникові плечі.
Браян говорить, опустивши очі на свої зчеплені 

долоні:
— Я хочу вірити в Бога, дядьку, і начебто вірю, але 

не розумію, чого так має бути. Чому Бог дозволяє таке. 
Це загадка? Ви ж крутий філософ — і це найкраще, що 
ви можете сказати?

Так, тому що смерть руйнує всю філософію, ду
має Даґ.

— Знаєш, як кажуть, Браяне: смерть забирає най
кращих, і смерть забирає всіх інших.

Браян намагається усміхнутися.
— Якщо це мало мене втішити, то вам треба стара

тися краще.
Даґ ніби не чує цього. Він дивиться на зятя, кот

рий — принаймні в Даґовій голові — йому як справ
жній брат. Подбав про хороше життя для його се
стри.  Допоміг йому відкрити свою справу  — і  це 
найменше з усього. Вони разом добре веселилися. Але 
недостатньо, і схоже на те, що цим доведеться вдо
вольнитися.

— Людський мозок має обмеження — він не більш 
як губчаста тканина у  кістяній коробці. Але розум 
усередині того мозку безмежний. У ньому колосальні 
запаси пам’яті, а розмах уяви виходить далеко за нашу 
здатність її зрозуміти. Думаю, що коли людина поми
рає, руйнується цілий світ  — світ, який вона знала 
і в який вірила. Подумай про це, малий: на Землі мі
льярди людей, і в кожному з тих мільярдів цілий світ 
усередині. Зéмлі, створені їхнім розумом.

— А тепер світ мого тата помирає.
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— А наш — ні, — каже Даґ і знову стискає племін
никові плечі.  — Наші світи поживуть трохи довше. 
І  світ твоєї матері. Треба бути сильними заради неї, 
Браяне. Наскільки зможемо.

Вони замовкають, дивлячись на вмирущого на лі
карняному ліжку, слухаючи піп… піп… піп… серцево
го ритму й повільні вдихи та видихи Чака Кранца. Аж 
ось вони зупиняються. Груди застигають. Браян на
пружується. Тоді груди з агонічним хрипом знову зди
маються.

— Пишіть мамі, — каже Браян. — Зараз.
Даґ уже дістає телефон.
— Бачу.
І пише: «Приходь, сестро. Браян тут. Здається, Чак 

наближається до кінця».

3

Марті з Фелісією вийшли на заднє подвір’я. Вони си
дять у шезлонгах, які принесли з веранди. Електрики 
не стало по всьому місті, і на небі яскраво світяться 
зорі. Яскравіших не бачив із часів дитинства в Небрас
ці. Тоді він мав невеликий телескоп і вивчав усесвіт із 
вікна на горищі.

— Онде Орел, — сказав він. — Латиною буде Аквіла. 
Он Лебідь. Бачиш?

— Так. А  онде Полярна зо…  — Вона замовкла.  — 
Марті? Ти бачив…

— Так,  — сказав він.  — Вона щойно згасла. А  он 
і Марс пропав. Прощавай, Червона плането.

— Марті, мені страшно.
Чи дивився сьогодні на небо Ґас Вілфонг? А Анд

реа, жінка, що була з Фелісією в «Сусідській варті»? 
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А Семюел Ярбро, поховальник? А дівчинка в червоних 
шортах? «Зіронько ясна, зіронько рання, сьогодні бачу 
тебе востаннє».

Марті взяв її за руку.
— Мені теж.

4

Джинні, Браян і Даґ стоять коло ліжка Чака Кранца, 
узявшись за руки. Вони чекають, поки Чак — чоловік, 
батько, бухгалтер, танцюрист, прихильник детектив
них серіалів — зробить останні кілька вдихів.

— Тридцять дев’ять років, — каже Даґ. — Тридцять 
дев’ять чудових років. Спасибі, Чаку.

5

Марті з Фелісією сиділи, звернувши обличчя до неба, 
й дивилися, як гаснуть зорі. Спочатку по одній, по дві, 
а тоді десятками, а тоді сотнями. Молочний Шлях зникав 
у темряві, і Марті повернувся до колишньої дружини.

— Я люблю…
Чорнота.

Дія друга: Вулична музика

З допомогою свого друга Мака, в  котрого є  старий 
фургон, Джаред Френк розставляє свою ударну уста
новку на улюбленому місці на Бойлстонстріт між 
«Волґрінз» і  магазином «Еппл». У  нього на сьогодні 
хороше передчуття. Четвер, полудень, погода дико 
розкішна, вулиця повниться людьми, що вже чекають 
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вихідних, а це завжди краще, ніж самі вихідні. Для на
роду полудень у четвер — це чисте й незаплямоване 
очікування. У п’ятницю після обіду людям уже треба 
докладати зусиль, щоб розважатися.

— Усе добре? — питає його Мак.
— Так. Дякую.
— Мені тільки й  треба подяки, що мої десять від

сотків, братику.
Мак іде собі — може, до крамниці коміксів або до 

книгарні «Барнз енд Ноубл», а тоді до парку Коммон, 
читати те, що купив. Мак читає чимало. Джаред зате
лефонує йому, коли настане час збиратись, і Мак під
жене фургон.

Джаред ставить на землю потріпаний циліндр (за
тертий оксамит, шарпана й ребриста шовкова стрічка), 
який купив за сімдесят п’ять центів у вживаних това
рах в  Кембриджі, а  перед ним  — табличку з  напи
сом: «ЧАРІВНИЙ КАПЕЛЮХ! СИПТЕ ЩЕДРО, І ВІН 
ПОД ВОЇТЬ ВАШУ ПОЖЕРТВУ!» Він кидає всередину 
кілька доларових банкнот, щоб люди правильно орієн
тувалися. Стоїть тепла як на початок жовтня погода, що 
дозволяє вдягтися так, як йому подобається виглядати 
на Бойлстоні: футболка без рукавів із написом «ФРЕНК 
БАРАБАНИТЬ» спереду, шорти хакі, посотані високі 
«конверси» без шкарпеток — але навіть у прохолодні 
дні він зазвичай вислизає з куртки, якщо і вдягає її, бо 
хороший ритм дає жару.

Джаред розкладає стілець і розминається, простукав
ши базові серії на всіх барабанах. Кілька людей озира
ються на нього, але більшість просто пропливають мимо, 
занурені в розмову з друзями, плани на вечерю, роздуми 
про те, де б оце випити, й про те, як ще один день про
летів і подався на те таємниче звалище всіх минулих днів.
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Тим часом до восьмої вечора, коли зазвичай біля 
тротуару спиняється поліційна машина і коп з пасажир
ського боку вихиляється з вікна й говорить, що пора 
пакуватися, ще далеко. Тоді він подзвонить Макові. 
А зараз треба заробляти. Він встановлює тарілки — 
хайхет і  креш, а  тоді додає тронку, бо відчуває, що 
сьогодні для неї слушний день.

Джаред з Маком працюють на пів ставки в музичній 
крамниці на Ньюберістріт, але вдалий день вуличної 
музики приносить Джареду майже стільки ж. А бара
банити на сонячній Бойлстонстріт точно краще, ніж 
нидіти в  задурманеній атмосфері музичної крамниці 
й вести довгі розмови з ботанами, що шукають платів
ки Дейва ван Ронка, випущені на лейблі «Фолквейс», чи 
раритети «Дед» на пейслевому вінілі. Джареду завжди 
хотілося спитати в них, де вони були, коли банкрутува
ла «Тавер Рекордс».

Він не закінчив Джульярдську школу, яку називає 
(перепрошуючи Кея Кайзера) Коледжем музичних 
знань. Протримався там три семестри, але врешті ви
явилося, що це не для нього. Там хотіли, щоб він думав 
про те, що хоче робити, але Джаредове переконання 
таке: ритм — твій друг, а думки — ворог. Його коли не
коли запрошують пограти, але гурти його не дуже ці
кавлять. Хоч він ніколи цього не каже (гаразд, може, 
казав двійко разів, коли був п’яний), він думає, що й са
ма музика може бути ворогом. Він рідко думає про такі 
речі, щойно впіймає течію. Коли течія несе, музика стає 
примарою. Тоді важливі тільки барабани. Тільки ритм.

Він починає розігріватися, спочатку легенько, в по
вільному темпі, без тронки, без тома і без ободів, не 
зважаючи, що Чарівний Капелюх лишається порож
нім, якщо не рахувати його два пожмакані долари 
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й четвертак, презирливо вкинутий пацаном на скейт
борді. Є  час. Є  шлях. Як радісне очікування осінніх 
вихідних у Бостоні, пошук шляху — це половина всієї 
втіхи. Або й більше.

* * *
Дженіс Голлідей прямує додому після семи годин 
у  «Пейпер енд Пейдж», суне вздовж Бойлстонстріт 
з опущеною головою й притиснутою до тулуба сумоч
кою. Вона може пройти аж до станції метро «Фенвей», 
перш ніж подумає, чи не поїхати на ньому, тому що 
зараз їй хочеться йти. Хлопець щойно урвав з  нею 
шістнадцятимісячні стосунки. Якщо не прикрашати, 
то просто кинув її. Викинув на узбіччя. І  зробив це 
в сучасний спосіб — текстовим повідомленням.

«Ми просто не підходимо одне одному. »
Тоді: «Ти завжди будеш в моєму серці! ♥»
Тоді: «Друзі назавжди, ОК?  »
«Не підходимо одне одному», вочевидь, означає, що 

він зустрів іншу і  проведе з  нею вихідні, збираючи 
яблука десь у НьюГемпширі, а пізніше вони кублити
муться в якомусь мініготелі. Він ані сьогодні, ані коли
небудь іще не побачить Дженіс у  чепурній рожевій 
блузці й червоній спідниціобмотці, якщо, звісно, вона 
не відправить йому зараз фото з текстом: «Ось що ти 
втратив, клятий шматок ».

Усе сталося геть несподівано — от чому її розтрусило. 
Наче дверима гупнули перед носом, коли вже збирала
ся ввійти. Вихідні ще вранці здавалися повними мож
ливостей, а тепер вони наче вхід до порожньої бочки, 
яка повільно котиться і в яку доведеться залізти. Вона 
не готова працювати в «Пейпер енд Пейдж» на вихід
них, але може подзвонити в «Мейбелін» і спитати, чи 
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можна взяти принаймні ранкову зміну в суботу. У не
ділю крамниця зачинена. Про неділю краще не роз
думувати, принаймні зараз.

— Друзі назавжди, щоб ти всрався, — каже вона до 
своєї сумочки, бо очі опущені.

Вона не кохає його і ніколи не обманювалася в цьо
му, але це все одно несподівано й незрозуміло. Він був 
приємним хлопцем (принаймні так їй здавалося), до
волі хорошим коханцем, з ним, як кажуть, було весело. 
А тепер їй двадцять два, її кинули, і це відстій. Вона 
думає, що вип’є трохи вина, коли повернеться додому, 
і поплаче. Поплакати може бути корисно. Терапевтич
но. Може, вона поставить один зі своїх плейлистів із 
джазовими оркестрами й  потанцює по кімнаті. По
танцює сама з собою, як співає Біллі Айдол. У школі 
вона обожнювала танцювати, дискотеки в п’ятницю 
ввечері були часом щастя. Можливо, вона зможе від
творити дрібку того щастя.

«Ні, — думає вона, — від тих мелодій — і спогадів — 
тобі тільки сильніше захочеться плакати. Школа була 
давно, а це справжній світ, у якому хлопці поривають 
з тобою без попередження».

Вона чує барабани, в які б’ють за кілька кварталів 
попереду.

* * *
Чарльз Кранц — для друзів просто Чак — іде по Бойлс
тонстріт у бухгалтерському обладунку: сірий костюм, 
синя краватка. Чорні черевики «Семюел Віндзор», не
дорогі, але міцні. При боці теліпається портфель. Він не 
помічає гамірну післяробочу юрбу, що вирує навколо 
нього. Він у Бостоні відвідує тижневу конференцію на 
тему «Банківська справа у ХХІ столітті». Його спорядили 
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поїхати від його банку, «Мідвесттрасту», і сплатили всі 
витрати. Дуже приємно, не в останню чергу тому, що 
він ще ніколи не бував у «Бобовому місті».

Конференція проходила в ідеальному для бухгалтерів 
готелі, чистому й доволі дешевому. Чаку сподобалися 
виступи і стенди (він сам був на одному стенді й мав до 
закінчення конференції наступного дня в обід з’яви
тися ще на одному), але він і не думав проводити віль
ний час у компанії сімдесяти інших бухгалтерів. Вони 
говорять однією з  ним мовою, але йому подобається 
думати, що він знає й інші. Принаймні колись знав, хоч 
і розгубив якусь частину словникового запасу.

Зараз розважливі «семюели віндзори» вели його на 
денну прогулянку. Не дуже захопливу, але доволі при
ємну. «Доволі приємно» — це в наші дні немало. Його 
життя вужче за те, на яке він колись сподівався, але він 
змирився. Розуміє, що це звуження — природний по
рядок речей. Надходить час, коли розумієш, що вже 
не станеш президентом США, і погоджуєшся натомість 
на президента осередку джейсійців. А є ж і світлий бік. 
Дружина, якій він бездоганно вірний, і кмітливий та до
бродушний син, що вчиться в середній школі. А ще Ча
кові залишається жити дев’ять місяців, але він цього не 
знає. Зернята його кінця — місця, де життя звужується 
до останньої точки, — посіяні глибоко, там, куди ніколи 
не проникне скальпель жодного хірурга, і нещодавно 
вони почали оживати. І скоро принесуть чорні плоди.

Тим, хто його проминає, — студенткам у барвистих 
спідницях, студентам у бейсболках «Ред Сокс», розвер
нутих на потилицю, бездоганно вдягненим азіатоаме
риканцям з Чайнатауна, матерям з торбами накупова
ного, ветеранові В’єтнаму, що простягає величезний 
керамічний кухоль з американським прапором і девізом 



150 СТІВЕН КІНГ

«ПІД ЦИМ ЗНАМЕНОМ НЕ ВІДСТУПАЮТЬ» на бо
ці, — Чак Кранц мусить здаватися втіленою білою Аме
рикою: охайно застебнутою і заправленою, в постійній 
гонитві за доларом. Так, він такий і є, роботяща мураха, 
що крокує наперед визначеною стежкою серед хмар 
коників, що шукають лиш насолоди, але він ще багато 
який. Тобто був.

Він думає про молодшу сестру. Її звали Рейчел чи 
Реґіна? Реба? Рене? Він точно не пам’ятає, а знає лиш, 
що то була молодша сестра гітариста.

У передостанній шкільний рік, задовго до того, як він 
став роботящою мурахою, що працює в мурашнику під 
назвою «Мідвесттраст», Чак був співаком у групі під 
назвою «Ретри». Вони так назвалися, бо грали багато 
речей із шістдесятих і сімдесятих, налягаючи на британ
ські гурти, такі як Rolling Stones, Searchers і Clash, тому 
що більшість мелодій у тих прості. Трималися осторонь 
від Beatles, пісні котрих повнилися чудернацькими зву
ками на кшталт альтерованих септакордів.

Чаку випало бути солістом з  двох причин: він не 
вмів грати на жодному інструменті, але міг співати під 
музику, а ще його дідусь мав старий джип, яким до
зволяв Чакові возити гурт на концерти, якщо тільки 
не дуже далеко. «Ретри» були поганим гуртом, коли 
починали, і просто посереднім, коли розпалися напри
кінці того навчального року, але встигли, як сказав 
колись батько ритмгітариста, «здійснити квантовий 
стрибок до стерпності». І  справді, важко сильно на
паскудити, коли граєш таке, як «Bits and Pieces» (від 
The Dave Clark Five) і «Rockaway Beach» (від Ramones).

Тенор Чака був доволі приємним у свій непримітний 
спосіб, і він не боявся кричати або переходити на фаль
цет, коли момент потребував, але посправжньому він 
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любив інструментальні відрізки, бо тоді міг протан
цювати через усю сцену, як Джаґер, іноді вимахуючи 
мікрофонною стійкою між ногами у спосіб, який здавав
ся йому непристойним. Він також умів робити місяч ну 
ходу, котра завжди зривала оплески.

«Ретри» були гаражним гуртом, що іноді проводив 
репетиції у справжньому гаражі, а іноді — у підвальній 
кімнаті для розваг в будинку сологітариста. У таких ви
падках гітаристова молодша сестра (Рут? Реґан?) зазви
чай спускалася легеньким вистрибом сходами у своїх 
бермудах. Вона ставала між двома фендерівськими під
силювачами, перебільшено вимахувала задком і стегна
ми, затуляла вуха пальцями й  висолоплювала язика. 
Якось під час перерви вона підсіла до Чака й сказала:

— Тільки між нами, але ти співаєш так, як старі люди 
шпортаються.

Чарльз Кранц, майбутній бухгалтер, прошепотів 
у відповідь:

— Наче ти щось про це знаєш, срако мавпяча.
Молодша сестра пропустила це повз вуха.
— Але мені подобається дивитися, як ти танцюєш. 

Звісно, ти танцюєш як білий, але все одно.
Молодша сестра, також біла, любила танцювати. Іно

ді після репетиції вона ставила саморобну касету, і він 
танцював з нею, решта хлопців з гурту гукали й доки
дали напівдотепи, а вони двоє показували, як уміють 
робити Майкла Джексона, і  реготали наче навіжені.

Чак думає про те, як учив молодшу сестру (Рамону?) 
місячної ходи, аж коли чує перші звуки барабанів. 
Якийсь хлопець вибиває простий роковий ритм, котрий 
«Ретри» могли грати в часи таких пісень як «Hang On 
Sloopy» й «Brand New Cadillac». Спершу йому здається, 
що то у нього в голові, — може, це початок мігрені, котрі 
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віднедавна почали його діймати,  — але тоді натовп 
пішо ходів у наступному кварталі розходиться достат
ньо, щоб він побачив пацана в безрукавці, який сидів 
на стільчику й вибивав той соковитий старенький ритм.

Чак думає: «Де та молодша сестричкатанцюристка, 
коли вона потрібна?»

* * *
Джаред працював уже десять хвилин і не отримав за це 
нічого, крім четвертака, саркастично закинутого до Ча
рівного Капелюха пацаном на скейті. Він не розуміє, 
в чому річ: у четвер після полудня, коли вихідні вже за 
найближчим рогом, він мав би на цей час мати в капелю
сі під п’ять доларів. Йому не потрібні гроші, щоб не го
лодувати, але людина живе не лише їжею та дахом над 
головою. Людина мусить підтримувати в порядку свій 
образ у власних очах, і барабанна вистава на Бойлсто
ні — це велика частина образу. Він на сцені. Він грає. 
Якщо точніше, це сольний виступ. За вмістом капелюха 
він визначає, хто врубається в його концерт, а хто ні.

Він крутить пальцями палички, вмощується краще 
й грає вступ до «My Sharona», але якось воно не так. Зву
чить стерильно. Він бачить якогось містера Бізнесмена, 
той наближається, портфель хилитається, наче короткий 
маятник, і щось у ньому — Бог знає що — змушує Джа
реда оголосити про його наближення. Він переходить 
спочатку на ритм реґі, а тоді на щось плавніше, якусь 
суміш «I  Heard It Through the Grapevine» і  «Susie Q».

Уперше від миті, коли він пробігся барабанами, щоб 
розігрітися й оцінити звук установки, Джаред відчуває 
іскру й  розуміє, чому захотів сьогодні встановити 
тронку. Він починає стукати в неї на слабкі долі, і те, 
що він вибиває, перетоплюється на щось схоже на ту 
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стару дудку від Champs — «Tequila». Це круто. Течія 
підхопила його, а течія — це мов дорога, якою хочеть
ся йти. Він міг би прискорити ритм, додати туди трохи 
тома, але він стежить за містером Бізнесменом, і щось 
із тим дядьком наче не так. Джаред гадки не має, чому 
Бізнесмен опинився на середині течії, і йому все одно. 
Іноді так просто буває. Течія розповідає історію. Він 
уявляє містера Бізнесмена у відпустці в такому місці, 
де в коктейль вставляють маленьку рожеву парасоль
ку. Може, він із дружиною або з особистою помічни
цею, попелястою білявкою в бірюзовому бікіні. І вони 
якраз слу хають оце. Це барабанщик розігрівається 
перед вечірнім виступом, ще до того, як навколо за
палять смолоскипи на бамбукових держаках.

Йому здається, що містер Бізнесмен просто проми
не його й попрямує до свого бізнесменського готелю; 
що шанси на нову поживу для Чарівного Капелюха 
зависли десь між благенькими і  ніякими. Коли він 
зникне, Джаред перемкнеться на щось інше й  дасть 
тронці спокій, але зараз цей ритм правильний.

Але замість того щоб пропливти мимо, містер Біз
несмен зупиняється. Усміхається. Джаред і  собі ли
биться й киває на циліндр на тротуарі, не збиваючись 
із ритму. Містер Бізнесмен його ніби не помічає і не 
годує капелюха. Він ставить портфеля між бізнесмен
ськими черевиками й починає рухати стегнами з боку 
в  бік, підлаштувавшись під ритм. Тільки стегна, все 
інше лишається нерухомим. Обличчя незворушне, на
че грає в покер. Він ніби дивиться в якусь точку просто 
у Джареда над головою.

— Давай, дядьку, — каже якийсь молодик і дзенькає 
монетками в  капелюх. Щоб легенько підштовхнути 
містера Бізнесмена, а не за ритм, але нехай.
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Джаред починає швидкими й легкими ударами за
лучати хайхети, він дражниться, майже пестить його. 
Іншою рукою стукає тронку на слабкі долі, викорис
товуючи педаль, щоб додати трохи низів. Виходить 
приємно. Дядько в сірому костюмі схожий на банків
ського клерка, але гойдання стегнами родом з іншого 
місця. Він підносить руку й починає вимахувати вка
зівним пальцем під ритм. На зворотному боці долоні 
видно маленький шрам у формі півмісяця.

* * *
Чак чує, що ритм змінюється, стає більш екзотичним, 
і на мить майже приходить до тями й іде геть. А тоді 
думає: «Та до сраки, жоден закон не забороняє танцю
вати на вулиці». Він відступає від портфеля, щоб не 
перечепитись, а тоді кладе руки на неспокійні стегна 
й джайвово обертається за годинниковою стрілкою, 
ніби виконує команду «кругом». Так він робив у часи, 
коли його гурт грав «Satisfaction» або «Walking the 
Dog». Хтось сміється, хтось інший плескає в долоні, 
і він розвертається знову, махнувши полою піджака. 
Думає про танці з молодшою сестричкою. Молодша 
сестричка була чорноротою босячкою, але в  танцях 
могла дати жару.

Сам Чак не давав жару — того загадкового, блажен
ного жару — багато років, але зараз кожен рух здається 
бездоганним. Він підіймає ногу й крутиться на іншій 
п’яті. Тоді зчіплює долоні за спиною, як школяр, кот
рого викликали до дошки розказувати вірш, і йде на 
місці місячною ходою перед своїм портфелем.

Барабанщик видає «Ого, батьку!» від здивуван
ня й захвату. Він набирає швидкості, переходить від 
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тронки до нижнього тома лівою рукою, працює педал
лю, не дає затихати металевим зітханням хайхетів. 
Народ збирається. До Чарівного Капелюха посипалися 
гроші, металеві й паперові. Щось відбувається.

Двоє юнаків у парних беретах і футболках «Веселко
вої коаліції» стоять у  першому ряді невеликої юрби. 
Один кидає щось схоже на п’ятірку до капелюха й кри
чить: «Давай, дядьку, давай!»

Чака не треба заохочувати. Його вже потягло. Бан
ківська справа у двадцять першому столітті вискочила 
йому з голови. Він звільняє ґудзика на піджаку, прово
дить долонями по спині, заправляє великі пальці за 
пояс, наче бувалий стрілець, і  робить видозмінений 
спліт, раз — і вгору. Проходить трохи квікстепом і роз
вертається. Барабанщик сміється й киває.

— Ох ти ж і пиріжок, — каже він. — Ох ти й пиріжок, 
батьку!

Натовп росте, капелюх повниться, Чакове серце не 
просто б’ється — аж бринить у грудях. Чудовий спосіб 
дострибатися до серцевого нападу, але йому байдуже. 
Якби жінка його зараз побачила, то з неї б цеглина ви
пала, але йому байдуже. Його син би засоромився, але 
сина тут нема. Він приставляє правого черевика до лі
вої литки, знову розвертається, а тоді повертається на 
сере дину й зауважує гарненьку дівчину, що стоїть коло 
хлопців у беретах. На ній ажурова рожева блузка й чер
вона спідницяобмотка. Вона дивиться на нього вели
кими зачарованими очима.

Чак простягає до неї руки, сміючись і клацаючи паль
цями.

— Ходи,  — каже він.  — Ходи сюди, сестричко, по
танцюємо.
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* * *
Джареду здається, що вона не піде — виглядає соро
м’язливою; але вона повільно підходить до чоловіка 
в сірому костюмі. Можливо, Чарівний Капелюх справді 
чарівний.

— Танцюйте! — каже один з хлопців у береті, а інші 
підхоплюють і плескають долонями в ритмі, який сте
лить Джаред:

— Танцюйте!
Дженіс видає усмішку, що говорить «ох, та якого біса», 

кидає сумочку до Чакового портфеля й бере його за руки. 
Джаред уриває те, що робив раніше, й перетворюється 
на Чарлі Воттса, молотячи, наче солдат. Містер Бізнесмен 
крутить дівчиною, кладе руку на її тонку талію, притягує 
до себе й проводить її квікстепом повз барабани майже 
до рогу будівлі «Волґрінс». Дженіс відсторонюється, сва
рить його пальцем, ніби кажучи «диви який шкідли
вець», тоді повертається й  хапає обидві Чакові руки. 
Ніби вони тренувалися разом сотню разів, він робить ще 
один видозмінений спліт, а  вона проскакує між його 
ногами  — ризикований рух, що розкриває обмотану 
спідницю до верху гарненького стегна. У натовпі кілька 
разів йойкають, коли вона торкається пальцями однієї 
руки землі, а тоді знову підскакує вгору. Вона сміється.

— Годі, — каже Чак, плескаючи себе по грудях. — Не 
можу…

Вона підскакує до нього й кладе руки на плечі — і він 
усетаки може. Він ловить її за талію, обкручує навколо 
своїх стегон, а тоді обережно ставить на хідник. Піді
ймає її ліву руку, а вона прокручується під нею, наче 
розпалена балерина. За ними вже стежить десь сотня 
людей, вони заступили весь хідник і  висипаються на 
дорогу. Юрба вибухає новими оплесками.
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Джаред ще раз пробігається барабанами, б’є в таріл
ку, а  тоді переможно підносить палички вгору. Чак 
і Дженіс дивляться одне на одного, обоє задихані. Ча
кове волосся, яке тільки почало сивіти, прилипло до 
спітнілого чола.

— Що це ми робимо? — спитала Дженіс. Тепер, коли 
барабани затихли, вона здається спантеличеною.

— Не знаю, — каже Чак, — але це найкраща штука, 
що сталася зі мною за не знаю скільки часу.

З Чарівного Капелюха пересипається через край.
— Ще! — гукає хтось, і юрба підхоплює.
Піднято немало телефонів, готових уловити наступ

ний танець, і дівчина має такий вигляд, ніби готова. Але 
вона молода. Чак витанцювався. Він дивиться на бара
банщика і хитає головою. Барабанщик киває, показую
чи, що розуміє. Чак міркує, скільки народу встигло 
зреагувати й зняти на відео перший танець і що подумає 
його дружина, коли побачить його. І син теж. А як відео 
стане вірусним? Навряд чи, але коли так, то воно до
котиться до банку, і що вони подумають, коли побачать, 
як їхній представник на конференції в Бостоні вимахує 
ногами на Бойлстонстріт із жінкою, що за віком могла 
бути його донькою? Або чиєюсь молодшою сестрою. 
Чим він щойно думав?

— Годі, народ, — гукає барабанщик. — Нам сьогодні 
треба вчасно закінчити.

— А мені ще додому добиратися, — каже дівчина.
— Ще не тікайте, — каже барабанщик. — Будь ласка.

* * *
Через двадцять хвилин вони сидять на лавці над качи
ним ставком у  парку Коммон. Джаред зателефонував 
Маку. Чак і Дженіс допомогли Чаку спакувати установку 
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й завантажити її у фургон. Кілька людей затрималося, 
щоб привітатися, дати п’ять, додати кілька баксів до 
переповненого капелюха. Коли вони рушають — Чак 
і Дженіс сидять поруч на задньому сидінні, а ноги сто
ять між стосами коміксів, — Мак каже, що вони ніколи 
не знайдуть місця, щоб припаркуватися біля Коммона.

— Сьогодні знайдемо, — каже Джаред. — Цей день 
чарівний.

І вони таки знаходять місце, якраз через дорогу від 
«Чотирьох сезонів».

Джаред перераховує готівку. Хтось навіть вкинув 
п’ятдесят  — можливо, хлопець у  береті переплутав 
з п’ятіркою. Загалом набралося понад чотириста дола
рів. Джареду ніколи не випадало такого дня. Він на таке 
й  не сподівався. Відклавши набік Макові десять від
сотків (Мак наразі стоїть на краєчку ставка й годує ка
чок печивом з арахісовим маслом, пакуночок якого зна
йшовся в його кишені), Джаред починає ділити решту.

— О ні,  — каже Дженіс, коли розуміє, що він ро
бить. — Це твоє.

Джаред хитає головою.
— Нє, ділимо порівну. Сам я не назбирав би й поло

вини цього, навіть якби барабанив до півночі.  — Не 
кажучи про те, що копи ніколи б такого не дозволи
ли. — Іноді я збираю тридцять баксів — у вдалий день.

Чак відчуває початок знайомого головного болю, 
котрий, як він знає, набере особливої сили десь о дев’я
тій, але справедливість юнака все одно змушує його 
всміхнутися.

— Гаразд. Мені воно не треба, але, мабуть, я таки за
служив. — Він простягає руку й плескає Дженіс по що
ці, як колись плескав бруднороту молодшу сестру гіта
риста. — Як і ви, юна пані.
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— Де ви навчилися так танцювати? — спитав Чака 
Джаред.

— Ну, на позакласних заняттях, що називалися «Круть 
і верть» у середній школі, але найкращі рухи мені по
казала моя бабця.

— А ти? — питає він у Дженіс.
— Майже там само, — каже вона і шаріється. — На 

дискотеках у школі. А ти де набрався?
— Сам навчився. Як і  ви,  — каже він Чаку.  — Ви 

й самі були супер, дядьку, але киця додала цілого ново
го виміру. Ви розумієте, що ми можемо заробляти цим 
на життя? Я справді думаю, що ми можемо виступами 
на вулиці прокласти собі дорогу до слави й багатства.

На одну дику мить Чак справді зважує це і бачить, 
що дівчина робить те саме. Не серйозно, а ніби при
міряючи якусь мрію або альтернативне життя. Таке, 
де ти професійний бейсболіст, або спинаєшся на Еве
рест, або співаєш дуетом з Брюсом Спрінгстіном на 
стадіонному концерті. Тоді Чак знову сміється й хитає 
головою. І  дівчина сміється, кладучи свою третину 
до сумочки.

— Насправді, це повністю завдяки вам,  — сказав 
Джаред Чакові.  — Як ви зупинилися переді мною? 
І через що почали рухатися?

Чак обдумує це, а тоді знизує плечима. Він міг би 
сказати, що думав про свій старий аматорський гурт 
«Ретри» і про те, як йому подобалося танцювати че
рез усю сцену під час інструментальних уривків, ви
каблучуватися, махати мікрофонною стійкою між но
гами, але це не воно. Та й  справді, чи танцював він 
колись із такою живістю й свободою, навіть підлітком, 
молодим і  гнучким, коли не мав нападів головного 
болю і чого втрачати?
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— То були якісь чари, — каже Дженіс. Вона хихоче. 
Не очікувала сьогодні від себе такого звуку. Плачу — 
так. Хихотіння — ні. — Може, з твого капелюха.

Повернувся Мак.
— Джарику, треба котитися, бо інакше витратиш 

свою долю на те, щоб сплатити мій штраф за паркінг.
Джаред підводиться.
— Ви двоє точно не хочете різко змінити свої кар’є

ри? Ми можемо виступати в  цьому місті від Бікон
Гілла до Роксбері. Зробимо собі добре ім’я.

— Мені завтра треба на конференцію, — каже Чак. — 
Я в суботу лечу додому. На мене чекають жінка і син.

— А я не можу робити це сама, — каже усміхнена 
Дженіс. — Буду наче Джинджер без Фреда.

— Я розумію, — каже Джаред і простягає руки впе
ред. — Але перш ніж підете, йдіть сюди. Групові обійми.

Вони підходять. Чак знає, що вони відчувають запах 
його поту (костюм доведеться віддати до хімчистки, 
перш ніж можна буде вдягати знову), і  він відчуває 
запах їхнього. Нехай. Йому здається, що дівчина абсо
лютно точно використала слово «чари». Іноді така шту
ка існує. Небагато, але є. Як коли знаходиш забуту 
двадцятку в кишені старого пальта.

— Вулична музика назавжди, — каже Джаред.
Чак Кранц і Дженіс Голлідей повторюють за ним.
— Вулична музика назавжди, — каже Мак. — Чудо

во. А  тепер, Джарику, рипаймо звідси, поки фея зі 
штрафом не надійшла.

* * *
Чак каже Дженіс, що йтиме до готелю «Бостон», повз 
комплекс «Пруденшалцентр», якщо їй у той бік. Їй було 
в той, вона хотіла була йти аж до Фенвея, сердитися 
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на колишнього хлопця й бурмотіти скорботне лайно 
в сумоч ку, але передумала. Каже, що поїде на метро від 
Арлінгтонстріт.

Він проводжає її туди, вони вдвох перетинають парк. 
Уже нагорі сходів вона обертається до нього і  каже:

— Дякую за танець.
Він вклоняється.
— Мені було дуже приємно.
Він дивиться, доки вона не зникає з очей, а тоді по

вертається на Бойлстон. Іде повільно, бо спина болить, 
ноги болять, а в голові гупає. Він не пам’ятає випадку, 
щоб у нього за все життя траплялися такі напади голов
ного болю. Мабуть, якщо так продовжиться, доведеть
ся піти до лікаря. Мабуть, він знає, що це може бути.

Але все це потім. Якщо взагалі колись. Сьогодні він 
думає пригостити себе хорошою вечерею — чом би й ні, 
він заробив — і келихом вина. Трохи подумавши, змі
нює вино на воду «Евіан». Вино може посилити біль. 
Коли він закінчить вечерю — обов’язково з десертом, — 
зателефонує Джинні й розкаже, що наступного дня її 
чоловік може стати інтернетсенсацією. Цього, певно, 
не станеться, бо просто зараз хтось точно знімає відео, 
на якому собака жонглює порожніми пляшками зпід 
шипучки, а хтось інший увічнює цапа, що курить сига
ру, але краще викласти все наперед, про всяк випадок.

Коли він проминає місце, де Джаред встановив ба
рабани, до Чака повертаються ті два питання: «Чому 
ви зупинилися послухати?» і «Чому почали танцюва
ти?» Він не знає, і чи зможуть відповіді якось покра
щити хороше?

Пізніше він втратить можливість ходити, не кажучи 
вже про танці з сестричкою на Бойлстонстріт. Пізніше 
втратить здатність жувати, і  його їжа надходитиме 
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з блендера. Пізніше він втратить здатність відрізняти 
сон від яви й увійде до краю такого сильного болю, що 
задумається, нащо Бог створив світ. Пізніше він за
буде ім’я дружини. Що він пам’ятатиме — іноді — це 
те, як зупинився, впустив на землю портфель і почав 
рухати стегнами під барабанний ритм, і подумає, що 
Бог створив світ для цього. Тільки для цього.

Дія перша: Я вміщаю множини

1

Чак з нетерпінням чекав, коли в нього з’явиться мала 
сестричка. Мати пообіцяла, що він зможе її тримати 
на руках, якщо буде дуже обережний. Звісно, він і бать
ків теж дуже хотів мати, але крижана ділянка дороги 
на естакаді на шосе I95 поклала край цим бажанням. 
Набагато пізніше, вже в коледжі, він казатиме дівчині, 
що на світі нароблено хтознаскільки книжок, фільмів 
і телепередач, в яких батьки головного героя гинуть 
в автокатастрофі, але він єдиний з відомих йому лю
дей, з ким це сталося насправді.

Дівчина обдумала це, а тоді оголосила вердикт:
— Я впевнена, що таке трапляється постійно, хоча 

батьків можуть забирати й пожежі, торнадо, урагани, 
землетруси і лавини під час відпусток на лижних курор
тах. І це лиш кілька можливостей. І чому ти думаєш, що 
ти головний герой у  будьчому, крім власних думок?

Вона була поеткою і нігілісткою. Їхні стосунки про
трималися лиш один семестр.

Чака не було в машині, коли та полетіла з естакади 
догори колесами, тому що батьки поїхали повечеряти 
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вдвох, а з ним сиділи дідусь і бабуся, котрих він на той 
час іще кликав «зейді» й «баббі» (це закінчилося класі 
в  третьому, коли інші діти посміялися з нього, і  він 
перейшов до більш поширених «бабусі» й «дідуся»). 
Елбі й  Сара Кранци жили десь за кілометр від них, 
і було природно, що вони й ростили його після аварії, 
коли він став тим, кого, як він вважав, називають сіро
тою. Йому було сім років.

Десь рік або й півтора то була оселя чистого смутку. 
Кранци не тільки втратили сина і невістку, але також 
й  онучку, котра мала народитися всього через три 
місяці. Ім’я вже було обране: Аліса. Коли Чак сказав, 
що воно нагадує йому дощ, мати одночасно засміялась 
і заплакала.

Він ніколи цього не забув.
Звісно, він знав і материних батьків, щоліта їх наві

дував, але вони були йому майже чужі. Вони багато 
телефонували після того, як він став сіротою — дзвін
ки на тему «як життя, як школа», — а ще він продов
жував навідувати їх улітку, коли Сара (баббі, бабуся) 
возила його на літаку. Але материні батьки залишили
ся чужинцями, що жили в далекій Омасі. Вони надси
лали йому подарунки на день народження й на Різдво 
(останнє особливо тішило, бо бабуся з дідусем Різдво 
«не відзначали»), але в іншому він продовжував вва
жати їх зовнішнім колом, як учителів, що залишалися 
позаду, коли він переходив у старший клас.

Чак почав скидати метафоричне жалобне вбрання 
першим, природно потягнувши й  дідуся з  бабусею 
(старих, але не давніх) з глибини їхнього горя. Настав 
час, коли Чакові сповнилося десять, і  вони повезли 
хлопця до «Диснейворлду». У них були суміжні номери 
в готелі «Лебідь», двері між кімнатами вночі лишали 
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відчиненими, і  Чак лиш раз почув, як бабуся плаче. 
Здебільшого ж вони розважалися.

Вони привезли частку цих приємних почуттів із со
бою додому. Чак іноді чув, як бабуся мугикає в кухні або 
підспівує пісням на радіо. Після аварії вони часто за
мовляли їжу з собою (а сміттєві контейнери повнилися 
дідусевими пляшками зпід «Бадвайзера»), але в  рік 
після «Диснейворлду» бабуся знову почала готувати. 
Хороша їжа додала ваги колись худорлявому хлопцеві.

На кухні їй подобалося слухати рокнрол — музику, 
котру Чак радше вважав би надто молодою для неї, але 
котра їй явно подобалася. Якщо Чак заходив на кухню 
в пошуках печива або, може, сподівався насипати собі 
коричневого цукру на скибку хліба, бабуся завжди була 
схильна простягнути до нього руки й почати клацати 
пальцями.

— Потанцюй зі мною, Генрі, — казала тоді вона.
Його звали Чак, а не Генрі, але він зазвичай не відмов

лявся. Вона навчила його джитербаґового кроку й кіль
кох гібридних рухів. Казала, що є ще й багато інших, але 
спина в неї вже надто рипуча, щоб на них наважуватися.

— Але я можу тобі показати, — сказала вона й однієї 
суботи принесла з  «Блокбастера» стосик прокатних 
відео касет.

Серед них були «Час свінгу» з  Фредом Астером 
і Джинджер Роджерс, «Вестсайдська історія» й улюбле
не кіно Чака — «Співи під дощем», де Джин Келлі тан
цював з ліхтарем.

— Ти міг би навчитися цих рухів, — сказала вона. — 
У тебе природний дар, малий.

Якось вони пили чай з льодом після особливо енер
гійного підходу до пісні «Higher and Higher» Джекі Віл
сона, і Чак спитав її, якою вона була в старшій школі.
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— Я була куситою, — сказала вона. — Але не кажи 
зейді, що я  так сказала. Він у  нас старорежимний.

Чак не розповів.
І він ніколи не ходив до купола на даху.
Тоді ще ні.
Звісно, він питав про нього не раз. Що там, що вид

но з високого вікна, чому кімната в куполі замкнена. 
Бабуся казала, що там підлога ненадійна і  крізь неї 
можна провалитися. Дідусь казав те саме: що там ні
чого немає через гнилу підлогу, а  видно з  тих вікон 
тільки торговельний центр, велике діло. Він казав 
так аж до одного вечора саме перед Чаковим одина
дцятим днем народження, коли видав принаймні час
тину правди.

2

Усі знають, що випивка не допомагає тримати таємни
ці, а після смерті сина, невістки й майбутньої онучки 
(Аліса, звучить як дощ) Елбі Кранц пив чимало. Йому 
краще було купити частку акцій «АнгойзерБуш» — 
ось як багато він пив. Він міг дозволити собі це, бо вже 
вийшов на пенсію, був комфортно забезпечений і дуже 
пригнічений.

Після подорожі до «Диснейворлду» його пиття вщух
ло до келиха вина або склянки пива за бейсболом. Зде
більшого. Колинеколи  — спочатку раз на місяць, 
далі раз на кілька місяців  — дідусь ослабляв комір. 
Завжди вдома, ніколи не роблячи галасу. Наступного 
дня він рухався повільно і мало їв до обіду, а тоді по
вертався до норми.

Одного вечора, коли Елбі дивився, як «Янкі» втоп
тують його «Ред Сокс» у глину, і вже добряче розібрав 
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другу пачку «Бада» на шість бляшанок, Чак знову завів 
розмову про купол. Здебільшого просто аби про щось 
поговорити. «Сокс» відставали на дев’ять очок, тож 
гра не дуже тримала його увагу.

— Б’юсь об заклад, звідти видно й далі за «Вестфорд
Мол», — сказав Чак.

Дідусь подумав трохи, а тоді заглушив звук пультом, 
урвавши рекламу «місяця знижок» від «Форда» (дідусь 
казав, що «Форд» значить «Фактично Обов’язковий 
Ремонт Двигуна»).

— Якщо підеш туди, то можеш побачити набагато 
більше, ніж хотів би, — сказав він. — Ось чому там 
замкнено, хлопчику.

Чак відчув, як легенький і  не зовсім неприємний 
холодок пробіг спиною, і в його думки негайно вско
чили СкубіДу з друзями, котрі ганялися за різними 
страхіттями на фургоні «Таємниця». Він хотів спитати 
дідуся, що той має на увазі, але його доросла части
на — ще не зовсім присутня в десять років, але котра 
вже почала зрідка подавати голос — підказала мовча
ти. Мовчати й чекати.

— Ти знаєш, у  якому стилі споруджено цей буди
нок, Чакі?

— У вікторіанському, — сказав Чак.
— Саме так, і то не в псевдовікторіанському. Його 

збудували в 1885 році й відтоді кілька разів перероб
ляли, але купол на даху був від самого початку. Ми 
з твоєю баббі купили його, коли поперла наша взуттє
ва справа, і він дістався нам за казкову ціну. Ми про
жили тут від 1971 року, і  за цей час я не був у тому 
клятому куполі й п’яти разів.

— Тому що підлога гнила? — спитав Чак із чарівною, 
як він сподівався, невинністю.
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— Тому що там повно привидів, — сказав дідусь.
І Чак знову відчув той холодок. Цього разу вже не 

такий приємний. Хоча дідусь міг і жартувати. Цими 
днями він іноді справді жартував. Для нього жарти 
були тим самим, чим для бабусі — танці. Він перехилив 
банку пива. Відригнув. Його очі були червоні.

— Привидів прийдешнього Різдва. Пам’ятаєш цю 
історію, Чакі?

Чак пам’ятав. Вони дивилися «Різдвяну пісню» що
ро ку в  переддень Різдва, хай і  не «відзначали» саме 
Різдво нічим іншим, але це не значило, що він зрозу
мів дідуся.

— З малим Джеффері то сталося дуже швидко, — 
сказав дідусь. Він дивився на телевізор. Чакові здава
лося, що дідусь не бачив його посправжньому. — А те, 
що трапилося з Генрі Пітерсоном… тут минуло більше 
часу. Чотири або й п’ять років. На той час я вже майже 
забув, що там бачив.  — Він тицьнув пальцем у  сте
лю. — Я сказав після того, що ніколи більше туди не 
піду, і шкодую, що сталося інакше. Через Сару — твою 
баббі — і хліб. Очікування, Чакі — ось що найважче. 
Сам зрозумієш, коли…

На кухні відчинилися двері. То була бабуся, що по
вернулася від місіс Стенлі, сусідки через дорогу. Ба
буся носила їй курячий бульйон, бо місіс Стенлі була 
заслабла. Принаймні бабуся так сказала, але навіть 
ще не одинадцятирічний Чак добре розумів, що була 
й інша причина. Місіс Стенлі знала всі сусідські чут
ки («Ох і  єнта балакуча»,  — казав про неї дідусь) 
і завжди була рада поділитися. Бабуся переказувала 
всі новини дідусеві, зазвичай спровадивши Чака з кім
нати. Але це не значило, що з іншої кімнати нічого не 
було чутно.
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— Хто такий Генрі Пітерсон, дідусю? — спитав Чак.
Але дідусь почув, що дружина повернулася. Він ви

рівнявся в кріслі й відставив убік банку «Бада».
— Ти диви!  — скрикнув він, стерпно зімітувавши 

тверезість (що, звісно, не обмануло бабусю). — «Сокс» 
поставали на всі бази!

3

У першій половині восьмого інінгу бабуся послала ді
дуся до «ҐоуМарту у Зоні» в кінці вулиці, щоб купити 
молока для Чакових пластівців уранці.

— І навіть не думай брати машину. Пройдися, виві
триться трохи.

Дідусь не сперечався. Він рідко брався сперечатися 
з бабусею, а коли й намагався, то виходило для нього 
не дуже добре. Коли він пішов, бабуся — баббі — сіла 
коло Чака на диван і обійняла рукою. Чак зручно при
мостив голову на підкладене плече.

— Про яких то він патякав привидів? Про тих, що 
в куполі?

— Ем, так.
Брехати не було сенсу  — бабуся таке нараз упі

знавала.
— А вони там є? Ти їх бачила?
Бабуся пирхнула.
— А ти як думаєш, гентелю? — Пізніше Чак усвідо

мить, що то не була відповідь. — Я б не дуже дослуха
лася до зейді. Він людина добра, але іноді п’є трохи 
більше, ніж треба. А тоді сідає на улюблених конячок. 
Ти ж знаєш, про що я кажу.

Чак знав. Ніксона треба посадити; фейґелі захоп
люють американську культуру й  перефарбовують 



169ЖиТТя ЧаКа

у рожеве; конкурс «Міс Америка» (який дуже подо
бався бабусі) є в суті своїй виставкоюярмарком м’яса. 
Але до цього вечора він ніколи не говорив нічого про 
привидів у куполі. Принаймні Чакові.

— Баббі, а що то був за малий у родини Джеффері?
Вона зітхнула.
— То дуже сумна штука, хлопЧаку мій. — Це був її 

маленький жарт. — Він жив за квартал звідси, і його 
збив на смерть п’яний водій, коли він вибіг на дорогу 
за м’ячиком. Це сталося вже давно. Якщо дідусь сказав, 
що побачив це раніше, ніж воно сталося, то він по
миляється. Або вигадує, як свої жарти.

Бабуся знала, коли Чак казав неправду, а того вечо
ра Чак дізнався, що ця здатність працює в обидва боки. 
Її видало те, як вона перестала дивитися на нього й від
вела очі до телевізора, ніби там було щось цікаве, тоді 
як Чак знав, що бабуся байдужа до бейсболу, навіть до 
вирішальних ігор за чемпіонство.

— Він надто багато п’є, — сказала бабуся, і на тому 
розмова скінчилася.

Може, й так. Певно, що так. Але після того Чак бо
явся купола з його замкненими дверима, до яких вели 
всього шість вузьких сходинок, освітлених єдиною 
голою лампою, що звисала з чорного дроту. Але страх 
і цікавість — брат і сестра, і після того вечора він, коли 
дідуся з бабусею десь не було, іноді підбурював себе 
зробити ті шість кроків. Торкався навісного замка, 
сахався, коли той грюкав (звук міг стривожити замкне
них усередині привидів), а тоді поспіхом збігав зі схо
дів, озираючись на двері через плече. Було легко уяви
ти, як замок ламається й падає на підлогу, як двері зі 
скрипом прочиняються на закляклих завісах. Якби так 
сталося, він думав, що міг би померти від жаху.
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4

А от підвал був анітрохи не страшний. Його яскраво 
освітлювали флюоресцентні лампи. Продавши взут
тєві крамниці й вийшовши на пенсію, дідусь проводив 
унизу багато часу, працюючи з деревом. Там завжди 
солодко пахло тирсою. В одному кутку, далеко від ру
банків, шліфувальників і стрічкової пилки, яких Чако
ві було заборонено торкатися, він знайшов коробку 
зі старими дідусевими книжечками про братів Гарді. 
Вони були старенькі, але непогані. Одного дня він 
читав на кухні «Зловісний вказівник», чекаючи, поки 
бабуся витягне з печі партію печива, аж тут вона ви
хопила книжку з його рук.

— Ти здатен на краще, — сказала вона. — Пора пере
ходити до сильнішої ліги, хлопЧаку. Почекайно.

— Я ж тільки дістався до хорошої частини, — ска
зав Чак.

Вона пирхнула — тільки єврейські баббі поспра вж
ньому володіють усіма нюансами цього звуку.

— У таких книжечках нема хороших частин, — ска
зала вона і забрала її.

А повернулася з «Убивством Роджера Екройда».
— Оце хороший детектив, — сказала вона. — Жод

них тобі пришелепкуватих підлітків, що катаються 
в  драндулетах. Вважай це вступом до справжнього 
письменства. — Вона подумала. — Ну, це не Сол Бел
лоу, але непогано.

Чак почав читати, щоб догодити бабусі, але скоро 
його затягло. На одинадцятому році життя він прочитав 
майже два десятки книжок Аґати Крісті. Спробував 
кілька про міс Марпл, але Еркюль Пуаро з метушливи
ми вусами й маленькими сірими клітинами був йому 
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набагато миліший. Пуаро — страшенно метикуватий 
дядько. Одного дня на літніх канікулах Чак читав «Вбив
ство у Східному експресі» в гамаку на задньому дворі 
й ненароком глянув угору на вікна купола. Задумався, 
як би підступив до їхньої таємниці мсьє Пуаро.

«Ага», — подумав він. А тоді додав: «Вуаля», — що 
було значно краще.

Коли бабуся наступного разу зробила кекси з чорни
цями, Чак спитав, чи можна віднести кілька місіс Стенлі.

— Дуже дбайливо з твого боку, — сказала бабуся. — 
Чом би й  не віднести? Тільки не забудь подивитися 
в обидва боки, як переходитимеш дорогу.

Вона завжди казала йому це, коли він кудись ішов. 
Тепер, коли до діла взялися маленькі сірі клітини, він 
замислився, чи не думає вона при цьому про того 
Джеффері.

Бабуся була пухкенька (і набирала пухкості), але місіс 
Стенлі переважала її вдвічі. То була вдова, що коли хо
дила, то сопіла, як діряве колесо, і наче завжди носила 
той самий рожевий халат. Чак відчув неясну провину 
за те, що приніс пундиків, котрі тільки додадуть їй тов
щини, але йому потрібна була інформація.

Вона подякувала за кекси й спитала (в цьому він був 
майже впевнений заздалегідь), чи не хотів би він з’їсти 
одного кексика з нею на кухні.

— Я й чаю заварю!
— Дякую,  — сказав Чак.  — Я  не п’ю чаю, але від 

склянки молока не відмовлюся.
Коли вони сіли на кухні за столик, залитий повінню 

червневого сонця, місіс Стенлі спитала, як ся мають 
Елбі та Сара. Чак, розуміючи, що все сказане на цій 
кухні розійдеться вулицею вже до кінця дня, сказав, що 
все добре. Але Пуаро говорив, що, аби трохи отримати, 
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треба трохи дати, тому Чак додав: бабуся збирає одяг 
для лютеранського притулку бездомних.

— Твоя бабця свята, — сказала місіс Стенлі, воче
видь розчарована тим, що оце й усе. — А як твій дідо? 
Йому лікар уже подивився ту штуку на спині?

— Ага, — сказав Чак. — Лікар видалив і відправив 
на тести. Виявилося, що воно не злоякісне.

— Слава Богу за це!
— Так, — погодився Чак.
Трохи давши, він подумав, що тепер має право отри

мати.
— Він недавно балакав з бабусею про когось на ім’я 

Генрі Пітерсон. Я так зрозумів, що той помер.
Чак був готовий до невдачі; вона могла ніколи не 

чути про Генрі Пітерсона. Але місіс Стенлі зробила 
такі великі очі, що Чак справді злякався, чи вони не 
випадуть, а тоді вхопилася за шию так, ніби там за
стряг шмат чорничного кекса.

— Ой, то було так сумно! Так жахливо! Він був бух
галтер, працював з рахунками твого батька. Й інших 
компаній теж. — Вона схилилася вперед, і її халат від
крив Чаковому погляду такі великі груди, що вони 
здавалися галюцинацією. Вона продовжувала трима
тися за шию. — Він убив себе, — прошепотіла вона. — 
Повісився!

— Він розтрачував гроші? — спитав Чак.
У книжках Аґати Крісті було немало розтратників. 

А ще шантажистів.
— Що? На Бога, ні! — Вона стисла губи, ніби сил

кувалася втримати щось недоречне для вух такого 
безвусого юнака, який оце сидів навпроти неї. Якщо 
так і було насправді, то її природна схильність розка
зу вати все (і всім) переважила. — Його жінка втекла 
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з молодшим чоловіком! Таким, що ледве доріс голо
сувати, а вона вже надгризла п’ятий десяток! Ну і що 
ти про це думаєш?

Єдина відповідь, на яку спромігся в  ту мить Чак, 
була «Ого!», і цього нібито вистачило.

Уже вдома він узяв записника з полиці й хутенько 
занотував: «Д. бачив привида малого Джеффері неза
довго до його смерті. Бачив привида Г. Пітерсона за 
4 чи 5 РОКІВ до його смерті». Чак зупинився й стур
бовано пожував кінець ручки. Він не хотів писати 
те, що було на думці, але відчував, що хороший детек
тив мусить.

«Сара і  хліб. ЧИ БАЧИВ ВІН У  КУПОЛІ ПРИВИД 
БАБУСІ???»

Відповідь здавалась очевидною. Чому ж іще дідусь 
говорив про те, як важко чекати?

«Тепер я теж чекаю, — подумав Чак. — І сподіваюся, 
що це все просто маячня».

5

Останнього дня в шостому класі міс Річардс — при
ємна молода ідеалістка, яка гадки не мала про те, як 
підтримувати дисципліну, і навряд чи довго протри
малася б у системі шкільної освіти, — намагалася чи
тати Чаковому класу кілька строф із «Пісні про себе» 
Волта Вітмена. Ішло не дуже. Учні бешкетували, не 
хотіли поезії, а хотіли втекти в літо, що стелилося пе
ред ними на найближчі кілька місяців. Чак почувався 
так само, радо плювався паперовими кульками або 
показував Майку Ендербі середнього пальця, коли міс 
Річардс опускала очі в книжку, але один рядок встро
мився йому в голову й змусив сісти рівніше.
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Коли урок нарешті скінчився і дітей відпустили, він 
затримався. Міс Річардс сиділа за столом і  здувала 
з чола пасмо волосся. Побачивши Чака, що стояв коло 
неї, вона втомлено всміхнулася.

— Непогано зайшло, як гадаєш?
Чарлі умів розпізнати сарказм, навіть легенький 

і спрямований на того, хто говорить. Врештірешт, він 
єврей. Ну, наполовину.

— Що значить його рядок «Я великий і вміщаю мно
жини»?

Її усмішка налилася життям. Вона підперла голову 
маленьким кулачком і глянула на нього гарними сіри
ми очима.

— А ти як думаєш?
— Усі люди, кого він знає? — припустив Чак.
— Так, — погодилася вона, — але, можливо, він має 

на увазі навіть більше за це. Нахилися сюди.
Він нахилився до її столу, на якому поверх класного 

журналу лежав збірничок «Американські вірші». Вона 
дуже легенько приклала долоні до його скронь. До
лоні були прохолодні. Відчуття було таке прекрасне, 
що йому довелося придушувати тремтіння.

— Що тут у мене в долонях? Тільки люди, яких ти 
знаєш?

— Більше, — сказав Чак. Він думав про матір, бать
ка і дитину, котру йому так і не випало потримати на 
руках. Аліса, звучить як дощ. — Спогади.

— Так, — сказала вона. — Усе, що ти бачиш. Усе, що 
ти знаєш. Цілий світ, Чакі. Літаки в небі, люки в асфаль
ті. З кожним роком, що ти проживаєш, світ у твоїй голо
ві збільшується й чіткішає, стає детальнішим і складні
шим. Розумієш?

— Здається, так, — сказав Чак.
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Його приголомшила думка, що в його тендітній че
репній чаші міститься цілий світ. Він подумав про мало
го Джеффері, збитого на вулиці. Про Генрі Пітерсона, 
батькового бухгалтера, що звисав мертвий з мотузки 
(йому про це снилися кошмари). Їхні світи згасали. Як 
у кімнаті, коли клацаєш вимикачем.

Міс Річардс прибрала руки. Вона нібито стривожилася.
— Усе гаразд, Чакі?
— Так, — сказав він.
— Тоді біжи собі. Ти хороший хлопець. Мені подо

балося працювати з тобою в класі.
Він пішов до дверей, а там розвернувся.
— Міс Річардс, а ви вірите в привидів?
Вона подумала.
— Я вірю, що спогади — це і є привиди. Але вірити 

в страховидло, що пурхає коридорами затхлих замків? 
Думаю, вони існують тільки в книжках і кіно.

«А ще, мабуть, у куполі дідусевого будинку», — по
думав Чак.

— Приємного тобі літа, Чакі.

6

Чак справді насолоджувався літом аж до серпня, коли 
померла бабуся. Це сталося далі вулицею, на людях, 
що було трохи непристойно, але принаймні то була 
така смерть, про яку люди на похороні могли впевнено 
казати: «Слава Богу, не мучилася». Інша чергова фраза 
«Вона прожила довге й повне життя» була не повністю 
в зеленій зоні, тому що Сара Кранц так і не досягла 
середини сьомого десятка, хоча вже наближалася.

Будинок на Пілчардстріт знову наповнився чистим 
смутком, але цього разу не було жодної подорожі до 
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«Диснейворлду», яка позначила б початок відновлен
ня. Чак знову почав називати бабусю «баббі» — при
наймні подумки — і багато вечорів засинав у сльозах. 
Іноді він шепотів: «Баббі, мені сумно без тебе, баббі, 
я тебе люблю», аж доки його нарешті не забирав сон.

Дідусь носив жалобну стрічку і втратив вагу, пере
став жартувати й  почав виглядати старшим за свої 
сімдесят років, але Чак відчував (або йому так здалося) 
в дідусеві певне полегшення. Якщо так, то Чак розумів. 
Коли боїшся кожнісінький день, а тоді те страшне на
решті стається, далі неминуче має прийти полегшення 
від того, що страх скінчився. Правда ж?

Після її смерті він не підіймався сходами до купола, 
не підбурював себе торкнутися замка, але одного дня 
таки сходив до «ҐоуМарту» вже незадовго до того, як 
піти до сьомого класу в середню школу «Акерпарк». 
Купив шипучки й батончик «КітКат», а тоді спитав 
продавця, де стояла та жінка, в якої стався удар і яка 
померла. Продавець, надмірно татуйований хлопець 
двадцяти з чимось років із прилизаним назад білявим 
волоссям, неприємно реготнув.

— Малий, розпитувати про таке трохи лячно. Ти 
вирішив ще змалку скидатися на серійного вбивцю 
чи як?

— То була моя бабуся, — сказав Чак. — Моя баббі. 
Я  був у  громадському басейні, коли це трапилося. 
Прийшов додому, погукав її, а дідусь сказав, що вона 
померла.

Це стерло усмішку з обличчя продавця.
— Ох, чуваче. Пробач. Це сталося он там. У третьо

му проході.
Чак пішов до третього проходу, вже знаючи, що там 

побачить.
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— Вона саме брала хліб, — сказав продавець. — Ски
нула на землю майже все, що було на полиці, коли 
падала. Вибач, якщо це зайва інформація.

— Та ні, — сказав Чак і подумав: «Цю інформацію 
я вже мав».

7

На другий день у  середній школі Чак пройшов повз 
дош ку оголошень біля вчительської, а тоді повернувся 
до неї. Поміж плакатами про спортивну групу підтрим
ки, оркестр і відбори до спортивних команд на осінній 
сезон був один, що зображав хлопця й дівчину в танці: 
він високо тримав руку, щоб вона могла прокрутитися 
під нею. «НАВЧИСЬ ТАНЦЮВАТИ!» — говорилося 
над усміхненими дітьми веселковими літерами. А ниж
че: «ПРИЄДНАЙСЯ ДО “КРУТЬ І  ВЕРТЬ”! СКОРО 
ОСІННЯ ДИСКОТЕКА! ПОКАЖИ, ЩО МОЖЕШ!»

До Чака прийшов болюче ясний спогад: бабуся на 
кухні, простягає до нього руки, клацає пальцями й ка
же: «Потанцюй зі мною, Генрі».

Того дня він пішов до спортзалу, де його і ще дев’я
тьох інших несміливців гаряче привітала міс Рорбахер, 
вчителька фізкультури у дівчат. Чак був одним з трьох 
хлопців. Решта семеро були дівчата, усі вищі на зріст.

Один з хлопців, Пол Малфорд, спробував вислиз
нути, щойно зрозумів, що найнижчий з усіх, бо не мав 
жодної волосинки понад свої метр п’ятдесят. Міс Рор
бахер наздогнала його й затягла назад, весело регочучи.

— Нініні, — сказала вона. — Тепер ти мій.
І він таки став її. Як і решта. Міс Рорбахер була демо

ном танців, і ніщо не могло її спинити. Вона врубила 
бумбокс і показала їм вальс (Чак його знав), чачача 
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(Чак його знав), основні переступи (Чак їх знав), а тоді 
самбу. Її Чак не знав, але коли міс Рорбахер поставила 
«Tequila» від Champs і показала основні рухи, він миттю 
вхопив ідею і закохався в неї.

Він з великим відривом був найкращим танцюрис
том у маленькому клубі, тож міс Рорбахер здебільшого 
ставила його з невправними дівчатами. Він розумів, що 
це для того, аби допомогти їм навчитися, і не вередував, 
але це було якось нудно.

Однак наприкінці їхніх сорока п’яти хвилин демон 
танців виявляла милість і ставила його з Кет Маккой, 
восьмикласницею і найкращою танцюристкою з дівчат. 
Чак не очікував романтики — Кет була не тільки роз
кішна, а й переважала його зростом на десять сантиме
трів, — але обожнював з нею танцювати, і почуття було 
взаємним. Стаючи разом, вони ловили ритм і наповню
валися ним. Дивилися одне одному в очі (їй доводило
ся дивитися вниз, що було трохи прикро, але нехай — 
було як було) і сміялися від радості.

Перш ніж відпустити дітей, міс Рорбахер розбивала 
їх на пари (чотирьом дівчатам доводилося танцювати 
одна з  одною) і  казала їм танцювати що заманеться. 
Поволі вони позбувалися внутрішніх тягарів та пере
шкод і  танцювали дедалі краще, хоч більшості з  них 
ніколи не судилося показати себе на Копакабані.

Одного дня — це було в жовтні, десь за тиждень до 
осінньої дискотеки — міс Рорбахер поставила «Billie Jean».

— Дивіться, — сказав Чак і показав доволі стерпну 
місячну ходу.

Діти огокнули. У міс Рорбахер відкрився рот.
— О Боже! — сказала Кет. — Покажи, як ти це зробив!
Він повторив. Кет спробувала, але ілюзія ходи в ін

ший бік не складалася.
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— Скинь взуття, — сказав Чак. — Спробуй у шкар
петках. Ковзай.

Кет послухалася. Стало набагато краще, і всі аплоду
вали. Тоді спробувала міс Рорбахер, а далі всі забігали 
Місяцем як навіжені. Вийшло навіть у Ділана Мастер
сона, найменш вправного з них. «Круть і верть» того 
дня закінчили заняття на пів години пізніше.

Чак і Кет вийшли разом.
— Нам треба зробити це на дискотеці, — сказала вона.
Чак, котрий не планував туди йти, зупинився й гля

нув на неї, звівши брови.
— Це не побачення чи що,  — поспіхом вела далі 

Кет. — Я зустрічаюся з Даґі Вентвортом…
Чак про це знав.
— …але це не значить, що ми не можемо показати їм 

кілька крутих штучок. Мені хочеться, а тобі?
— Не знаю,  — сказав Чак.  — Я  набагато нижчий. 

Думаю, люди сміятимуться.
— Я про це подбаю, — сказала Кет. — У мого брата 

є пара з кубинськими підборами, думаю, тобі підійдуть. 
У тебе великі ноги для такого низького хлопця.

— Дякую на добрім слові, — сказав Чак.
Вона засміялася й посестринськи обійняла його.
На наступну зустріч «Круть і верть» Кет Маккой при

несла братових кубинців. Чак, котрий уже й так зносив 
напади на свою мужність за відвідування танцюваль
ного клубу, був готовий їх зненавидіти, але полюбив 
з першого погляду. Підбори були високі, носаки гострі, 
а чорні вони були, як глупа московська ніч. Виглядали 
як ті, що їх у свої часи носив Бо Діддлі. Нехай справді 
були трохи завеликі, але до вузьких носаків напха
ли туалетного паперу, тож стало зручно. А найкраще 
з усього… ох, які вони були гладенькі. Під час вільного 
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танцю, коли міс Рорбахер поставила «Caribbean Queen», 
підлога спортзалу здавалася йому льодом.

— Пошкрябаєш підлогу — і прибиральники надають 
тобі по заду, — сказала Теммі Андервуд.

Мабуть, вона мала рацію, але він нічого не пошкря
бав — був для цього надто легкий на ногах.

8

Чак пішов на осінню дискотеку одинаком, але це обер
нулося на краще, бо всі дівчата з «Круть і верть» хоті
ли з ним танцювати. Особливо Кет, тому що її хлопець 
Даґі Вентворт мав до танців дві ліві ноги, тож біль
шість часу проводив, спершись об стіну разом зі свої
ми друзяками, де вони сьорбали пунш, дивилися на 
танцівників і гордовито посміхалися.

Кет увесь час питала, коли вони утнуть свій номер, 
але Чак щоразу стримував її. Він сказав, що впізнáє до
речну мелодію, коли почує її. Він думав про свою баббі.

Десь о дев’ятій, за пів години до запланованого кін
ця дискотеки, зазвучала та доречна мелодія. То була 
«Higher and Higher» Джекі Вілсона. Чак підступив до 
Кет і простягнув до неї руки. Вона скинула взуття, тож 
Чак у кубинцях її брата принаймні наблизився до її 
зросту. Вони вийшли на майданчик, і, видавши подвій
ну місячну ходу, очистили його від решти. Усі стали 
в коло й почали плескати в долоні. Міс Рорбахер, одна 
з наглядачів цього вечора, теж плескала разом з усіма 
й гукала: «Давайте!»

І вони дали. Джекі Вілсон вигукував ту щасливу, 
забарвлену госпелом пісню, вони танцювали, як Фред 
Астер, Джинджер Роджерс, Джин Келлі й Дженніфер 
Білз заразом. Наприкінці Кет прокрутилася спочатку 
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в один бік, потім в інший, а тоді впала Чакові на руки, 
розпроставши свої, як вмируща лебедиця. Він опус
тився в спліт, котрий дивом не розірвав його штани 
в промежині. Двісті учнів заголосили, коли Кет роз
вернула голову й поцілувала Чака в куточок губ.

— Ще раз! — крикнув хтось, але Чак і Кет похитали 
головами.

Вони були молоді, але досить розумні, щоб знати, 
коли закінчувати. Найкращого не переплюнеш.

9

За пів року до смерті від пухлини мозку (несправедли
во рано, у тридцять дев’ять років) і при (здебільшого) 
ясно му розумі Чак розказав дружині про шрам на руці. 
Той був не дуже важливий, за ним не ховалася якась 
велика брехня, але він досяг того часу в своєму стрімко 
знебарвленому житті, що йому здавалося важливим 
розкрити геть усе. У минулому вона спитала про шрам 
одинєдиний раз (той був насправді дуже маленький). 
Чак тоді сказав, що шрам лишився після випадку, коли 
хлопець на ім’я Даґ Вентворт вибісився, бо Чак кру
тився навколо його дівчини на шкільній дискотеці, 
і штовхнув його в сіткурабицю за спортзалом.

— То що сталося насправді? — спитала Джинні.
Не тому, що це було важливо для неї, а  тому, що 

воно здавалося важливим для нього. Їй було не дуже 
цікаво, що з ним сталося в середній школі. Лікарі ка
зали, що він, певно, помре ще до Різдва. Ось чим вона 
переймалася.

Коли їхній славетний танець закінчився і  діджей 
поставив іншу, новішу пісню, Кет Маккой побігла 
до подружок, котрі хихотіли, пищали та обнімали її 
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з таким жаром, на який здатні, мабуть, лиш тринадця
тирічні дівчата. Чак спітнів, щоки палали так, ніби 
отот могли зайнятися. Його теж накрила ейфорія. Він 
хотів тільки якоїсь миті в темряві, на прохолодному 
повітрі, на самоті.

Наче вві сні він проминув Даґі та його друзів (котрі 
не звернули на нього жодної уваги), штовхнув двері 
заднього виходу зі спортзалу й вийшов на середину 
асфальтованого баскетбольного майданчика. Прохо
лодне повітря збило полум’я зі щік, але не здуло ейфо
рії. Він глянув угору, побачив мільйон зірок і зрозумів, 
що за кожною з того мільйона ховається ще по міль
йону таких самих.

Усесвіт великий, подумав він. Він вміщає множини. 
Він також містить мене, і  в  цю мить я  дивовижний. 
Я маю право бути дивовижним.

Він пройшов місячною ходою під щит із кільцем, 
рухаючись під музику зі спортзалу (коли він оповіда
тиме про це Джинні, вже не пам’ятатиме, що то була 
за музика, але для протоколу  — то була пісня «Jet 
Airliner» від Steve Miller Band), а тоді крутнувся, роз
кинувши руки. Ніби щоб обійняти геть усе.

Він відчув у правій руці біль. Не дуже сильний, зви
чайний собі «ой», але достатній, щоб вивести його 
з радісного піднесення й повернути на землю. Він по
бачив, що на зворотному боці долоні виступила кров. 
Поки він крутився дервішем під зірками, простягнута 
рука зачепила сіткурабицю, і обрізок дроту, що стир
чав з неї, шкрябнув його долоню. Рана була поверхне
ва й навряд чи заслуговувала на пластир, однак зали
шила шрам. Крихітний білий шрам у формі півмісяця.

— Чому ти про це збрехав? — спитала Джинні. Во
на  усміхнулася, підняла руку й  поцілувала шрам.  — 
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Я б зрозуміла, якби ти взяв і розказав, як віддухопелив 
того дебелого бугая, але ти такого не говорив.

Ні, Чак ніколи такого не говорив, і він не мав жод
ного клопоту від Даґі Вентворта. Той був лантухом 
доволі доброї вдачі, а Чак Кранц — коротуном із сьо
мого класу, не гідним уваги.

Чому ж він тоді сказав неправду, якщо не для того, 
щоб зробитися героєм вигаданої історії? Тому що 
шрам був важливий з іншої причини. Він був части
ною історії, котру Чак не міг розказати, хай навіть на 
місці вікторіанського будинку, в якому він виріс, тепер 
стояв багатоквартирний. Той проклятий вікторіан
ський будинок.

Шрам означав більше, тож Чак і розказав більше, але 
він усе одно не міг розказати стільки, скільки той зна
чив насправді. Сенсу в цьому було мало, але гліоблас
тома продовжувала свій бліцкриг, тож це було най
краще, на що спромігся його руйнований мозок. Він 
нарешті розказав їй правду про те, як насправді з’явив
ся шрам, і мусив цим вдовольнитися.

10

Чаків дідусь, його зейді, помер від серцевого нападу 
через чотири роки після тієї осінньої дискотеки. Це 
сталося, коли Елбі йшов сходами громадської бібліо
теки, щоб повернути «Грона гніву», про які сказав, що 
вони лишились точнісінько такими ж чудовими, як він 
пам’ятав. То був Чаків передостанній рік у  старшій 
школі, де він співав у музичному гурті й танцював, як 
Джаґер, під час інструментальних відрізків.

Дідусь залишив йому все. Його статок, колись до
волі великий, помітно зменшився за роки, що минули 
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від дідусевого раннього виходу на пенсію, але там ли
шилося достатньо, щоб заплатити за Чакову освіту в ко
леджі. Пізніше продаж вікторіанського будинку дасть 
кошти на купівлю іншого (невеликого, але в хорошому 
районі та з  затишною кімнаткою під дитячу), в  який 
вони з Вірджинією заїдуть після медового місяця в Кат
скілльських горах. Щойно найнявшись у  «Мідвест
траст» — скромним касиром, — він ніколи не зміг би 
дозволити собі його придбати без дідусевого спадку.

Чак відмовився переїздити до Омахи й жити з ма
териними батьками.

— Народ, я вас люблю, — сказав він, — але я тут ви
ріс і хотів би тут і лишитися до коледжу. Мені сімна
дцять, я не малятко.

Тож вони, обоє на пенсії, приїхали до нього й жили 
з ним у вікторіанському будинку десь двадцять міся
ців, перш ніж Чак подався до Університету Іллінойсу.

Однак вони не змогли приїхати на церемонію і по
хорон. Усе сталося швидко, як хотілося дідусеві, а ма
миним батькам ще треба було владнати щось в Омасі. 
Чак не дуже за ними сумував. Він був серед друзів 
і сусідів, котрих знав набагато краще, ніж материних 
гойних батьків. За день до того, як вони мусили при
їхати, Чак нарешті розкрив цупкий конверт, що лежав 
на столику у вітальні. Той прийшов з бюро ритуальних 
послуг «ЕбертГолловей». Усередині лежали особисті 
речі Елбі Кранца — принаймні ті, що були в його ки
шенях, коли він упав на сходи бібліотеки.

Чак вивернув усе з конверта на столик. З нього ви
сипалися дзвінкі монетки, кілька льодяників «Голлс» 
від кашлю, кишеньковий ножик, новий мобільний, 
яким дідусь так і не встиг покористуватись до пуття, 
і його гаманець. Чак підібрав гаманець, понюхав стару 
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розім’яклу шкіру, поцілував його і  трохи поплакав. 
Отепер він точно став сіротою.

Ще в конверті лежали дідусеві ключі. Чак підчепив 
кільце вказівним пальцем правої руки (тої, що зі шра
мом) і  вибрався на короткі темні сходи до купола. 
Цього останнього разу він не просто потеліпав навіс
ним замком. Трохи пошукавши, знайшов потрібний 
ключ і відімкнув. Замок лишився висіти на скобі, а Чак 
штовхнув двері й скривився від писку старих незма
щених завіс. Він був готовий до будьчого.

11

Але там нічого не було. Кімната стояла порожня.
Вона була маленька, кругла, не більша за чотири 

метри в діаметрі. З дальнього боку було широке вікно, 
що взялося брудом минулих років. Хоч день випав со
нячний, світло, що проходило крізь шибку, було мутне 
і  розсіяне. Стоячи на порозі, Чак виніс ногу вперед 
і надавив носаком на підлогу, ніби хлопчик, що пробує, 
чи не холодна в ставку вода. Підлога не заскрипіла й не 
ввігнулась. Чак увійшов, готовий миттєво скочити на
зад, якщо підлога почне просідати, але вона тримала
ся міцно. Він пройшов до вікна, лишаючи сліди в тов
стому шарі осілого пилу.

Дідусь обманював про гнилу підлогу, але про вид 
з вікна говорив щиру правду. Такий собі. Чак бачив за 
зеленою посадкою торговельний центр, а за ним їхав 
у бік міста потяг із п’ятьма пасажирськими вагонами. 
О цій годині, коли ранкові добирання на роботу вщух
ли, в ньому мало бути багато вільних місць.

Чак стояв коло вікна, доки потяг зник з очей, а тоді 
повернувся своїми слідами до дверей. Розвернувшись, 
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щоб зачинити їх, він побачив посеред круглої кімнати 
ліжко. Лікарняне. На ньому лежав чоловік. Нібито не
притомний. Жодних апаратів видно не було, але Чак усе 
одно чув піп… піп… піп. Може, показник серцевого 
ритму. Біля ліжка був столик. На ньому стояли різні 
мазі й лежали окуляри в чорній оправі. Чоловікові очі 
були заплющені. Одна рука лежала на ковдрі, і Чак не 
здивувався, коли помітив на ній півкруглий шрам.

У цій кімнаті Чаків дідусь, зейді, бачив, як його дру
жина лежала мертва, а навколо неї розсипалися хлі
бини, які вона потягла за собою з полиці, коли пада
ла.  «Очікування, Чакі,  — сказав тоді він.  — Ось що 
найважче».

Тепер почнеться його власне очікування. Скільки 
воно може тривати? Скільки років чоловікові в лікар
няному ліжку?

Чак придивився всередину купола, щоб розібрати 
краще, але видіння зникло. Ані чоловіка, ані лікарня
ного ліжка, ані столика. Почувся останній тихий піп 
невидимого апарата і теж зник. Чоловік не згас, як це 
трапляється з примарними проявами в кіно, а просто 
щез, ніби доводячи, що ніколи насправді й не з’являвся.

«Він і не з’являвся, — подумав Чак. — Я наполягати
му, що він не з’являвся, і житиму своїм життям, аж 
доки воно закінчиться. Я  дивовижний, заслуговую 
бути дивовижним, і я вміщаю множини».

Він причинив двері й замкнув їх.



ЯКЩО КРОВ ТЕЧЕ





У січні 2021 року родині Конрадів, сусідам родини Ан
дерсонів, приходить невеликий конверт із повітряною 
підкладкою, адресований детективу Ралфові Андерсо
ну. Родина Андерсонів поїхала у тривалу відпустку на 
Багами, в яку вони змогли вирватися через безтермі
новий страйк учителів у їхньому окрузі. (Ралф наполіг, 
щоб його син Дерек узяв із собою підручники, що Дерек 
означив виразом «гротескний облом».) Конради по
годилися пересилати Андерсонам пошту, доки ті не 
повернуться до ФлінтСіті, але на цьому конверті 
великими літерами надруковано «НЕ ПЕРЕСИЛАТИ, 
ТРИМАТИ ДО ПОВЕРНЕННЯ». Ралф розкриває паку
нок і  знаходить усередині флешку з  написом «Якщо 
кров тече», котрий, вочевидь, походить від старої 
репортерської приказки «Якщо кров тече — камеру на 
плече». На флешці два об’єкти. Один — тека з фото
графіями й звуковими спектрограмами. Другий — це 
якийсь звіт або голосовий щоденник від Голлі Ґібні, 
з якою детектив працював над справою, що почалася 
в Оклахомі, а закінчилася в печері в Техасі. Та справа 
назавжди змінила Ралфове сприйняття дійсності. 
Останні слова в  аудіозвіті Голлі записані 19  грудня 
2020 року. Її голос звучить задихано.
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Ралфе, я зробила все, що могла, але цього може бути 
не досить. У мене є плани, але я, можливо, не пере
живу цієї справи. Якщо так станеться, хочу, аби ти 
знав, як сильно я цінувала твою дружбу. Якщо я справ
ді загину, а ти вирішиш продовжити почате мною — 
прошу тебе, будь обачний. У тебе дружина й син.

[На цьому запис закінчується.]



8—9 грудня 2020 року

1

Містечко Пайнборо розташоване неподалік від Піттс
бурга. Хоч більша частина західної Пенсильванії — це 
фермерські землі, Пайнборо може похвалитися жва
вим діловим центром і майже сорока тисячами жителів. 
Той, хто перетинає адміністративну межу містечка, 
проминає велетенський бронзовий витвір сумнівної 
культурної цінності (хоча жителям він ніби подоба
ється). Якщо вірити знакові, це «НАЙБІЛЬША У СВІ
ТІ СОСНОВА ШИШКА!». Біля неї є місце відпочинку 
для тих, хто хоче влаштувати пікнік або пофотографу
ватися. Таких чимало, а деякі заради знімків ставлять 
менших дітей на лусочки шишки. (Невеликий знак 
поруч просить: «Будь ласка, не ставте на Шишку дітей 
вагою понад 25 кілограмів».) Цей день холоднуватий 
для пікніків, портативний туалет уже прибраний до 
наступного сезону, а бронзовий витвір сумнівної куль
турної цінності прикрашений миготливими різдвя
ними вогниками.

Неподалік від велетенської шишки, поблизу першо
го світлофора, що позначає початок центру Пайнборо, 
стоїть середня школа імені Альберта Макріді, до якої 
ходять у сьомий, восьмий і дев’ятий класи майже п’ят
сот учнів — тут учителі не страйкують.
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За чверть до десятої 8 грудня на коловій під’їзній до
розі школи з’являється фургон служби доставки «Пен
сі Спід». З нього виходить кур’єр, а тоді хвилину чи дві 
стоїть перед фургоном, перевіряючи щось у своїх до
кументах. Тоді підсовує окуляри, що сповзли вузьким 
носом донизу, розгладжує вуса і йде до задніх дверцят. 
Він порпається в посилках і витягає кубічну коробку зі 
стороною близько метра. Несе її доволі легко, тож на
вряд чи вона дуже масивна.

На дверях висить застереження з  текстом «УСІ 
ВІДВІДУВАЧІ ШКОЛИ МУСЯТЬ НАЗВАТИСЯ, ЩОБ 
ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ УВІЙТИ». Водій натискає кнопку 
інтеркома під написом, і шкільна секретарка місіс Кел
лер питає, чим може допомогти.

— У мене тут посилка для якогось… — Він нахиля
ється, щоб придивитися до наліпки. — Ой лишенько. 
Схоже на латину. Для Немо… Неме… Імпуни…

Місіс Келлер виручає його:
— Товариство «Nemo Me Impune Lacessit», правильно?
Чоловік на її екрані видимо розслабляється.
— Вам видніше. Перше слово точно «Товариство». 

Що воно значить?
— Заходьте, розкажу.
Місіс Келлер усміхається, а кур’єр проходить детектор 

металу, заходить до приймальні й ставить посилку на 
стіл. Коробка вся в наліпках: на кількох різдвяні ялинки, 
омела й СантаКлауси, на багатьох інших — шотландці 
в кілтах і волинкарі Чорної Варти в пір’яних шапках.

— Ось, — каже він, знімаючи зчитувач із пояса й на
цілюючи його на наліпку з адресою. — То що означають 
оті Імпуни, коли не викаблучуються?

— Це національний девіз Шотландії, — каже вона. — 
Означає «Хто сердить мене, не уникне кари». У гуртка 
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геополітики містера Ґрізвольда є класпобратим у шот
ландській школі біля Единбурга. Вони листуються елект
ронною поштою і в фейсбуці, присилають одне одному 
фото і все таке. Шотландські діти вболівають за піттс
бурзьких «Піратів», а наші — за тамтешній футбольний 
клуб «Упертий будяк». Дітлахи з гуртка дивляться ігри 
на ютьюбі. Назватися товариством «Nemo Me Impune 
Lacessit», мабуть, придумав Ґрізвольд. — Вона дивиться 
на зворотну адресу на наліпці. — Так, середня школа 
Ренгілла — це вони. Штамп митниці, все як годиться.

— Мабуть, різдвяні подарунки, — каже кур’єр. — Точ
но. Бо гляньте сюди. — Він перехиляє коробку, показу
ючи їй дбайливо надрукований і закріплений ще двома 
шотландцями з волинками напис «НЕ РОЗКРИВАТИ 
ДО 18 ГРУДНЯ».

Місіс Келлер киває:
— Це останній шкільний день перед різдвяними ка

нікулами. Боже, сподіваюся, що Ґрізвольдові діти теж 
їм щось відправили.

— Як думаєте, які подарунки шлють шотландські ді
ти американським?

Вона сміється.
— Сподіваюся, що не хаґіс.
— А це що? Знов латина?
— Овече серце, — каже місіс Келлер. — З печінкою та 

легенями. Я знаю, бо чоловік возив мене в Шотландію 
на десяту річницю весілля.

Кур’єр робить таке обличчя, що вона знову сміється, 
а тоді він просить її підписатись у віконечку його зчи
тувача. Вона так і робить. Він бажає їй хорошого дня 
і веселого Різдва. Вона бажає йому того самого. Коли 
він іде, місіс Келлер гукає хлопця, що тинявся коридо
рами (а мусив би бути на уроці, але місіс Келлер цього 
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разу на це не зважає), щоб віднести коробку до комірки 
між бібліотекою й учительською на першому поверсі. 
Вона каже містерові Ґрізвольду про посилку під час 
обід ньої перерви. Той обіцяє забрати її до свого класу 
о пів на четверту, після останнього уроку. Якби він за
брав її в обід, жертв могло б бути ще більше.

Американський клуб середньої школи Ренгілла не 
надсилав учням зі школи імені Альберта Макріді різд
вяних подарунків. Компанії «Пенсі Спід» не існувало. 
Фургон, який пізніше знайшли покинутим, був украде
ний з паркінгу перед супермаркетом невдовзі після Дня 
Подяки. Місіс Келлер пізніше розпинатиме себе за те, 
як не помітила, що працівник доставки не мав бейджи
ка з іменем, а коли націлив зчитувач на наліпку з адре
сою, той не пискнув, як пищать пристрої водіїв UPS або 
«ФедЕксу», бо був несправжній. Як і штамп митниці.

У поліції їй скажуть, що ці деталі міг пропустити 
будьхто і в неї нема жодних причин почуватися від
повідальною за те, що сталося. Проте вона почуваєть
ся саме такою. Шкільні заходи безпеки — камери, за
мкнені двері під час занять, детектор металу  — це 
добре, але це просто апаратура. Вона є (або була) люд
ським складником цього рівняння, вона вартувала на 
вході, і вона підвела школу. Підвела дітей.

Місіс Келлер вважає, що втрачена нею рука стане 
лиш початком її спокути.

2

На годиннику 14:45, і Голлі Ґібні готується до години, 
котра завжди приносить їй радість. Це може бути озна
кою примітивних смаків, але вона все одно насолоджу
ється своїми шістдесятьма хвилинами телевізора по 
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буднях і намагається влаштувати все так, щоб у «Що 
впало, те пропало» (її детективна агенція переїхала до 
нового лігва  — на шостий поверх Фредерікбілдинг 
у  центрі) з  третьої до четвертої дня нікого не було. 
Оскільки вона керівниця (у що досі важко повірити), це 
не так складно зробити.

Піт Гантлі, її партнер у справі з часу смерті Білла Го
джеса, сьогодні вистежує одну втікачку по різних при
тулках для бездомних. Джером Робінсон, котрий узяв 
річну перерву в Гарварді, щоб, як він сподівається, спро
бувати перетворити 40сторінковий реферат із соціології 
на книжку, теж працює в «Що впало, те пропало», хоч 
і не повний день. Сьогодні він поїхав на південь від міста 
шукати викраденого золотистого ретривера на ім’я Щас
ливець, котрого могли викинути біля собачих притулків 
у Янгстауні, Екроні або Кентоні, коли власники Щаслив
ця відмовилися платити десять тисяч доларів викупу, які 
від них вимагали. Звісно, собаку могли випустити й десь 
у сільській місцевості в Огайо або вбити, але, може, й ні. 
Голлі сказала Джерому, що кличка собаки — це добрий 
знак. Вона сказала, що не втрачає надії.

— Надія — твоє друге ім’я, — сказав Джером, усміх
нувшись.

— Саме так, — відповіла вона. — Рушай, Джероме. 
Шукай.

У неї непогана нагода побути самій аж до часу, коли 
треба буде зачинятися, але вона переймається тільки 
про годину з третьої до четвертої. Стежачи за годинни
ком, вона пише офіційно сухого електронного листа до 
Ендрю Едвардса, клієнта, котрий переймається, що йо
го партнер намагається приховати активи. Виявилося, 
що таки ні, але «Що впало» виконало роботу і має отри
мати оплату. «Ми виставляємо цей рахунок утретє, — 
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пише Голлі.  — Будь ласка, сплатіть його, щоб нам не 
довелося передавати справу до колекторської служби».

Голлі бачить, що можна здаватися набагато перекон
ливішою, коли писати «наш» і «ми» замість «мій» і «я». 
Вона працює над цим, але, як зазвичай казав її дід, «Рим 
не за день збудували, і Філадельфію теж».

Вона відправляє листа — вжух — і вимикає комп’ю
тер. Кидає погляд на годинник. За сім хвилин третя. 
Голлі підходить до холодильничка й виймає банку діє
тичної «пепсі». Ставить її на картонну підкладку, які 
роздає її фірма («ВИ ЗАГУБИЛИ, МИ ЗНАЙШЛИ, ВИ 
ВИГРАЛИ»), тоді висуває верхню ліву шухляду столу. 
Там лежить прихований купою нікчемних папірців 
 пакуночок цукерок «Снікерс». Вона виймає шість — по 
одній на кожну рекламну перерву — розгортає і викла
дає рядочком.

За п’ять хвилин третя. Вона вмикає телевізор, але 
глушить звук. Морі Пович саме ходить тудисюди й роз
палює публіку в студії. Можливо, у Голлі низькі смаки, 
але не настільки. Вона думає, чи не з’їсти одну цукерку 
зараз, але каже собі почекати. У мить, коли Голлі вітає 
себе з  таким зразковим виявом сили волі, вона чує 
звук ліфта й закочує очі. Це, певно, Піт. Джером дале
ко на півдні.

Це справді Піт, і він усміхається.
— О щаслива днина! — каже він. — Хтось нарешті 

змусив Ела викликати ремонтника…
— Ел нічого не робив,  — сказала Голлі.  — Це ми 

з  Джеромом подбали про все. Там був просто глюк.
— Як…
— За допомогою маленького хаку. — Вона продов

жує стежити за годинником: за три хвилини третя. — 
Усе зробив Джером, але могла і я. — Чесність знову 
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змушує її уточнити:  — Принаймні я  так думаю. Ти 
знайшов дівчину?

Піт показує два великі пальці.
— У «Світанку». Перший притулок, куди я прийшов. 

Хороша новина в тому, що вона сама хоче додому. Вона 
подзвонила мамі, та приїде й забере її.

— Ти впевнений? Чи це вона тобі так сказала?
— Вона дзвонила при мені. Я бачив сльози. Це хоро

ше закінчення, Голлі. Я лиш сподіваюся, що ця мама не 
така скнара, як той Едвардс.

— Едвардс заплатить, — каже вона. — Я доведу це до 
кінця. — На екрані замість Морі тепер танцює пляшеч
ка засобу від діареї. Що, на думку Голлі, є покращенням 
ситуації. — А зараз сиди тихо, Піте, за хвилину почнеть
ся моя передача.

— О Боже, ти й досі його дивишся?
Голлі застережливо дивиться на нього.
— Можеш подивитися зі мною, Піте, але якщо зби

раєшся робити саркастичні коментарі й псувати мені 
насолоду, то краще йди зараз.

«Активно стверджуй свої бажання», — любить ка
зати їй Еллі Вінтерс. Еллі — це її психотерапевт. Голлі 
недовго походила й до іншого психотерапевта, який 
написав три книжки й багато наукових статей. Довело
ся так робити з причин, що не стосувалися тих демо
нів, які гналися за нею з підліткового віку. З доктором 
Карлом Мортоном вона мусила обговорити демонів 
недавніх.

— Жодних саркастичних коментарів, прийнято,  — 
каже Піт.  — Ох, повірити не можу, що ви з  Джеро
мом обійшли Ела. Узяли бика за роги, як то кажуть. Ти 
крута, Голлі.

— Намагаюся активніше стверджувати свої бажання.
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— І в тебе виходить. У твоєму холодильнику є кола?
— Тільки дієтична.
— Бе. Вона ж на смак наче…
— Цить.
Третя година. Вона вмикає звук саме в ту мить, коли 

починає грати музична тема її передачі. Це Bobby Fuller 
Four співають «I Fought the Law». На екрані з’являється 
судова зала. Глядачі — насправді, публіка в студії, та
ка ж, як і в Морі, але не настільки дика — плескають 
у долоні під музику, а ведучий виводить: «Хутчій тікай, 
якщо совість нечиста, — Джон Закон прибув до міста!»

— Усім встати! — гукає бейліф Джордж.
Коли суддя Джон Закон виходить зі свого кабінету, 

глядачі встають, продовжують аплодувати, підтанцьо
вують. Він метр дев’яносто вісім заввишки (Голлі знає 
це з журналу «Піпл», який ховає ще ретельніше, ніж 
«снікерси») і лисий, наче більярдна куля номер 8… хоч 
і не такий чорний, а радше кольору темного шоколаду. 
На ньому простора мантія, що хитається вперед і на
зад, поки він розмашисто йде до свого місця. Він бере 
молоточок і гойдає його тудисюди, як метроном, по
казуючи повний комплект білих зубів.

— Господи Йсусе на електровізку, — каже Піт.
Голлі видає йому свій найсуворіший застережливий 

погляд. Піт затуляє рота долонею, а  другу підіймає, 
показуючи, що здається.

— Сідайте, сідайте,  — каже суддя Закон (його, як 
Голлі знає з  того самого журналу «Піпл», насправді 
звуть Джеральд Законсон, але це досить близько), і гля
дачі сідають на місця.

Голлі подобається Джон Закон, бо він прямий, як 
меч, а не увесь такий в’їдливий і багнистий, як суддя 
Джуді. Він доходить до суті справи, точнісінько як 
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колись робив Білл Годжес… хоч суддя Джон Закон 
і  близько його не замінить, і  не тільки тому, що він 
вигаданий персонаж із телепередачі. Білл помер кіль
ка років тому, але Голлі й досі сумує за ним. Вона за
вдячує Біллові всім, ким вона є і що має. Таких, як він, 
більше нема, хоча її друг Ралф Андерсон, детектив 
поліції з Оклахоми, доволі схожий на нього.

— Що ми сьогодні маємо, Джорджі, мій брате, в яко
го інша мати? — Глядачі хихотять. — Цивільна справа 
чи кримінальна?

Голлі знає, що насправді навряд чи один суддя пра
цюватиме з обома видами справ, як і  з новою спра
вою щодня, але не заперечує, бо справи завжди цікаві.

— Цивільна, ваша честь, — каже бейліф Джордж. — 
Позивачка — місіс Рода Деніелз. Відповідач — її ко
лишній чоловік Річард Деніелз. Позов стосується прав 
опіки над родинним псом на ім’я Поганець.

— Справа про собаку, — каже Піт. — Наш профіль.
Суддя Закон спирається на свій дуже довгий мо

лоточок.
— А сам Поганець присутній у залі, Джорджі, мій 

друже?
— Він у передпокої, ваша честь.
— Дуже добре, дуже добре, а чи Поганець кусається, 

як можна подумати з його імені?
— Як каже охорона, він нібито дуже приязний, ва

ша честь.
— Відмінно. Заслухаймо ж тоді позивачку і те, що 

вона розповість про Поганця.
У цю мить до судової зали заходить акторка, яка 

грає Роду Деніелз. У справжньому житті, як знає Гол
лі, позивач і відповідач мають уже сидіти на місцях, 
але  так ефектніше. Коли міс Деніелз вигойдується 
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проходом у надто тісній сукні й на надто високих під
борах, ведучий каже:

— Ми повернемося до зали судді Закона за хвилину.
На екрані з’являється реклама страхування життя, 

і Голлі вкидає до рота перший «снікерс».
— А мені таку не можна? — питає Піт.
— А ти хіба не на дієті?
— У мене в цю пору дня падає цукор.
Голлі неохоче висуває шухляду, але перш ніж устигає 

дістати пакунок із цукерками, літню пані, котра пере
ймається тим, з чого заплатити за поховання чоловіка, 
змінює статичний кадр із текстом «ТЕРМІНОВІ НОВИ
НИ». Далі з’являється Лестер Голт, і Голлі одразу розу
міє, що сталося щось серйозне. Лестер Голт — великий 
калібр цього каналу. «Тільки не ще одне 11 вересня, — 
думає вона щоразу, коли таке трапляється. — Боже, 
будь ласка, тільки не 11  вересня і  не ядерна війна».

Лестер каже:
— Ми перериваємо регулярні передачі, щоб спові

стити про сильний вибух у середній школі в Пайнборо, 
що в Пенсильванії, у містечку приблизно за шістдесят 
кілометрів на південний схід від Піттсбурга. Повідом
ляють про численні жертви, багато з яких діти.

— О Боже, — каже Голлі. Вона прикладає руку, що 
була в шухлядці, до рота.

— Наразі ці повідомлення не підтверджені, підкрес
люємо це. Гадаю… — Лестер прикладає долоню до вуха 
і слухає. — Так, гаразд. На місці подій ре портер нашої 
філії в Піттсбурзі Чет Ондовскі. Чете, чуєш мене?

— Так, — озивається голос. — Чую, Лестере.
— Чете, що ти можеш нам розповісти?
Зображення перемикається з Лестера Голта на чоло

віка середнього віку, що має, як здається Голлі, типове 
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обличчя репортера місцевих новин — не досить вродли
ве, щоб стати ведучим на великому каналі, але показне. 
Тільки вузол краватки в  нього з’їхав набік, родимку 
коло губ не прикриває грим, а  волосся скуйовджене, 
ніби він не мав часу його зачесати.

— Біля чого то він стоїть? — питає Піт.
— Не знаю, — каже Голлі. — Цить.
— Схоже на велетенську соснову шиш…
— Цить!  — Голлі не важливі велетенська соснова 

шишка, родимка Чета Ондовскі і  його скуйовджене 
волосся  — її увага прикута до двох машин швидкої, 
котрі одна за одною пролітають позаду нього, завива
ючи й блискаючи вогнями. «Жертви, — думає вона. — 
Численні жертви, багато з яких діти».

— Лестере, можу сказати, що в середній школі імені 
Альберта Макріді зараз майже напевне щонайменше 
сімнадцять загиблих і набагато більше поранених. Це 
інформація від помічника шерифа, котрий просив не 
нази вати його імені. Вибуховий пристрій міг бути в прий
мальні або комірці поблизу. Якщо подивитися он туди…

Він вказує напрям, і камера слухняно розвертається. 
Спочатку зображення розмите, але коли оператор ста
білізує й наближує його, Голлі бачить велетенську діру 
в боці будівлі. Стіна розлетілася галявиною, утворивши 
на траві корону з цегли. Поки Голлі вбирає побачене — 
певно, разом з  мільйонами інших глядачів,  — з  діри 
виходить чоловік у  жовтому жилеті, несучи щось на 
руках. Щось невелике і в кросівках. Ні, в одній кросівці. 
Другу, вочевидь, зірвало вибухом.

Камера повертається до репортера і  застає його за 
вирівнюванням краватки.

— Управління шерифа, безперечно, проведе прес
конференцію, але наразі інформування громадськості 
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має для них найнижчий пріоритет. Навколо вже почали 
збиратися батьки… мем? Мем, можна хвилинку з вами 
поговорити? Я Чет Ондовскі, WPEN, канал 11.

Жінка, що заходить у кадр, немало обтяжена зайвою 
вагою. Вона прибула до школи без куртки, і домашня 
сукня з квітковим візерунком роздувається на ній, наче 
східний халат. Обличчя смертельно бліде, за ви нятком 
яскравих червоних плям на щоках, а волосся настільки 
розпатлане, що поряд з ним скуйовджена зачіска Ондов
скі має охайний вигляд. Пухкі щоки лисніють від сліз.

«Їм не слід цього показувати, — думає Голлі, — а ме
ні не слід дивитись. Але вони показують, а я дивлюся».

— Мем, ваша дитина вчиться в школі Макріді?
— Син і донька вчаться, — каже вона й хапає Ондов

скі за руку. — Вони живі? Ви про них чули, сер? Ірен 
і Девід Вернони. Девід — у сьомому класі, Ірен — у дев’я
тому. Ірен ми кличемо Діні. Ви чули, чи вони живі?

— Не чув, місіс Вернон, — каже Ондовскі. — Думаю, 
вам краще поговорити з кимсь із помічників шерифа 
он там, де встановлюють бар’єри.

— Дякую, сер, дякую. Моліться за моїх дітей!
— Молитимусь,  — каже Ондовскі, а  вона спішить 

геть — жінка, якій дуже пощастить, якщо вона пере
живе цей день без серцевого нападу якогось ступеня… 
хоча Голлі розуміє, що про своє серце вона зараз турбу
ється найменше. Її серце зараз із Девідом та Ірен, також 
відомою як Діні.

Ондовскі знову повертається до камери.
— Уся Америка сьогодні молитиметься за дітей Вер

нонів і  за всіх дітей, що ходять до середньої школи 
імені Альберта Макріді. Згідно з  інформацією, яку 
я отримав на цю мить, — вона уривчаста і може змі
нюватися, — вибух стався годину тому, о другій п’ят
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надцять, і був такий сильний, що вибив шибки майже 
за кілометр звідси. Скло… Фреде, можеш узяти в кадр 
цю шишку?

— Я так і знав, що то шишка, — каже Піт. Він схиля
ється вперед, прикипівши очима до екрана.

Оператор Фред наближає зображення, і на пелюст
ках, чи листках, чи як там воно у шишки зветься, Голлі 
бачить уламки битого скла. На одному нібито видно 
кров, хоч можна сподіватися, що то просто тимчасове 
відбиття вогнів котроїсь із швидких допомог.

Лестер Голт каже:
— Чете, це страхіття. Просто жах.
Камера повертається до Ондовскі.
— Саме так. Жахлива сцена. Лестере, я зараз подив

люся, чи…
На дорогу приземляється гелікоптер із червоним 

хрестом і словами «ЛІКАРНЯ МЕРСІ» на боці. Волосся 
Чета Ондовскі здіймається у  вихорі від гвинтів, і  він 
підвищує голос, щоб перекричати їхній звук:

— Я подивлюся, чи зможу чимось допомогти! Це жах
лива, страшна трагедія! Передаю слово вам, НьюЙорк!

Повертається видимо знервований Лестер Голт.
— Бережи себе, Чете. Друзі, ми зараз повернемося 

до регулярної програми, але продовжимо повідомляти 
про розвиток подій у  випусках «Термінових новин» 
на NBC…

Голлі пультом вимикає телевізор. Вона втратила охоту 
дивитися вигадану історію про справедливість — при
наймні на сьогодні. Вона продовжує думати про зім’яклу 
істоту на руках чоловіка в жовтому жилеті. «Лівий чобіт 
взув, правий десь забув, — думає вона. — Ой чи чули, 
ой чи чули, що мій син іще утнув?» Чи дивитиметься 
вона сьогодні новини? Мабуть, так. Не хотітиме, але 
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не зможе себе спинити. Їй треба буде дізнатися, скіль
ки жертв. І скільки з них діти.

Піт дивує її тим, що бере за руку. Зазвичай вона 
й досі не любить, коли її торкаються, але саме зараз 
дотик його руки приємний.

— Я хочу, щоб ти дещо пригадала, — каже він.
Вона розвертається до нього. Піт похмурий.
— Ви з Біллом не дали статися дечому набагато гір

шому за це, — каже він. — Те психоване гімно, Брейді 
Гартсфілд, могло вбити сотні людей на рокконцерті, 
який хотіло підірвати. Або й тисячі.

— І Джером,  — каже вона тихо.  — Джером теж 
там був.

— Отож. Ти, Білл і Джером. Три мушкетери. Те ви 
могли спинити. І спинили. А спинити оце… — Піт кив
нув на телевізор, — то був обов’язок когось іншого.

3

О сьомій годині Голлі й досі в офісі, перебирає рахун
ки, котрі насправді не потребують її уваги. Вона зі
бралася на силі й не ввімкнула офісний телевізор, не 
подивилася Лестера Голта о шостій тридцять, але йти 
додому поки що не хоче. Того ранку вона не могла до
чекатися хорошої вегетаріанської вечері з  «Містера 
Чоу», яку б з’їла, дивлячись «Гарненьку отруту», дуже 
недооцінений трилер 1968  року з  Ентоні Перкінсом 
і Тьюсдей Вельд; але ввечері їй уже не хочеться отру
ти, ані гарненької, ані будьякої іншої. Її вже отруїли 
новини з Пенсильванії, і вона може не спромогтися на 
опір і таки ввімкнути CNN. Тоді вона отримає в по
дарунок нагоду крутитися в ліжку й не спати до другої 
чи навіть третьої години ночі.
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Як і більшість людей у насиченому медіа двадцять 
першому сторіччі, Голлі призвичаїлася до жорстокості, 
котру чоловіки (і  досі здебільшого чоловіки) запо
діюють один одному іменем релігії чи політики, тих 
примар; але те, що сталося в середній школі з перед
містя,  — майже таке саме, як події в  Міському арт
культурному комплексі Середнього Заходу, де Брейді 
Гартсфілд намагався підірвати тисячі дітлахів, і як те, 
що сталося біля Міського Центру, де він прогнав «мер
седес» крізь натовп шукачів роботи й убив… вона не 
пам’ятає скількох. Не хоче пам’ятати.

Вона ховає папери — все одно треба йти додому, — 
аж тут знову чує ліфт. Вона чекає, чи не промине він її 
поверх, але ліфт зупиняється. Мабуть, це Джером, але 
вона все одно висуває другу шухляду й кладе розслаб
лену руку на балончик. На ньому дві кнопки. Одна ви
кликає гудок, від якого вуха рвуться. Друга розпилює 
перцевий струмінь.

Це таки Джером. Вона відпускає «Протинападник» 
і засуває шухляду. Дивується (вже не вперше після його 
повернення з Гарварду), яким він став високим і врод
ливим. Їй не подобається хутро навколо його губ, яке 
він називає «козликом», але вона ніколи йому про це не 
скаже. Цього вечора його звичайна енергійна хода по
вільна й трохи зсутулена. Він видає їй «Йоу, Голліберрі» 
ніби просто для годиться й падає в крісло, в робочі го
дини призначене для клієнтів.

Зазвичай вона  б зробила зауваження про те, як їй 
не  подобається таке дитяче прізвисько (це в  них як 
пароль і відгук), але не сьогодні. Вони друзі, а вона така 
людина, в якої друзів було небагато, і Голлі якнайста
ранніше намагається заслуговувати на тих, яких має.

— Схоже, ти дуже втомився.
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— Довго їхав. Чула про школу? На супутниковому 
радіо тільки й говорять.

— Я дивилася Джона Закона, коли його урвали но
вини. З того часу я їх уникала. Все погано?

— Кажуть, поки що двадцять сім загиблих, з них два
дцять три — діти від дванадцяти до чотирнадцяти. Але 
буде більше. Досі не знайшли кількох дітей і двох учи
телів, а ще з десятеро в критичному стані. Це гірше за 
стрілянину в Паркленді. Згадала про Брейді Гартсфілда?

— Звісно.
— Я теж. Про тих, кого він дістав біля Міського Цент

ру, і тих, кого міг дістати, якби ми того вечора на концерті 
хлопчачого гурту були на кілька хвилин повільніші. Я на
магаюся про це не думати, кажу собі, що ми тоді виграли, 
бо коли я про це згадую, то мурахи хребтом повзуть.

Голлі добре знала тих мурах. У неї вони теж часто 
повзли.

Джером повільно проводить долонею по щоці, і Гол
лі чує в тиші, як свіжа неголеність шкребе об пальці.

— На другому році в Гарварді у мене був курс філо
софії. Я не розповідав?

Голлі хитає головою.
— Він називався…  — Джером жестом бере слова 

в лапки:  — «Проблема зла». У тому курсі ми багато 
говорили про такі поняття, як «внутрішнє зло» і «зов
нішнє зло». Ми… Голлі, ти в порядку?

— Так, — каже вона, і так і є… але згадка про зовніш
нє зло миттєво повертає її до чудовиська, яке вони 
з Ралфом вистежили аж до його останнього лігва. Чудо
висько мало чимало імен і  носило багато облич, але 
вона завжди думала про нього просто як про аутсайде
ра, і  той аутсайдер був настільки злим, наскільки це 
можливо. Вона ніколи не розповідала Джерому, що 
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сталося в печері, відомій під назвою Мерісвіллська діра, 
хоч підозрює, що той знає: там сталися драматичні по
дії — набагато серйозніші, ніж це потрапило в газети.

Він невпевнено дивиться на неї.
— Продовжуй, — каже вона йому. — Мені дуже ціка

во. — Це правда.
— Ну… ми зійшлися на тому, що зовнішнє зло існує, 

якщо ти віриш у зовнішнє добро…
— Бога, — каже Голлі.
— Так. Тоді можна вірити, що демони справді існу

ють, а екзорцизм — це адекватна їм відсіч, і насправді 
існують лиховісні духи…

— Привиди, — каже Голлі.
— Точно. Не кажучи вже про прокляття, які справді 

працюють, про відьом, диббуків і хтознащо іще. Але 
в  коледжі все подібне найчастіше беруть на кпини 
й відкидають. Самого Бога найчастіше беруть на кпи
ни й відкидають.

— Або саму Богиню, — уточнює вона всі варіанти.
— Ага, різниці немає — якщо Бога не існує, то роди 

слів стають неважливі. Це залишає нам тільки вну
трішнє зло. Ідіотські вчинки. Чувака, що б’є дітей до 
смерті, серійних убивць, як сраний Брейді Гартсфілд, 
етнічні чистки, геноцид, 11 вересня, стрілянини в шко
лах, терористичні напади, як сьогоднішній.

— Вони так це називають? — питає Голлі. — Теро
ристичний напад, може, ІДІЛ?

— Так підозрюють, але ніхто ще не взяв на себе від
повідальність.

Тепер інша його долоня пройшлася іншою щокою, 
шкрябшкряб, і що це в Джеромових очах — сльози? Їй 
здається, що так, а якщо він заплаче, то й вона теж не 
зможе втриматися. Сум заразний, отакі багнисті справи.
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— Але розумієш, Голлі, ось що я думаю про внутрішнє 
і зовнішнє зло: я думаю, що між ними нема різниці. А ти?

Вона зважує все, що знає і через що пройшла з цим 
юнаком, і Біллом, і Ралфом Андерсоном.

— Я теж так думаю, — каже вона.
— Я уявляю, що воно як птах, — каже Джером. — Ве

ликий птах, увесь запорошений, імлистосірий. Літає 
то тут, то там  — скрізь. Він залетів у  голову Брейді 
Гартсфілда. Залетів у голову тому чуваку, що постріляв 
стільки людей у ЛасВеґасі. Ерік Гарріс і Ділан Клеболд 
теж підхопили птаха. Гітлер. Пол Пот. Птах залітає в го
лову, а коли мокре діло зроблене — летить собі далі. 
Я хотів би впіймати того птаха. — Він зціплює кулаки, 
дивиться на неї — і так, це сльози. — Впіймати й скру
тити його довбану шию.

Голлі обходить стіл, опускається біля нього на коліна 
та обіймає. Це незграбні обійми, бо він сидить у кріслі, 
але й такі допомагають. Дамбу прориває. Коли він го
ворить поруч із її щокою, вона відчуває, як шкрябаєть
ся його щетина.

— Собака мертвий.
— Що? — Вона ледве розчула слова за його риданнями.
— Щасливець. Ретривер. Покидьок, який викрав його 

задля викупу, розпоров йому живіт і викинув у канаву. 
Хтось помітив його, ледь живого, і відвіз до ветлікарні 
в Янгстауні. Де він прожив ще, може, з пів години. Вони 
не змогли нічого вдіяти. Не такий уже й щасливець, га?

— Гаразд,  — каже Голлі, плескаючи його по спині. 
У неї самої течуть сльози, та і в носі розмокло. Вона від
чуває, як воно витікає назовні. Пхе. — Все гаразд, Дже
роме. Все добре.

— Не добре. Ти сама знаєш, що не добре. — Він відхи
ляється назад і дивиться на неї, щоки блищать, борідка 
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зволожилася.  — Розрізали гарному собаці живіт, ви
кинули геть з  вивернутими нутрощами, а  знаєш, що 
сталося далі?

Голлі знає, але хитає головою.
— Птах полетів геть. — Він утирає очі рукавом. — 

Тепер він у якійсь іншій голові, пречудово почувається, 
і все гімно починається з початку.

4

Незадовго до десятої години Голлі відкладає книжку, 
яку намагається читати, і вмикає телевізор. Вона трохи 
дивиться на балакучі голови на CNN, але не може зне
сти їхнього торохтіння. Їй потрібні факти. Вона пере
микається на NBC, де в  заставці з  похмурою музи
кою написано: «СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК: ТРАГЕДІЯ 
В ПЕНСИЛЬВАНІЇ». У ньюйоркській студії з’являєть
ся Андреа Мітчелл. Вона починає з того, що повідомляє 
американцям: президент твітнув про свої «думки й мо
литви», як він робить після кожного такого жахіття: 
«Пульс», ЛасВеґас, Паркленд. Це порожнє базікання 
продовжується оновленим підрахунком: тридцять один 
загиблий, сімдесят три (о Боже, як багато) поранені, сім 
у критичному стані. Якщо Джером не помилився, це 
значить, що троє критичних уже померли.

— Дві терористичні організації, «Хуситський джи
хад» і «Тигри визволення ТамілІламу», взяли відпо
відальність за цей вибух, — каже Мітчелл, — але дже
рела в  Держдепартаменті повідомляють, що жодна 
з цих заяв не підтверджується. Вони більше схиляють
ся до думки, що підрив міг бути нападом одинака, 
схожим на той, який скоїв Тімоті Маквей, коли органі
зував потужний вибух в адміністративній будівлі імені 
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Альфреда Марри в ОклахомаСіті у 1995 році. Той напад 
забрав сто шістдесят вісім життів.

«Багато з яких діти, — думає Голлі. — Убивати дітей 
заради Бога, ідеології або всього зразу — жодне пекло 
не може бути надто гарячим для тих, хто таке робить». 
Вона думає про Джеромового імлистосірого птаха.

— Чоловік, який привіз бомбу, був сфотографований 
камерою нагляду на вході до будівлі, — продовжує Міт
челл. — Ми виведемо цей знімок на екран на наступні 
тридцять секунд. Придивіться уважно і, якщо впізнає
те когось, дзвоніть за номером на екрані. За його арешт 
і подальше засудження встановлено винагороду у дві сті 
тисяч доларів.

На екрані з’являється знімок. Він кольоровий і чис
тий як сльоза. Не бездоганний, бо камера встанов
лена над дверима, а чоловік дивиться прямо, але до
волі хороший. Голлі схиляється вперед. Вмикаються 
всі її наточені робочі навички — і вроджені, і відшлі
фовані працею з Біллом Годжесом. Чоловік або засмаг
лий білий (не дуже вірогідно в  цю пору року, але 
можливо), або походить із Латинської Америки чи 
Близького Сходу, або в гримі. Його вік вона оцінює як 
середину п’ятого десятка. На ньому окуляри в золотис
тій оправі. Чорні вусики невеликі й рівненько підбриті. 
Волосся теж чорне, коротке. Вона бачить це, тому що 
він без кепки, яка інакше прикрила б більшу частину 
обличчя. «Нахабний собачий син, — думає Голлі. — Він 
знав, що будуть камери, знав, що будуть знімки, й на
чхав на це».

— Не собачий син, — каже вона, не відводячи очей. 
Запам’ятовуючи кожну рису. Не тому, що це її справа, 
а тому, що це її природа. — Сучий син — ось хто він такий.

На екрані знову Андреа Мітчелл.



211яКщо КроВ ТЕЧЕ

— Якщо ви його впізнали, телефонуйте за номером 
на екрані просто зараз. А тепер ми перемкнемося на 
середню школу імені Макріді й передамо слово нашо
му репортеру. Чете, ти ще там?

Він там, стоїть у колі світла від камери. Інші яскраві 
прожектори освітлюють середину пораненого боку 
школи. Кожна вивернута цеглина відкидає власну різ
ку тінь. Ревуть генератори. Тут і там метушаться люди 
у формі, щось вигукують і говорять у мікрофони. Гол
лі бачить на деяких куртках букви «ФБР», інші нале
жать Бюро вогнепальної зброї та вибухівки. Працює 
команда в  білих захисних комбінезонах. Тріпотить 
жовта стрічка, що обмежує місце злочину. Усе схоже 
на контрольований хаос. Принаймні Голлі сподіваєть
ся, що контрольований. Хтось мусить усім керувати — 
можливо, сидячи в тому «віннебаґо», який вона бачить 
у верхньому лівому куті кадру.

Лестер Голт, може, пішов додому й тепер дивиться 
цей випуск у піжамі та човганцях, але Чет Ондовскі не 
відпочиває. Чистий тобі зайчикенерджайзер, і Голлі 
розуміє його. Це, певно, найбільша подія, яку він ви
світлюватиме у своїй кар’єрі, і він розповідав про неї 
майже від самого початку, тож намагається дізнатися 
скільки можливо. Він досі в піджаку, в якому могло 
бути нормально, коли він прибув на місце, але тепер 
температура впала. Голлі бачить його видихи й пере
конана, що він тремтить.

«Хтонебудь, дайте йому щось тепліше, заради не
ба, — думає Голлі. — Якусь куртку або светр».

Піджак після цього доведеться викинути. Він за
бруднений цегляним пилом і  в  кількох місцях розі
рваний — на рукаві й коло кишені. Рука, що тримає 
мікрофон, також забруднена цегляним пилом і чимось 
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іще. Кров’ю? Голлі здається, що так. І на щоці трохи 
розмазано, то теж кров.

— Чете?  — питає безтілесний голос Андреа Міт
челл. — Ти там?

Рука, що не тримає мікрофон, підіймається до вуха, 
і Голлі бачить у нього на двох пальцях пластирі.

— Так, я  тут.  — Він дивиться в  камеру.  — Це Чет 
Ондовскі з місця вибуху в середній школі імені Аль
берта Макріді в Пайнборо, що в Пенсильванії. Цю за
звичай мирну школу похитнуло вибухом неймовірної 
сили скоро по другій годині цього дня…

На розділеному екрані з’являється Андреа Мітчелл.
— Чете, як повідомляють джерела в  Міністерстві 

національної безпеки, вибух стався о другій дев’ятна
дцять. Не знаю, як компетентні органи можуть визна
чити такий точний час, але виходить, що таки можуть.

— Так, — каже Чет. Він здається трохи розгубленим, 
і Голлі думає, як сильно він мав утомитися. І чи зможе 
він сьогодні заснути? Їй здається, що ні.  — Так, це 
схоже на правду. Андреа, як ти бачиш, пошук жертв 
наразі закінчується, але процес збирання матеріальних 
доказів тільки починається. До світанку тут з’явиться 
ще більше спеціалістів, і…

— Даруй, Чете, але ти й сам узяв участь у пошуках, 
правда?

— Так, Андреа, ми всі допомагали. Жителі містечка, 
частина з них — батьки. Також Елісон Ґрір і Тім Вічкік 
із KDKA, Донна Форбс із WPCW, Білл Ларсон із…

— Так, але ми чули, Чете, що ти власноруч витягнув 
зпід завалів двох дітей.

Він не намагається вдавати скромність і досаду від 
розкриття. Голлі додає йому за це очок. Він витримує 
репортажний стиль.
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— Правильно, Андреа. Я  почув, як стогнав один 
з них, і побачив іншу. Хлопчик і дівчинка. Я знаю ім’я 
хлопчика, Норман Фредерікс. Дівчинка… — Він об
лизує губи. Мікрофон у руці тремтить, і Голлі думає, 
що не від холоду. — Дів чинка була в поганому стані. 
Вона… вона кликала матір.

Андреа Мітчелл приголомшена.
— Чете, це жахливо.
Саме так. Надто жахливо для Голлі. Вона підбирає 

пульт, щоб вирубити телевізор, бо вже отримала сут
тєві факти, і то більше, ніж може якось використати, — 
а тоді вагається. Дивиться на надірвану кишеню. Мож
ливо, пошкоджену, коли Ондовскі шукав жертв, але 
якщо він єврей, то міг порвати її навмисне. Це могла 
бути керія, поривання вбрання після чиєїсь смерті 
й символічне оголення пораненого серця. Їй здається, 
що саме така правда стоїть за розірваною кишенею. Їй 
хочеться в це вірити.

5

Очікуване безсоння на Голлі не нападає; вона вимика
ється за якихось кілька хвилин. Можливо, плач із Дже
ромом випустив з  неї трохи отрути, яку вприснули 
новини з Пенсильванії. Вона втішала і була втішена. 
Поринаючи в сон, вона думає, що повинна обговорити 
це з Еллі Вінтерс на наступному сеансі.

Вона прокидається десь у  перші години 9  грудня 
з думками про того репортера, Ондовскі. Щось у ньо
му  — але що? Його втомлений вигляд? Пошкрябані 
й замурзані цегляним пилом руки? Розірвана кишеня?

«Так, — думає вона. — Мабуть, так. Можливо, вона 
мені наснилася».
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Вона бурмоче в темряві щось схоже на молитву.
— Я сумую за тобою, Білле. Я не забуваю пити есци

талопрам і не курю.
А тоді вона вимикається й не прокидається аж до 

будильника о шостій ранку.

9—13 грудня 2020 року

1

Агенція «Що впало, те пропало» змогла переїхати в но
ве, дорожче приміщення на п’ятому поверсі Фредерік
білдинг у  центрі, тому що справи йдуть добре, тож 
решта тижня заповнюється для Голлі й Піта роботою. 
Голлі не має часу дивитися Джона Закона і зовсім тро
хи думає про вибух у пенсильванській школі, хоч ре
портажі продовжуються і справа не виходить повніс
тю з її голови.

Агенція має робочі стосунки з двома престижними 
юридичними фірмами міста з купою прізвищ у назвах. 
«Макінтош, Біфштексон і Фіґляр», як любить жарту
вати Піт. Він колишній полісмен, тож не особливо 
любить юристів, але ладен другим визнати (а першою 
це визнала б Голлі), що вручення повісток добре опла
чуються. «До всирачки веселого Різдва оцьому наро
ду»,  — каже Піт, виходячи з  офісу в  четвер уранці 
з повним дипломатом прикростей і колотнечі.

На додачу до вручення повісток, «Що впало, те про
пало» на прямому зв’язку з кількома страховими ком
паніями — місцевими, а не філіями великих, — і Голлі 
більшу частину п’ятниці розслідує справу про можли
вий підпал. Справа важлива, застрахованому дуже 
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потрібні гроші, тож їй доручили переконатися, що 
в час, коли загорівся його склад, він справді був у Ма
ямі, як заявляє. Виявилося, що таки був — це добре 
для нього, але не дуже добре для «Лейк Фіделіті».

На додачу до таких справ, завдяки яким оплачують
ся великі рахунки, є ще боржник, що ухиляється від 
виплати (Голлі вистежує його на комп’ютері й швидко 
знаходить, перевіривши історію оплат кредитної карт
ки), люди, які внесли заставу й  не з’явилися на суд 
(відомі серед професіоналів як «зайці»), і зниклі діти 
й собаки. Піт зазвичай розшукує дітей, а коли Джером 
працює, то йому добре вдаються собаки.

Вона не здивована, що смерть Щасливця так його 
вразила, і  не тільки через таку неймовірну жорсто
кість, а й тому, що родина Робінсонів минулого року 
від серцевої недостатності втратила свого улюбленця 
Одела. У той четвер і п’ятницю в переліку справ немає 
ані загублених, ані викрадених собак, і це добре, бо 
Голлі надто заклопотана, а Джером удома, робить своє. 
Той проєкт, що почався як реферат, тепер став для 
нього найбільшим пріоритетом, якщо не сказати чис
тою одержимістю. Його рідні з сумнівом ставляться 
до синового рішення взяти річну перерву. Але не Гол
лі. Не обов’язково тому, що вона вважає, буцім Дже
ром вразить своєю роботою весь світ, але їй здається, 
що світ таки сяде трохи рівніше й уважно послухає. 
Вона вірить у нього. І надія — її друге ім’я. Це теж.

Вона спромагається стежити за розвитком подій, 
пов’язаних із вибухом у школі, краєм ока, і це нормаль
но, бо події не дуже розвиваються. Померла ще одна 
жертва — учитель, не учень, — і чимало дітей з незнач
ними пораненнями виписалися з різних навколишніх 
лікарень. Місіс Альтея Келлер, єдина, хто розмовляв 
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з кур’єромнападником, повернулася до тями, але не 
змогла розповісти дуже багато крім того, що посилка 
нібито надійшла від шотландської школи і що про це 
трансатлантичне братство писала щотижнева газета 
Пайнборо, додавши групову фотографію товариства 
«Nemo Me Impune Lacessit» (чи то іронія долі, чи що, 
але всі одинадцять «геополітиків», як вони себе на
зивали, пережили вибух неушкодженими). Фургон 
знайшли коло ферми неподалік, начисто протертий 
від відбитків і вимитий хлором від залишків ДНК. По
ліцію затопило дзвінками від охочих назвати підозрю
ваного, але жоден із тих сигналів не дав результату. 
Надії швидко впіймати злочинця змінилися побою
ваннями, що той міг тільки почати свої справи. Голлі 
сподівається, що це не так, але досвід із Брейді Гартс
філдом змушує боятися найгіршого. «У найкращому 
разі, — думає вона (з холоднокровністю, колись їй геть 
чужою), — він убив себе».

У п’ятницю по обіді, коли вона закінчує звіт для 
«Лейк Фіделіті», дзвонить телефон. Це її мати, з нови
нами, яких Голлі боялася. Вона слухає, говорить до
речні слова й дозволяє матері обходитися з нею наче 
з  дитиною, якою та її досі вважає (хоча мета цього 
дзвінка в тому, щоб Голлі вчинила як доросла): питає, 
чи Голлі пам’ятає чистити зуби після їди, чи пам’ятає 
з  їжею приймати ліки, чи обмежує перегляд кіно до 
чотирьох фільмів на тиждень тощо, тощо, тощо. Голлі 
намагається не звертати уваги на головний біль, який 
майже завжди в неї викликають материні дзвінки, особ
ливо цей. Вона запевняє матір, що так, приїде допо
могти в  неділю і  прибуде до обіду, аби вони змогли 
влаштувати ще одну трапезу всією родиною.

«Моя родина, — думає Голлі. — Моя прибита родина».
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Джером вимикає телефон, коли працює, тож Голлі 
дзвонить Тані Робінсон, мамі Джерома й Барбари. Ка
же Тані, що не зможе прийти до них на обід у неділю, 
бо мусить їхати з міста. Родинний негаразд. Вона по
яснює, який саме, і Таня каже:

— Ох, Голлі. Так шкода це чути, люба. З тобою все 
буде добре?

— Так, — каже Голлі.
Вона завжди так відповідає, коли хтось ставить їй 

це жахливе питання. Майже впевнена, що її голос 
звучить нормально, але, щойно поклавши слухавку, 
закриває обличчя руками й починає плакати. Оте сло
во «люба». Назвати «любою» ту, кого всю старшу шко
лу кликали «шваброю».

І хтось так тебе називає.

2

У суботу надвечір Голлі планує їхати за вказівкою за
стосунка «Waze», врахувавши зупинку, щоб заправити 
«пріус» і зайти в туалет. Щоб доїхати до обіду, їй треба 
вирушити о сьомій тридцять, що залишить їй час на 
чашку чаю (без кофеїну), грінку й варене яйце. Гарнень
ко все продумавши й підготувавшись, вона дві години 
лежить без сну, чого не було в ніч вибуху в школі імені 
Альберта Макріді, а коли таки засинає, їй сниться Чет 
Ондовскі. Він розповідає про криваві сцени, які бачив, 
коли серед перших з’явився на місці події, і говорить 
речі, яких ніколи б не сказав по телебаченню. Цеглу за
ляпало кров’ю, каже він. Кросівка лежить, а в ній нога, 
каже він. Дівчинка, яка голосно кликала маму, каже 
він, кричала від болю, хоч він і намагався бути обереж
ним, коли брав її на руки. Він бездоганно нейтрально 
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викладає факти, але при цьому рве на собі одяг. Не тіль
ки кишеню піджака й рукав, але спочатку відриває одну 
вилогу, тоді іншу. Зриває краватку й роздирає її навпіл. 
Тоді сорочку спереду, та так, що ґудзики розлітаються.

Сон або згасає раніше, ніж Ондовскі встигає взятися 
за штани, або її свідомість наступного ранку, коли дзве
нить будильник на телефоні, відмовляється пам’ятати. 
У будьякому разі вона прокидається, не відпочивши, 
й без насолоди їсть яйце з грінкою — просто заправля
ється перед гарантовано вимогливим днем. Вона за
звичай любить дорогу, але перспектива саме цієї ман
дрівки лягає на плечі фізичною вагою.

Її синя сумочка (яку вона подумки називає своїм 
похідним набором) стоїть біля дверей, уже з чистою 
зміною одягу й гігієнічними засобами на випадок, як
що доведеться залишитися на ніч. Вона закидає лямку 
на плече, їде ліфтом униз, геть від затишної квартири, 
відчиняє двері — а на сходинці сидить Джером Робін
сон. П’є колу, біля нього стоїть рюкзак із наліпкою 
«ДЖЕРРІ ҐАРСІЯ ЖИВИЙ».

— Джером? Що ти тут робиш? — І додає, бо не може 
втриматися: — Ще й п’єш колу о пів на восьму ранку, пхе!

— Їду з тобою, — каже він, і його вигляд повідомляє, 
що сперечатися марно. От і добре, бо їй і не хочеться.

— Дякую, Джероме,  — каже Голлі. Це важко, але 
вона спромагається не заплакати. — Дуже дбайливо 
з твого боку.

3

Джером сидить за кермом першу половину дороги, 
а тоді вони зупиняються, щоб заправитись бензином 
та злити воду, і міняються місцями. Голлі відчуває: жах 



219яКщо КроВ ТЕЧЕ

перед тим, що на неї чекає («на нас»,  — виправляє 
себе вона), насідає тим сильніше, чим ближче вони 
підбираються до Ковінгтона, передмістя Клівленда. 
Щоб стримати страх, вона питає Джерома про його 
роботу. Про книгу.

— Звісно, якщо ти не хочеш про неї говорити, бо 
я знаю, що деякі автори не люблять…

Але Джером не від того. Усе почалося з обов’язкового 
завдання для курсу, що називався «Соціологія чорним 
по білому». Джером вирішив писати про свого прапра
діда, який народився в родині колишніх рабів у 1878 ро
ці. Альтон Робінсон провів дитинство і перші дорослі 
роки в  Мемфісі, де в  самому кінці дев’ятнадцятого 
сторіччя процвітав чорний середній клас. Коли жовта 
лихоманка й білі самосудні банди підірвали тамтешню 
збалансовану економіку, більшість чорної громади про
сто спакувала валізи, залишивши білих, на яких вони 
працювали, самих готувати собі їжу, вивозити сміття 
й витирати обісрані зади своїх дітей.

Альтон осів у Чикаґо, де працював на фабриці з па
кування м’яса, відкладав собі гроші, а тоді за два роки 
до сухого закону відкрив чорний дансинг. Замість того 
щоб закрити справу, коли «вредні бабці почали роз
бивати барила» (рядок з листа, якого Альтон написав 
до сестри,  — Джером знайшов збережену скриньку 
з його документами), він змінив місце і відкрив у Саус
Сайді підпільний бар, який став відомим під назвою 
«Чорна Сова».

Що більше Джером дізнавався про Альтона Робін
сона — про його справи з Альфонсом Капоне, як він 
тричі уникнув замахів (учетверте пощастило менше), 
ймовірні підробітки шантажем, політичні маніпуля
ції, — що довшим ставав реферат, то менш важливою 
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здавалася робота з інших предметів. Він здав товсту 
роботу й отримав схвальну оцінку.

— Що було доволі смішно,  — каже він Голлі, коли 
вони розмінюють останні п’ятдесят кілометрів шля
ху. — Розумієш, реферат був вершиною айсберга. Або 
першою строфою котроїсь із тих нескінченних англій
ських балад. Але на той час уже минула половина другого 
семестру, і треба було підтягувати хвости з інших пред
метів. Щоб, розумієш, мадре і падре мною пишалися.

— Дуже зріле рішення, — каже жінка, котрій здається, 
що їй ніколи не вдавалося зробити так, аби мати й по
кійний батько нею пишалися. — Але це мало бути важко.

— Воно й було важко, — каже Джером. — У мене аж 
під ногами горіло, дитинко. Я хотів кинути все й узяти
ся за прапрадідуся Альтона. Ото людина прожила епіч
не життя. Діаманти, перли, норкові шуби. Але дати 
матеріалу трохи настоятися було правильно. Коли я по
вернувся до нього — це було в червні, — то побачив, 
якою може бути тема, якщо правильно підійти до мате
ріалу. Ти колись читала «Хрещеного батька»?

— Читала книжку, бачила фільм,  — швидко каже 
Голлі. — Усі три фільми. — Їй здається обов’язковим 
додати: — Останній не дуже хороший.

— А пам’ятаєш епіграф книжки?
Вона хитає головою.
— З Бальзака. «За кожним великим статком стоїть 

злочин». Ось яку я побачив тему, хоч його статок і витік 
крізь пальці задовго до того, як його застрелили в Сісеро.

— Справді наче в «Хрещеному батьку», — дивується 
Голлі, але Джером хитає головою:

— Ні, тому що чорний ніяк не може бути американ
цем, як можуть італійці чи ірландці. Чорна шкіра опи
рається плавильному казану. Я хочу сказати… — Він 
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зупиняється. — Хочу сказати, що дискримінація — це 
мати злочину. Хочу сказати, що трагедія Альтона Робін
сона в тому, що він вважав, буцім за допомогою злочинів 
зміг би досягти певної рівності, але то виявилося химе
рою. Врештірешт його вбили не тому, що він пере йшов 
дорогу Паулі Ріцці, наступникові Капоне, а тому, що він 
був чорним. Тому, що був ніґером.

Джером, який колись дратував Білла Годжеса (і обу
рював Голлі), іноді зображаючи балаганний акцент тем
ношкірого  — усі ті «аслухаюсь, боса» і  «аякже, ма
са!», — останнє слово випльовує.

— Ти придумав назву? — тихо питає Голлі.
Вони наближаються до повороту на Ковінгтон.
— Думаю, що назва є, але придумав її не я. — Джером 

начебто ніяковіє.  — Слухай, Голліберрі, якщо я  тобі 
скажу дещо, ти обіцяєш зберегти таємницю? Від Піта, 
від Барбі й моїх батьків? Особливо від них.

— Звісно. Я вмію берегти таємниці.
Джером знає, що це правда, але все одно вагається, 

перед тим як зважитися.
— Мій проф із того курсу «Соціологія чорним по 

білому» послав мій реферат агентці в НьюЙорк. Звуть 
Елізабет Остін. Вона зацікавилася, тож після Дня По
дяки я відправив їй сторінок сто, які написав з літа. Міс 
Остін вважає, що це можна буде опублікувати, і не тіль
ки для академічних кіл, вище яких я не намірявся стри
бати. Вона вважає, що може зацікавитися хтось із най
більших видавців. А назвати книжку запропонувала як 
бар прапрадіда. «Чорна Сова: злет і падіння американ
ського гангстера».

— Джероме, це ж чудово! Книжкою з такою назвою 
зацікавиться багато людей, точно.

— Чорних людей, ти хочеш сказати.
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— Ні! Взагалі людей! Думаєш, «Хрещений батько» 
сподобався тільки білим? — Тоді її вражає одна дум
ка: — Тільки що скаже на це твоя родина?

Вона думає про власну родину, котра навіки зблід
ла б від жаху, якби з їхньої шафи витягли на білий світ 
такого скелета.

— Ну, — каже Джером, — вони обоє читали реферат, 
і їм сподобалося. Звісно, книжка — це трохи інша річ, 
правда? Ще й така, яку прочитає набагато більше лю
дей, аніж один викладач. Але ж, врештірешт, минуло 
чотири покоління…

Джером говорить стурбовано. Він дивиться на неї, 
але вона це бачить тільки краєм ока. Коли Голлі за 
кермом, вона завжди тримає погляд прямо на дорозі. 
Ті сцени з фільмів, у яких водій по кілька секунд ди
виться на пасажира, видаючи свою частину діалогу, 
доводять її до сказу. Їй завжди хочеться крикнути: 
«Дивись на дорогу, дурню! Хочеш збити дитину, поки 
залагоджуєш своє любовне життя?»

— Що думаєш, Голко?
Вона ретельно зважує.
— Думаю, слід показати батькам стільки, скільки ти 

показав агентові, — нарешті говорить вона. — Послу
хай, що вони скажуть. Зчитай їхні почуття і поважай 
їх. А тоді… рухайся далі. Опиши все — хороше, по
гане, огидне. — Вони дісталися з’їзду з шосе до Ковінг
тона. Голлі вмикає поворотник. — Я ніколи не писала 
книжку, тож не можу сказати напевне, але думаю, що 
це потребує хоробрості. От що потрібне, як я думаю. 
Бути хоробрим.

«І те саме зараз потрібне мені, — міркує вона. — До 
дому залишилося три кілометри, а дім — це там, де 
серцю важко».
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Будинок родини Ґібні стоїть у райончику Медоубрук. 
Коли Голлі пробирається павутинням вулиць («До па
вучихи додому», — каже собі вона і миттю відчуває 
сором за те, що думає так про матір), Джером каже:

— Якби я тут жив і йшов додому п’яним, то, мабуть, 
блукав би добру годину, доки знайшов би свій будинок.

Він правий. Усі місцеві будинки — це новоанглійські 
сільнички, які різняться тільки кольорами, що не дуже 
допомогло б уночі, навіть при світлі ліхтарів. Мабуть, 
у теплі місяці вони ще різняться клумбами, але зараз 
квадратні метри дворів у Медоубруку вкриті хрусткою 
скоринкою старого снігу. Голлі могла б сказати Джеро
му, що її мати любить однаковість, у ній почувається 
безпечно (у  Шарлотти Ґібні свої пунктики), але не 
каже. Налаштовується на те, що обід буде напруженим, 
але не таким, як подальша частина дня. «День пере
їзду, — думає вона. — О Боже».

Вона звертає на під’їзну доріжку до будинку 42 на 
Лілікорт, глушить двигун і розвертається до Джерома.

— Будь готовий. Мати каже, що йому за минулі тиж
ні стало гірше. Іноді вона перебільшує, але, думаю, 
не цього разу.

— Я розумію ситуацію. — Він коротко стискає її до
лоню. — Зі мною все буде добре. А ти дбай про себе, 
добре?

Перш ніж вона встигає відповісти, двері сорок дру
гого будинку відчиняються і на вулицю виходить Шар
лотта Ґібні, досі у вихідному одязі для церкви. Голлі 
піднімає руку в спробі вітального жесту, на який Шар
лотта не відповідає.

— Заходь, — каже вона. — Ти спізнилася.
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Голлі знає, що спізнилася. На п’ять хвилин.
Коли вони підходять до дверей, Шарлотта оглядає 

Джерома з виглядом «а він що тут робить?».
— Ти знайома з Джеромом, — каже Голлі. Це правда, 

вони бачилися кілька разів, і Шарлотта завжди наділяє 
його цим самим поглядом. — Він приїхав, щоб скласти 
мені компанію, і для моральної підтримки.

Джером якнайчарівніше усміхається до Шарлотти.
— Добридень, місіс Ґібні. Я сам себе запросив поїха

ти з Голлі. Сподіваюся, ви не проти.
На це Шарлотта відказує просто:
— Заходьте, тут задубнути можна.
Ніби це вони загадали їй вийти до них на ґанок, а не 

вона сама вискочила.
Сорок другий будинок, у  якому Шарлотта живе 

з братом, відколи помер її чоловік, усередині перегрі
тий і так потужно пахне сухими парфумами, що Голлі 
хіба має надію не закашлятись. І що її не почне вивер
тати  — це було  б ще гірше. У  маленькому коридорі 
стоять чотири столики, які звужують шлях до віталь
ні, аж прохід стає небезпечним, особливо через те, що 
кожен столик щільно заставлений фарфоровими фі
гурками, до яких Шарлотта має пристрасть: ельфами, 
гномами, тролями, янголами, клоунами, кроликами, 
балеринами, цуциками, котиками, сніговиками, на
реченим з нареченою (кожне з букетом) і гордістю ко
лекції, малюкомтістовиком — символом «Пілсбері».

— Обід на столі, — каже Шарлотта. — На жаль, усьо
го лиш фруктовий салат і холодна курка, але на десерт 
буде торт і… і…

Її очі сповнюються слізьми, і коли Голлі їх помічає, 
вона відчуває — попри всю працю, якої доклала на се
ансах з терапевтом, — хвилю неприязні на межі з нена
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вистю. Може, це і є ненависть. Вона думає про всі ті 
рази, коли плакала в присутності матері, а їй казали йти 
до своєї кімнати, «доки в голові не прочиститься». Їй 
страшно кортить кинути зараз матері в обличчя ці самі 
слова, але натомість вона незграбно обіймає Шарлотту. 
А обійнявши, відчуває, наскільки неглибоко під тонкою 
обвислою шкірою залягли кістки, й  усвідомлює, що 
мати стара. Як вона може почувати неприязнь до старої 
жінки, котрій настільки очевидно потрібна її допомога? 
Відповідь, що спадає на думку першою: «Та легко».

За мить Шарлотта відштовхує Голлі, трохи скривив
шись, ніби зачула якийсь недобрий запах.

— Ходи до дядька й скажи, що обід готовий. Ти зна
єш, де він.

Голлі знає. З вітальні долинає голос професійно збу
джених коментаторів, що проводять передматчевий 
аналіз. Голлі з Джеромом ідуть одне за одним, щоб не 
зачепити котрийсь із експонатів фарфорової виставки.

— Скільки їх у неї? — бурмоче Джером.
Голлі хитає головою.
— Не знаю. Вона завжди їх любила, але відколи бать

ко помер, геть втратила контроль.  — А  тоді, підви
щивши голос і додавши штучної радості: — Привіт, 
дядьку Генрі! Готовий обідати?

Дядько Генрі, вочевидь, пропустив вихід до церкви. 
Він розім’як у кріслі з відхиленою спинкою, вдягнений 
у  домашній светр, на якому видно залишки яйця зі 
сніданку, і джинси — такі, з еластичним поясом. Пояс 
тримається доволі низько, показуючи боксери з візе
рунком із крихітних синіх прапорців. Він переводить 
погляд з телевізора на гостей. Якусь мить не реагує, 
а тоді усміхається.

— Джейні! Що ти тут робиш?



226 СТІВЕН КІНГ

Ці слова пронизують Голлі, наче скляний кинджал, 
і в її думках на секунду спалахує Чет Ондовскі з по
дряпаними руками й  надірваною кишенею піджака. 
Та й що тут дивного? Джейні була її двоюрідною се
строю, жвавою і  яскравою  — Голлі такою ніколи не 
стане; якийсь час була подругою Білла Годжеса, але 
загинула від іншого вибуху, стала жертвою підкладе
ної Брейді Гартсфілдом бомби, яка призначалася само
му Біллові.

— Я не Джейні, дядьку Генрі. — Вона утримує в го
лосі ту штучну радість, яку зазвичай бережуть для кок
тейльних вечірок. — Я Голлі.

Западає ще одна німа пауза, поки іржаві шестерні 
намагаються впоратися з тим, на що колись майже не 
витрачали часу. Тоді він киває.

— Аякже. Мабуть, у мене щось із очима. Передивив
ся телевізор.

«Проблема, — думає Голлі, — навряд чи в очах. Джей
ні в  могилі вже кілька років. Ось у  чому проблема».

— Підійди, маленька, обійми мене.
Вона обіймає, наскільки можливо коротко. Коли во

на відступає, Генрі дивиться на Джерома.
— А це що за… — Одну жахливу мить їй здається, що 

він зараз скаже «чорний» або навіть «негритос», але 
ні. — …хлопець? Я думав, ти гуляєш із тим копом.

Цього разу вона не переймається поясненнями про 
те, хто вона така.

— Це Джером. Джером Робінсон. Ви вже бачилися.
— Справді? Мабуть, у мене з головою недобре.
Він каже це навіть не як жарт, а просто як усталений 

вираз, не розуміючи, що так і є.
Джером тисне його руку.
— Як ваші справи, сер?
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— Непогано як на старого, — відповідає дядько Генрі 
й не встигає щось додати, як Шарлотта з кухні гукає — 
фактично верещить — про те, що обід готовий.

— Голос володарки, — жартівливо каже Генрі, і коли 
він устає, з нього спадають штани. Він ніби не помічає.

Джером легенько киває головою в  бік кухні. Голлі 
з сумнівом дивиться на нього, але йде.

— Дозвольте допомогти, — каже Джером.
Дядько Генрі не відповідає, тільки глипає в телеві

зор, звісивши руки по боках, поки Джером підтягує 
штани вгору.

— От і впоралися. Готові обідати?
Дядько Генрі сполошено зиркає на Джерома, ніби 

щойно зауваживши його присутність. Мабуть, так і є.
— Не знаю, що про тебе думати, синку, — каже він.
— Що про мене думати? — перепитує Джером, беру

чи дядька Генрі за плече й  розвертаючи в  бік кухні.
— Той коп був для Джейні надто старий, а ти ніби 

надто молодий.  — Він хитає головою.  — Просто не 
знаю, що думати.

5

Вони долають обід, під час якого Шарлотта дорікає дядь
кові Генрі й іноді допомагає йому з їжею. Двічі вона йде 
зза столу й повертається, втираючи очі. Завдяки аналізу 
і терапії Голлі тепер усвідомлює, що мати майже так само 
страшно боїться життя, як колись боялась вона сама, і що 
її найменш приємні риси — потреба критикувати, по
треба контролювати ситуацію — постають саме з цього 
страху. А  цю ситуацію вона контролювати не може.

«І вона любить його, — думає Голлі. — Він її брат, вона 
його любить, і от він зникає. У більш як одному сенсі».
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Коли обід закінчується, Шарлотта виганяє чоловіків 
до вітальні («Подивіться гру, хлопці»,  — каже вона), 
а вони з Голлі перемивають тарілки. Щойно вони лиша
ються наодинці, Шарлотта каже Голлі, щоб та сказала 
своєму другові переставити її машину, аби вони могли 
вивести з гаража машину Генрі.

— Його речі вже в багажнику, спаковані й готові, — 
говорить вона куточком рота, наче акторка в поганому 
фільмі.

— Він думає, що я Джейні, — каже Голлі.
— Звісно, Джейні завжди була його улюбленицею, — 

говорить Шарлотта, і Голлі відчуває, як у неї встромля
ється ще один скляний кинджал.

6

Шарлотта Ґібні, може, й не зраділа, коли побачила, що 
з  Голлі приїхав друг, але більш ніж охоче дозволила 
Джеромові кермувати старою субмариною дядька Ген
рі — «б’юїком» з 200 000 кілометрів на лічильнику — до 
Центру догляду «Пишні пагорби», де на нього ще з пер
шого грудня чекала кімната. Шарлотта сподівалася, що 
її брат ще зможе зустріти Різдво вдома, але він тепер уже 
почав мочити ліжко (що недобре) і тинятися вулицями, 
іноді в домашніх човганцях (що ще гірше).

Коли вони прибувають на місце, Голлі не бачить нав
коло жодного мальовничого пагорба, а  тільки крам
ницю «Вава» та обшарпаний боулінг через дорогу. Чо
ловік  і  жінка в  блакитних куртках Центру ведуть 
шеренгою шістьох чи вісьмох ретрохітів із боулінгу. 
Чоловік стоїть на дорозі з  піднятими руками, зупи
няючи машини, щоб група безпечно перейшла вули
цю. В’язні (це неправильне слово, але саме воно спадає 
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їй на думку) тримаються за руки, від чого схожі на 
передчасно постарілих дітей на екскурсії.

— Це ми в кіно приїхали? — питає дядько Генрі в Дже
рома, коли той заводить «б’юїк» на п’ятачок перед входом 
до Центру турботи. — Я думав, що ми вибралися в кіно.

Він їде на передньому сидінні. Біля дому він серйозно 
намагався сісти за кермо, та Шарлотта з Голлі розвернули 
його в інший бік. Дядько Генрі більше не водитиме. Шар
лотта витягла водійське посвідчення з братового гаман
ця ще в червні, під час його дедалі довшої денної дрімо
ти. А тоді сиділа за столом на кухні й плакала над ним.

— Я впевнена, що тут показують кіно, — каже Шар
лотта. Вона усміхається й кусає при цьому губу.

У вестибюлі їх зустрічає така собі місіс Бреддок, котра 
ставиться до дядька Генрі як до старого друга, бере його 
за обидві руки й говорить, яка вона рада, «що ви з нами».

— З вами куди? — питає Генрі, озираючись. — Мені 
скоро треба на роботу. У документах такий безлад. З то
го Геллмана користі менше ніж нуль.

— Ви привезли його речі?  — питає місіс Бреддок 
у Шарлотти.

— Так, — каже Шарлотта, й досі усміхаючись і кусаю
чи губу. Вона може скоро заплакати. Голлі знає ці ознаки.

— Я принесу валізи, — тихо каже Джером, але слух 
у дядька Генрі бездоганний.

— Які валізи? Які валізи?
— У нас для вас є чудова кімната, містере Тіббс, — 

каже місіс Бреддок. — Дуже світла і…
— Мене назвали містер Тіббс! — гукає дядько Генрі, 

дуже точно імітуючи Сідні Пуатьє, від чого молода жінка 
за столом і санітар, що проминав їх, сполохано озирають
ся. Дядько Генрі сміється й розвертається до племінниці. — 
Скільки разів ми дивилися те кіно, Голлі? П’ять, шість?
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Цього разу він називає правильне ім’я, від чого їй 
ще гіршає.

— Більше, — каже Голлі і розуміє, що може заплака
ти й собі.

Вони з дядьком передивилися разом багато фільмів. 
Може, він і  любив Джейні сильніше, але коли вони 
вдвох із Голлі сідали на диван, поставивши між собою 
миску попкорну, вона була його кінонапарницею.

— Так, — каже дядько Генрі. — Справді. — Але він 
знову віддаляється.  — Де це ми? Справді, де це ми?

«У  місці, де ти, скоріш за все, і  помреш,  — думає 
Голлі. — Якщо тебе для цього не відвезуть до лікарні».

Вона бачить, як Джером надворі витягає з машини 
кілька валіз у шотландську клітинку. Також — чохол 
з костюмом. Чи вдягне ще колись її дядько костюм? 
Мабуть, так… але лиш одного разу.

— Ходімо глянемо на вашу кімнату,  — каже місіс 
Бреддок. — Вам сподобається, Генрі!

Вона бере його за руку, але Генрі пручається. Він 
дивиться на сестру.

— Що тут коїться, Шарлі?
«Тільки не плач тепер, — думає Голлі, — навіть не 

думай». Але, от багно, трубу прориває, з неї порскає 
і ллє на повну потужність.

— Чому ти плачеш, Шарлі? — А тоді: — Я не хочу 
тут бути!

Тепер це не громовитий гук «містера Тіббса», а ско
ріше ниття. Наче дитина, яка розуміє, що їй зараз ро
битимуть щеплення. Він відвертається від Шарлот
тиних сліз до Джерома, що заходить з його багажем:

— Агов! Агов! Куди ти несеш оті валізи? Вони мої!
— Ну…  — каже Джером, але не розуміє, як про

довжити.
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До вестибюля заходять ретрохіти, що повертаються 
з походу в боулінг, під час якого, впевнена Голлі, чима
ло куль прокотилося боковими канавками. Санітар, 
що зупиняв дорожній рух піднятими руками, стає 
коло медсестри, котра ніби вигулькнула нізвідки. Вона 
широка в плечах і міцна в біцепсах.

Ці двоє підступають до Генрі та обережно беруть 
його за руки.

— Ходімо з нами, — каже чоловік, що прийшов з бо
улінгу. — Оглянемо ваш новий барліг, брате. Подиви
мось, чи вам сподобається.

— Що сподобається? — питає Генрі, але йде.
— Знаєте що? — каже медсестра. — У загальній кім

наті показують футбол, а в нас найбільший телевізор 
з  усіх, які ви тільки бачили. Ви наче сидітимете на 
50ярдовій лінії. Заскочимо швидко до вашої кімнати, 
а тоді зможете подивитися гру.

— А ще в нас скільки хочете печива, — каже місіс 
Бреддок. — Напекли свіжого.

— А кого показують, «Клівленд»? — питає Генрі.
Вони наближаються до подвійних дверей. Він скоро 

зникне за ними. І там, думає Голлі, почне проживати 
тьмяну решту свого життя.

Медсестра сміється.
— Ні, не «Клівленд», вони вже вилетіли. «Балтимор». 

«Ворон кричить — клюй, топчи!»
— Добре, — каже Генрі, а тоді додає те, чого він ні

коли на світі божому не сказав би, коли в його нервовій 
системі ще не почали іржавіти електроди: — Той «Клів
ленд» все одно просто купка пісюнів.

І він зникає.
Місіс Бреддок сягає рукою до кишені сукні й  дає 

Шарлотті серветку.
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— Розчулитись у день переїзду абсолютно нормаль
но. Він звикне. У  мене для вас є  кілька документів, 
якщо ви можете, місіс Ґібні.

Шарлотта киває. Над розмоклим бутоном серветки 
видніються її червоні текучі очі. «І це жінка, що дорі
кала мені за плач на людях, — дивується Голлі. — Що 
казала мені не намагатися постійно стати в центрі ува
ги. Це розплата, і я могла обійтися без неї».

Ще один санітар («У цих лісах їх повно», — думає 
Голлі) матеріалізується поруч і  завантажує вицвілі 
картаті валізи дядька Генрі та його костюм «Брук Бра
зерс» на візочок, ніби цей заклад належить до мережі 
«Голідей Інн» або «Мотель 6». Голлі дивиться на це 
й стримує власні сльози, а Джером обережно бере її за 
руку і виводить надвір.

Вони сидять на холодній лавці.
— Хочу закурити, — каже Голлі. — Уперше за дуже 

довгий час.
— А ти вдавай, що куриш,  — каже він і  видихає 

струмінь у морозне повітря.
Вона вдихає й випускає власну хмарку пари. Вдає.

7

Вони не залишаються на ніч, хоча Шарлотта запевняє, 
що всім вистачить місця. Голлі не подобається думати 
про те, як мати проведе першу ніч сама, але й залиши
тися було  б нестерпно. Це не той будинок, у  якому 
Голлі виросла, але жінка, що живе там, — та, з якою 
вона виросла. Голлі дуже відрізняється від блідої дів
чини, яка зростала в тіні Шарлотти Ґібні, курила одну 
за одною і писала вірші (погані), але в її присутності 
про це важко пам’ятати, тому що мати і досі бачить 
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у ній неповноцінну дитину, котра скрізь ходила, зсу
туливши плечі та опустивши очі.

Цього разу Голлі веде машину на першому відрізку, 
а Джером бере кермо на другому. Давно стемнішало, 
коли вони нарешті побачили вогні міста. Голлі то дрі
має, то прокидається, відсторонено думаючи про те, 
як дядько Генрі переплутав її з Джейні, яка підірвала
ся в машині Білла Годжеса. Звідти її думки блукають 
до вибуху в школі імені Макріді й репортера з розі
рваною кишенею та цегляним пилом на руках. Вона 
пам’ятає, що того дня в ньому щось відрізнялося.

«Аякже, — думає вона, поринаючи в наступну дрі
моту.  — Між першим повідомленням після обіду 
і спецвипуском увечері Ондовскі допомагав розгріба
ти руїни, перейшов від висвітлення події до участі. 
Таке змінить кого завг…»

Раптом її очі розчахуються, і вона рвучко вирівнює 
спину, налякавши Джерома.

— Що? Ти в поряд…
— Родимка!
Він не розуміє її, але Голлі не зважає. Мабуть, це 

нічого й не значить, але вона знає, що Білл Годжес по
хвалив би її за таке спостереження. І таку пам’ять — те, 
що тепер втрачає дядько Генрі.

— Чет Ондовскі, — каже вона. — Кореспондент, який 
першим був на місці вибуху тієї школи. Удень він мав 
родимку коло рота, але в спецвипуску новин о десятій 
її вже не стало.

— Хвала Богові за «Макс Фактор», га? — каже Дже
ром, звертаючи з шосе.

Звісно, він правий, їй самій спало це на думку під 
час першого репортажу: перекошена краватка, не при
хована за браком часу родима пляма. Пізніше, коли на 
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підмогу Ондовскі прибула його група, вони про це 
подбали. Все одно — якось воно дивно. Голлі впевнена, 
що той, хто наносив грим, залишив би подряпини на 
видноті  — це було  б ефектно, додало  б репортерові 
геройського вигляду; але хіба та дівчина чи хлопець не 
обтерли б цегляний пил навколо губ Ондовскі, поки 
приховували б ту родимку?

— Голлі? — кличе Джером. — Ти знову перегазовуєш?
— Так, — каже вона. — Багато стресу, мало відпо

чинку.
— Відпусти.
— Так, — каже вона.
Це хороша порада. Вона збирається нею скорис

татися.

14 грудня 2020 року

1

Голлі очікувала, що крутитиметься й соватиметься ще 
одну ніч, але добре спить аж до хвилини, коли її м'яко 
будить встановлена на телефоні мелодія будильника 
(пісня «Orinoco Flow»). Вона відчуває, що відпочила 
і знову повністю стала собою. Вона сповзає на коліна, 
робить кілька ранкових вправ з медитації, а тоді мос
титься у  звичному куточку для сніданку: миска вів
сянки, йогурт і велика чашка чорного чаю з апельси
новою цедрою.

Насолоджуючись скромною трапезою, вона читає 
з  айпада місцеву газету. Новини про вибух у  школі 
перейшли з перших шпальт (на котрих, як завжди, домі
нують президентові ідіотські нісенітниці) до рубрики 
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«Національні новини». Це через те, що нема свіжих 
подробиць. З лікарень продовжують виписувати жертв; 
двоє учнів, один з яких талановитий баскетболіст, ли
шаються в критичному стані; поліція заявляє, що роз
слідування опрацьовує відразу кілька напрямів. Голлі 
в цьому сумнівається. Про Чета Ондовскі нема нічого. 
Він став першим, про кого вона подумала, коли висо
кий голос Еньї повернув її до свідомості. Не про матір, 
не про дядька. Чи снився їй Ондовскі? Якщо так, то 
вона не пам’ятала.

Вона виходить з газети, запускає «Сафарі» й наби
рає «Ондовскі». Спершу дізнається, що його повне 
ім’я Чарльз, а не Честер і що він працює у філії NBC 
у Піттсбурзі уже два роки. Його профіль доволі широ
кий: злочинність, громада, права споживачів.

Можна знайти скільки завгодно відео. Голлі клікає 
на найсвіжіше, що має заголовок «WPEN вітає Чета 
і  Фреда вдома». Ондовскі заходить до студії новин 
(у новому костюмі), а за ним — молодий чоловік у со
рочці в клітинку й штанах хакі з кишенями на боках. 
Персонал студії зустрічає їх хвилею аплодисментів — 
як ті, що працюють у кадрі, так і ті, хто зазвичай поза 
ним. Загалом десь сорокп’ятдесят людей. Юнак  — 
Фред  — усміхається. Ондовскі спочатку дивується, 
тоді демонструє задоволення доречного скромного 
різновиду. А  потім аплодує їм у  відповідь. Наперед 
виступає вишукано вдягнена жінка — певно, ведуча 
новин. «Чете, ти наш герой, — каже вона й цілує його 
в щоку. — Ти теж, Фредді», — але поцілунку юнаку не 
перепадає, його тільки коротко поплескали по плечі.

— Тебе я  готовий рятувати щодня, Пеґґі,  — каже 
Ондовскі, викликаючи сміх і нові оплески. На цьому 
відео закінчується.
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Голлі дивиться інші, вибираючи їх випадково. В одно
му Чет стоїть перед дверима охопленого вогнем багато
квартирного будинку. У другому він на місці масового 
ДТП на мості. У третьому розповідає про закладення 
першого каменя в підвалини нового осередка «Хрис
тиянської асоціації молоді». Репортаж не обійшовся 
без церемоніальної срібної лопати й  пісні від гурту 
Village People. У четвертому — недавньому, випущено
му перед Днем Подяки, — він довго гупає у двері так 
званого «гомеопатичного центру» в  Севіклі, але не 
отримує за свої старання нічого, крім приглушеного 
«Ніяких питань, іди геть!».

«Заклопотана людина», — думає Голлі. І в жодному 
з тих відео в Чарльза Ондовскі, він же Чет, немає ро
димки. «Бо вона завжди прикрита гримом», — каже 
собі Голлі, ополіскуючи свої кілька тарілок у раковині. 
Родимка показалася лише раз, коли йому довелося ви
ходити в ефір терміново. І чого ти взагалі цим пере
ймаєшся? Наче якась надокучлива попсова пісня за
стрягла у вухах.

Вона прокинулась рано, тож має час на одну серію 
«У  кращому світі», перш ніж піде на роботу. Іде до 
кімнати з  телевізором, підбирає пульт, а  тоді просто 
тримає його й дивиться на порожній екран. Трохи зго
дом вона кладе пульт і повертається до кухні. Будить 
айпад і знаходить відео, в якому Чет Ондовскі кружляє 
навколо гомеопатичного центру в Севіклі, намагаючись 
усе розвідати.

Після того як чоловік ізсередини каже Четові йти, 
камера переходить на Ондовскі й показує його середнім 
планом, з  мікрофоном (чітко видно логотип WPEN) 
біля похмурої усмішки. «Ви все чули, самозваний “про
фесор гомеопатії” Стефан Мюллер відмовляється від
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повідати на питання й каже нам іти геть. Ми йдемо, але 
повертатимемося знову, доки не отримаємо відповіді. 
Це Чет Ондовскі з Севіклі. Слово тобі, Девіде».

Голлі дивиться знову. У  повторному прогоні вона 
зупиняє відео саме перед тим, як Ондовскі обіцяє по
вертатися. В цю мить мікрофон трохи опускається, да
ючи їй добре роздивитися його рот. Вона розводить 
зображення пальцями, щоб збільшити його, і рот запов
нює весь екран. Ніде нема жодної родимки, вона цього 
певна. Вона б побачила її ознаки, навіть якби та була 
вкрита основою і пудрою.

Думки про «У кращому світі» вилетіли з  її голови.
Першого репортажу Ондовскі з місця події на сайті 

WPEN нема, але він є на сайті NBC. Голлі переходить до 
нього й знову розводить пальці, збільшуючи зображен
ня, доки екран не заповнюється ротом Чета Ондовскі. 
І хто б міг подумати — то зовсім не родимка. Може, 
якийсь бруд? Вона так не вважає. Їй здається, що то 
волосся. Може, пропустив клаптик, коли голився.

Або щось іще.
Може, залишки фальшивих вусів.
Тепер думки про те, щоб раніше приїхати до офісу, 

перевірити автовідповідач і  мирно розібрати папери, 
перш ніж прийде Піт, також вилетіли з її голови. Вона 
встає й двічі обходить кухню, а серце гупає в грудях. Те, 
про що вона подумала, не може бути правдою, це дурна 
думка, але що, як це всетаки правда?

Вона ґуґлить «вибух школа Макріді» й знаходить зо
браження кур’єрапідривника. Збільшує знімок паль
цями, зосереджується на його вусах. Згадує ті випадки, 
про які іноді читаєш, коли виявляється, що підпал вчи
нив пожежник або зі штатної команди, або з бригади 
добровольців. Про це навіть виходила документальна 
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книжка, «Любов до вогню», написана Джозефом Вембо. 
Вона читала її в школі. Це наче клятущий делегований 
синдром Мюнхгаузена.

Надто страхітливо. Не може бути.
Але Голлі вперше задумується, як Чет Ондовскі так 

швидко дістався до місця вибуху, випередивши всіх 
інших репортерів на… ну, вона не знає, на скільки 
саме, але він прибув першим. Це їй відомо.

Але стоп, а чи справді? Вона не бачила репортажів 
інших кореспондентів під час першого випуску новин, 
та чи може вона бути певна?

Вона порпається в сумці й знаходить телефон. Після 
тієї справи, яку вони вели з Ралфом Андерсоном, — тієї, 
що закінчилася стріляниною коло Мерісвіллської ді
ри, — вони з Ралфом часто балакають, зазвичай вранці. 
Іноді він дзвонить їй, іноді вона набирає його. Її пальці 
зависають над його іменем у контактах, але не опуска
ються. Ралф поїхав у несподівану (і чесно заслужену) 
відпустку з дружиною та сином, і навіть якщо він не 
спить о сьомій ранку, це час для родини. Додатковий 
час для родини. Чи хоче вона турбувати його через такі 
незначні докази?

Можливо, вона сяде за комп’ютер і з’ясує все сама. 
Заспокоїть думки. Врештірешт, вона вчилася в най
кращих.

Голлі підходить до комп’ютера, видобуває фото кур’є
ра підривника і друкує його. Тоді вибирає кілька знім
ків Чета Ондовскі — він репортер, тож таких портретів 
удосталь — і теж друкує їх. Переносить усе на кухню, де 
ранкове світло найсильніше. Розкладає листки квадра
том — фото підривника посередині, знімки Ондовскі 
з усіх боків навколо. Вона цілу хвилину уважно їх роз
дивляється. Тоді заплющує очі, рахує до тридцяти 
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й  знову вивчає знімки. А  тоді зітхає  — трохи розча
ровано й роздратовано, але найбільше — полегшено.

Вона пригадує одну розмову з Біллом, десь за місяць 
чи два до того, як рак підшлункової добив її напарника. 
Голлі спитала, чи він читає детективи, а Білл сказав, що 
тільки серію Майкла Коннеллі про Гаррі Босха й цикл 
Еда Макбейна про 87й відділок. Він сказав, що в основі 
тих книжок лежить справжня поліційна робота, а біль
шість решти  — то просто «аґатокрістівська маячня».

Якось він розповів їй дещо з книжок про 87й відді
лок, і вона це добре запам’ятала. «Макбейн писав, що 
існують усього два типи людських облич: свинячі й ли
сячі. Я б ще додав, що іноді трапиться чоловік чи жін
ка з  конячим типом, але дуже рідко. А  здебільшого 
так — свині й лисиці».

Цей шаблон виявляється дуже корисним для Голлі, 
коли вона вивчає розкладені на кухонному столі знімки. 
Обидва чоловіки помірно приємні на вигляд (дзеркало 
не трісне, як могла б сказати її матір), але порізному. 
Кур’єрпідривник — Голлі вирішує назвати його Джор
джем, просто задля зручності — має лисяче обличчя: 
доволі вузьке, губи тонкі, підборіддя невелике й гостре. 
Невелика ширина обличчя підкреслюється тим, як рос
те на вилицях Джорджа чорне волосся, тим, яке воно 
коротке й щільно причесане. З іншого боку, Ондовскі 
має свиняче лице. Не в огидному сенсі, але воно скоріше 
кругле, аніж видовжене. Волосся світлорусяве. Ніс 
ширший, губи повніші. Очі Чета Ондовскі круглі, і як
що він коригує зір, то контактними лінзами. Очі Джор
джа (наскільки вона бачить їх за окулярами) мовби 
трохи загнуті вгору в куточках. Тон шкіри теж відріз
няється. Ондовскі — еталонний приклад білого чолові
ка, який веде родовід із Польщі, Угорщини чи чогось 
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такого. У  підривника Джорджа шкіра трохи лисніє 
оливковим. На додачу, підборіддя Ондовскі роздвоєне, 
як у Кірка Дуґласа. А у Джорджа ні.

«У них, мабуть, навіть зріст не збігається», — думає 
Голлі, хоча, звісно, напевне сказати не можна.

Однак вона все одно хапає фломастер із чашки на 
столі й домальовує вуса на одній з фотографій Ондов
скі. Тоді кладе її біля знімка Джорджа з камери без
пеки. Це нічого не змінює. Ці двоє ніяк не можуть бути 
одним чоловіком.

Але… коли вже вона взялася…
Вона повертається до робочого комп’ютера (досі в пі

жамі) й починає шукати найраніші репортажі, які філії 
передали мережам ABC, FOX, CBS. У двох із них вона 
помічає фургон WPEN на задньому плані. У третьому 
бачить оператора Ондовскі, що змотує електричний 
дріт, готуючись перейти на інше місце. Його обличчя 
опущене, але Голлі все одно впізнає його за мішкувати
ми штанами з бічними кишенями. Це Фред з відео про 
повернення до студії. У цьому кліпі Ондовскі не видно, 
тож він, певно, в  цей час допомагав рятувальникам.

Вона повертається до пошуку й  знаходить інший, 
незалежний канал, що теж був на місці події. Вона вво
дить «WPIT термінові новини школа Макріді» до по
шукового рядка й знаходить відео з молодою жінкою, 
що на вигляд сама ледьледь устигла закінчити школу. 
Вона веде репортаж від велетенської металевої шишки, 
на якій блимають різдвяні вогники. Там же стоїть фур
гон її каналу, припаркований за седаном «субару».

Юна журналістка відверто нажахана, затинається 
в словах, а матеріал викладає так незграбно, що її ніко
ли не наймуть (та й просто не помітять) більші канали. 
Голлі на це не зважає. Коли оператор цієї журналістки 
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наближає зображення до пошкодженого боку школи, 
фокусуючи кадр на швидкій допомозі, поліції та про
стих цивільних, що розгрібають уламки й ходять з но
шами, Голлі виздріває (Біллове слівце) Чета Ондовскі. 
Він копає, як той пес, зігнувшись і відкидаючи цеглу 
й поламані дошки зпоміж розставлених ніг. Ті подря
пини на руках він заробив чесно.

— Він був там першим, — каже Голлі. — Може, не 
раніше за найперших свідків, але раніше за будьякий 
інший канал…

Дзвонить телефон. Він залишився в  спальні, тож 
вона відповідає з комп’ютера — цю фічу налаштував 
Джером, коли якось заходив у гості.

— Ти вже їдеш? — питає Піт.
— Куди?  — Голлі відверто спантеличена. Вона по

чувається так, ніби її висмикнули зі сну.
— До Тумі, — каже він. — Невже ти забула? Це на 

тебе не схоже, Голлі.
Не схоже, але вона таки забула.
Том Тумі, власник автосалону, майже впевнений, що 

один з його консультантів — Дік Елліс, зірка прода
жів — занижує суми у своїх звітах, бо, може, утримує 
потай якусь лялечку або плекає наркозалежність. («Він 
багато шморгає носом, — говорив Тумі. — Каже, що 
це через кондиціонер. У  грудні? Не смішіть мене».) 
Цього дня в Елліса вихідний, що означає ідеальну мож
ливість для Голлі перевірити цифри й дещо порівняти, 
щоб побачити, чи все збігається.

Голлі могла б придумати відмовку, але відмовка бу
ла б брехнею, а вона не бреше. Принаймні якщо це не 
абсолютно необхідно.

— Я справді забула. Пробач.
— Хочеш, я до них поїду?
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— Ні.
Якщо її перевірка підтвердить підозри Тумі, Пітові 

доведеться поїхати пізніше, щоб предметно поговорити 
з Еллісом. Оскільки він колишній полісмен, у нього це 
добре виходить. А в Голлі — не дуже.

— Скажи містерові Тумі, що я  зустрінуся з  ним за 
обідом у місці на його вибір, а  «Що впало» оплатить 
рахунок.

— Гаразд, але він обере щось дороге. — Пауза. — Гол
лі, ти там за щось узялася?

Вона не знає, але чому ж вона так швидко згадала про 
Ралфа Андерсона? Може, вона собі чогось не говорить?

— Голлі? Ти там?
— Так, — каже вона. — Я тут. Просто заспалася.
Он як. Таки збрехала.

2

Голлі швидко приймає душ, тоді одягає один з непри
мітних ділових костюмів. Чет Ондовскі ще якийсь час 
побув у її голові. Їй спадає на думку, що вона може зна
йти спосіб відповісти на питання, яке її тривожить, тож 
повертається до комп’ютера й відкриває фейсбук. Жод
ного сліду Чета Ондовскі ані там, ані в інстаграмі. Не
звично для тележурналіста. Вони зазвичай люблять 
соціальні мережі.

Голлі пробує ще у твітері — і бінго, ось він: Чет Он
довскі @condowsky1.

Вибух у школі стався о 14:19. Перший твіт Ондовскі 
з місця події відправлений через годину, і це не дивує 
Голлі: condowsky1  — ділова бджілка. У  твіті сказано: 
«Школа Макріді. Жахлива трагедія. 15 загинули, може, 
набагато більше. Молися, Піттсбургу, молися». Від цього 
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рветься серце, але не в Голлі. Вона сильно втомилася від 
тих багняних «думок і молитов» — можливо, тому що 
вони звучать якось надто наготовано або тому що її не 
цікавлять твіти Ондовскі після події. Вона шукає інше.

Голлі стає мандрівницею в часі, прокручуючи стрічку 
Ондовскі до годин, що передували вибуху, і о 13:46 зна
ходить фотографію ретроїдальні з  паркінгом на тлі. 
Неонова вивіска проголошує: «ТУТ ЛЮБЛЯТЬ ТЕБЕ 
І СМАЧНО ГОТУВАТИ!». Під зображенням — твіт Он
довскі: «Є час на каву з пирогом “У Кловсона”, перш ніж 
подамося до Ідена. Дивіться репортаж із най більшого 
у світі гаражного розпродажу на WPEN сього дні о 18й!».

Голлі ґуґлить їдальню «У  Кловсона» і  знаходить її 
в П’єрВіліджі у Пенсильванії. Дальша перевірка в ґуґлі 
(«Що ми раніше без нього робили?» — замислюється 
вона) показує, що від П’єрВіліджа до Пайнборо і шко
ли менш як двадцять п’ять кілометрів. Це пояснює, як 
журналіст із оператором дісталися туди першими. Він 
їхав робити репортаж про найбільший у світі гаражний 
розпродаж до містечка Іден. Перевірка показує, що Іден 
лежить за п’ятнадцять кілометрів на північ від П’єр
Віліджа й десь на такій же відстані від Пайнборо. Чоло
вікові просто трапилося бути в  потрібному місці  — 
тобто неподалік від нього — в потрібний час.

Крім того, вона майже впевнена, що місцева поліція 
(або, можливо, слідчі з  Бюро вогнепальної зброї та 
вибухівки) уже спитали й в Ондовскі, й в оператора 
Фреда про їхнє вдале прибуття. Не тому, що підозрю
вали котрогось із них, а  тому що у  випадку вибуху 
з численними пораненими й загиблими правоохорон
ці розставляють крапки над кожним «і» та «ї».

Її телефон лежить у сумці. Вона витягає його. Дзво
нить Тому Тумі й питає, чи ще не пізно приїхати до 
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салону й перевірити кілька чисел. Може, подивитися 
на комп’ютер підозрюваного продавця?

— Аякже, — говорить Тумі. — Але я вже наготував 
кендюха на обід у «Де Мазіо». Їхнє фетучині альфредо 
просто дивовижне. Це досі чинна пропозиція?

— Аякже, — каже Голлі й подумки кривиться, уявив
ши, як пізніше заповнюватиме звіт про витрати: в «Де 
Мазіо» недешево.

Вона виходить з дому і наказує собі думати про це 
як про спокуту за те, що збрехала Пітові. Брехня — це 
слизький схил, і кожна зазвичай веде до двох інших.

3

Том Тумі запихає серветку за комір сорочки й по глинає 
фетучині альфредо, завзято всмоктуючи довгу локши
ну, а тоді докладає зверху панакоту з горіхового асорті. 
Голлі замовляє антипасто й відмовляється від десерту, 
обравши натомість чашку кави без кофеїну (після вось
мої ранку вона його ретельно уникає).

— Вам справді варто взяти десерт, — каже Тумі. — Ми ж 
святкуємо. Здається, ви зекономили мені цілу торбу.

— Так, — каже Голлі. — Наша фірма. Піт переконає 
Елліса зізнатись, і той щось відшкодує. Це має покласти 
край його діям.

— Так я ж і кажу! Ну ж бо, — вмовляє він. Здається, 
продавати — це його базове налаштування. — Візьміть 
чогось солодкого. Потіште себе.

Ніби це вона щойно отримала докази проти брехли
вого працівника.

Голлі хитає головою і каже, що вже не голодна. Правду 
кажучи, вона й сідала за стіл не голодною, хоч тарілка 
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вівсянки сталася вже чимало годин тому. Вона повер
талася думками до Чета Ондовскі. До своєї причіпливої 
мелодії.

— Дбаєте про фігуру, га?
— Так, — каже Голлі.
І це не зовсім неправда: вона слідкує за загальною 

кількістю калорій, і тоді фігура сама про себе дбає. Хоч 
їй і нема для кого її берегти. Містерові Тумі варто було б 
стежити за власною фігурою: він ложкою і виделкою 
копає собі могилу, але вона не в тому становищі, щоб 
йому про це говорити.

— Якщо ви плануєте переслідувати містера Елліса 
в судовому порядку, вам слід найняти власного юриста 
й  аудитора,  — каже вона.  — Самих моїх чисел судді 
буде не досить.

— Ще й як найму. — Тумі зосереджується на панако
ті, знищує її залишки, а тоді підводить очі. — Я не ро
зумію, Голлі. Я думав, ви будете більш раді. Пришпили
ли поганця.

Поганець той продавець чи ні, залежатиме від того, 
для чого він тихцем смикав гроші, але це вже не спра
ва Голлі. Вона видає Тумі те, що Білл називав усмішкою 
Мони Лізи.

— Думаєте про щось інше? — питає Тумі. — Про іншу 
справу?

— Зовсім ні,  — відказує Голлі, що також не зовсім 
неправда. Вибух у школі — це геть не її справа. У неї 
в тій грі нема ставки, як сказав би Джером. Але та ро
димка, яка насправді не родимка, не виходить їй з голо
ви. Усе, що стосується Чета Ондовскі, нібито витримує 
перевірку, окрім цієї подробиці, через яку вона й звер
нула на нього увагу.
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«Цьому є вірогідне пояснення, — думає вона, даючи 
знак офіціантові принести чек. — Ти просто його не 
бачиш. Відпусти.

Просто відпусти».

4

Коли вона повертається, в офісі порожньо. Піт зали
шив на її комп’ютері записку: «Раттнера бачили в барі 
коло озера. Їду. Дзвони, якщо буде треба». Герберт 
Раттнер — утікач зпід застави з довгою історією не
явок на розгляд своїх доволі численних справ у суді. 
Голлі подумки бажає Пітові успіху і йде до матеріалів, 
котрі вона — і Джером, коли він вільний — потихень
ку оцифровують. Це віджене її думки від Ондовскі, 
думає вона, але ні. Всього через п’ятнадцять хвилин 
вона здається й відкриває твітер.

«Цікавість згубила кота, — думає вона, — але здо
бута інформація повернула його назад. Я тільки пере
вірю одну річ, а  тоді вернуся до буденної роботи».

Вона знаходить твіт Ондовскі з їдальні. Раніше вона 
зосереджувалася на словах, а тепер роздивляється фо
то. Срібляста ретроїдальня. Симпатичний неоновий 
напис у вікні. Паркінг перед входом. Заповнений лише 
наполовину, і ніде не видно фургона WPEN.

— Вони могли припаркуватися з іншого боку, — ка
же вона.

Може, й так — вона ніяк не має змоги дізнатися, чи 
є позаду їдальні інші місця для машин, — але нащо 
було б туди їхати, коли попереду, за кілька кроків від 
дверей, стільки вільних місць?

Вона хоче закрити твіт, а тоді зупиняється й схиля
ється вперед так, що ніс мало не торкається екрана. Очі 
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розширюються. Вона відчуває вдоволення, яке прихо
дить, коли вона всетаки згадує слово в кросворді, від 
якого вже аж тіпати почало, або коли нарешті бачить, 
куди в  пазлі треба вставити проблемний шматочок.

Вона виділяє фотографію їдальні Ондовскі й відтягує 
її вбік. Тоді знаходить відео невправної юної журналіст
ки, що стояла біля велетенської соснової шишки. Фур
гон незалежної станції — старіший і скромніший за ті, 
що належать філіям великих мереж, — припаркований 
у розвилці позаду листянозеленого седана «субару». 
Це значить, що «субару» майже напевне приїхав туди 
першим, інакше вони б стояли навпаки. Голлі зупиняє 
відео і підтягує фото їдальні наскільки можна близь
ко  — і  так, на паркінгу теж стоїть листянозелений 
«субару». Доказ не вичерпний, дорогами їздить чима
ло «субару», але Голлі знає те, що знає. Це машина 
Ондовскі. Він припаркувався в розвилці, а тоді помчав 
на місце події.

Вона так занурилась у власні думки, що коли дзво
нить телефон, легенько скрикує. Це Джером. Він хоче 
знати, чи нема в неї для нього якихось загублених со
бак. Або дітей — каже, що готовий піднятися на на
ступний щабель.

— Ні, — каже вона, — але ти не міг би…
Вона мало не просить його подивитися, чи зможе 

він видобути будьяку інформацію про оператора 
WPEN на ім’я Фред — можливо, прикинувшись бло
гером або кореспондентом журналу, — але зупиняєть
ся. Треба впоратися з пошуками Фреда самій, зі свого 
вірного комп’ютера… ну й ще дещо. Вона не хоче за
лучати до цього Джерома. Голлі не дає собі подумати 
про причину, але це небажання доволі сильне.

— Не міг би що? — питає він.
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— Я хотіла спитати, чи не хочеш ти пройтися барами 
коло озера, пошукати…

— Люблю ходити барами, — каже Джером. — Обож
нюю.

— Я в цьому впевнена, але ти шукатимеш Піта, а не 
питимеш пиво. Подивись, чи не потрібна йому допо
мога з утікачем зпід застави на ім’я Герберт Раттнер. 
Раттнер білий, під п’ятдесят…

— На шиї татуювання яструба чи чогось такого, — 
каже Джером. — Я бачив фото на дошці оголошень, 
Голліберрі.

— Його правопорушення ненасильницькі, але все 
одно пильнуй. Якщо побачиш його, то без Піта не на
ближайся.

— Ясно, ясно.
Джером у захваті. Його перший справжній лиходій.
— Будь обережний, Джероме. — Вона не може втри

матися, щоб не повторити. Якщо з  Джеромом щось 
трапиться, вона буде спустошена. — І, будь ласка, не 
називай мене Голліберрі. Жарт уже сильно затерся.

Він обіцяє, але вона сумнівається в його серйозності.
Голлі знову звертає всю увагу на комп’ютер, очі ма

ятником перескакують тудисюди між двома листяно
зеленими «субару». «Це нічого не значить,  — каже 
вона собі. — Ти думаєш те, що думаєш, тільки через 
те, що сталося в Техасі». Білл би назвав це синдромом 
синього «форда». Якщо купуєш синій «форд», казав 
він, то зненацька починаєш бачити сині «форди» скрізь. 
Але це не синій «форд», це зелена «субару». І вона не 
може наказати собі не думати.

Того дня Голлі не випадає подивитися Джона Зако
на. На той час як вона виходить з офісу, в неї з’явилося 
більше інформації, і вона стривожена.
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5

Удома Голлі готує собі невеличку трапезу і за п’ятна
дцять хвилин забуває, якою та була. Вона дзвонить 
матері спитати, чи навідувала та дядька Генрі. Так, каже 
Шарлотта. Голлі питає, як дядькові ведеться. Він мало 
що розуміє, каже Шарлотта, але ніби обживається. Гол
лі гадки не має, чи це правда, тому що мати звикла ма
ніпулювати її світоглядом, щоб вона дивилася на речі 
так, як матері хочеться.

— Він був би радий тебе побачити, — каже Шарлотта.
Голлі обіцяє поїхати, щойно зможе — можливо, на 

цих вихідних. Знаючи, що він назве її чужим іменем, бо 
він би радше побачився з  Джейні. З  тією, яку любив 
і  завжди любитиме дужче, хоча Джейні шість років 
тому померла. Це не жаль до себе, це правда. Правду 
треба приймати.

— Правду треба приймати, — каже вона. — Треба, 
подобається вона чи ні.

Маючи це в думці, вона бере телефон і майже дзво
нить Ралфові, а тоді знову спиняє себе. Нащо псувати 
йому відпочинок тільки тому, що вони вдвох купили 
в  Техасі синій «форд» і  тепер вона бачить їх скрізь?

А тоді вона розуміє, що їй не обов’язково говорити 
з ним, принаймні особисто. Вона бере телефон і пляш
ку імбирного елю й іде до кімнати з телевізором. Тут 
стіни з одного боку заставлені книжками, а з іншого — 
фільмами на дисках, усе впорядковано за алфавітом. 
Вона сідає в зручне глядацьке крісло, але замість того, 
щоб увімкнути широкий самсунгівський екран, за
пускає на телефоні додаток для запису звуку. Вона 
дивиться на нього кілька секунд, а  тоді торкається 
великої червоної кнопки.
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— Привіт, Ралфе, це я. Записую це чотирнадцятого 
грудня. Не знаю, чи ти це почуєш, бо коли те, про що 
я думаю, виявиться пустим — думаю, що так і станеть
ся, — то я просто видалю запис. Але усна розповідь 
може допомогти мені, гм, очистити думки.

Вона тисне на паузу і думає, як почати.
— Ти, безперечно, пам’ятаєш, що сталося в  печері, 

коли ми нарешті зустрілися з аутсайдером лице в лице. 
Він не звик, щоб його знаходили, так? І спитав, що зму
сило мене повірити. Я повірила через Брейді Гартсфілда, 
але аутсайдер не знав про Брейді. Він спитав, чи це тому, 
що я десь бачила таких як він. Пам’ятаєш його вигляд 
і звук голосу, коли він це питав? Я пам’ятаю. То було не 
просто зацікавлення, а жадоба. Він думав, що він такий 
один. Я теж так думала, мабуть, ми обоє так думали. 
Але, Ралфе, я починаю замислюватися, чи не може десь 
усетаки бути ще один. Не точно такий, але схожий — 
як схожі, скажімо, собаки і вовки. Можливо, це просто 
синдром синього «форда», як колись казав мій старий 
друг Білл Годжес, але коли я права, то мушу з цим щось 
зробити. Правда ж?

Питання звучить печально, розгублено. Вона знову 
зупиняє запис, думаючи, чи не видалити останнє, але 
вирішує залишити як є. Печальна і розгублена — саме 
так вона зараз і почувається, а крім того, Ралф, певно, 
ніколи цього не почує.

Вона продовжує.
— Аутсайдеру потрібен був час на трансформацію. 

Поки він змінювався від подоби однієї людини до подо
би іншої, минав період сплячки, кілька тижнів або міся
ців. Він носив цілий ланцюжок облич, що тягнувся в ми
нуле на роки, або й  століття. А  цей… якщо я  думаю 
правильно, він може змінюватися набагато швидше, 
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і мені в це важко повірити. Іронія долі. Па м’ятаєш, що 
я сказала тобі напередодні, перш ніж ми рушили на нашо
го злочинця? Що тобі треба відкласти вбік сформовані 
за все життя уявлення про дійсність? Що іншим можна 
й не вірити, але ти мусиш? Я сказала, що коли ти не віри
тимеш, то ми, певно, загинемо, і це дозволить аутсайде
ру існувати далі, носити обличчя інших людей і змушу
вати їх брати на себе вину за загибель наступних дітей.

Вона хитає головою, навіть тихенько сміється.
— Я була наче ті масові проповідники, що закликають 

невірних звернутися до Ісуса, так? Але тепер уже я на
магаюся не вірити. Намагаюся сказати собі, що в Голлі 
Ґібні параноя, що вона лякається тіні, як бувало, доки 
не з’явився Білл і не навчив мене бути хороброю.

Голлі глибоко вдихає.
— Чоловік, через якого я переймаюся, зветься Чарльз 

Ондовскі, хоч і скрізь називається Четом. Він телере
портер, і його профіль — він називає це «своєю парафі
єю»  — злочинність, громада і  права споживачів. Він 
справді повідомляє про життя громади, події на зразок 
церемоній закладення першого каменя і найбільшого 
у світі гаражного розпродажу, а також про порушення 
прав споживачів: на його каналі у вечірніх новинах на
віть є рубрика «Чет на сторожі». Але здебільшого він 
висвітлює злочини й  нещастя. Трагедії. Смерть. Біль. 
І якщо все це не нагадує тобі аутсайдера, що вбив хлоп
чика у  ФлінтСіті й  двох дівчаток в  Огайо, то я  буду 
дуже здивована. Насправді, просто вражена.

Вона зупиняє запис на стільки, щоб добре попити 
імбирного елю, — в горлі пересохло, наче в пустелі, — 
і випускає лункий відриг, від якого аж сама хихотить. 
Почуваючись трохи краще, Голлі торкається кнопки 
запису і закінчує звіт, як зробила б, розслідуючи будь
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яку справу: пошук заставленого в  борг транспорту, 
загубленого собаки, продавця машин, що привласнив 
тут шістсот, там вісімсот доларів. Робити це приємно. 
Як дезінфікувати рану, що почала не дуже сильно, але 
доволі тривожно червоніти.

15 грудня 2020 року

Коли Голлі прокидається наступного ранку, вона по
чувається новенькою, готовою до роботи, готовою за
лишити Чета Ондовскі й власні параноїдальні підозри 
позаду. Це Фройд чи Дороті Паркер колись сказали, що 
іноді сигара — це просто сигара? Хто б то не був, а іно
ді темна пляма коло рота репортера — це просто волос
ся або бруд, схожий на волосся. Ралф би так їй і сказав, 
якби почув її аудіозапис, чого майже напевне не ста
неться. Але запис своє зробив: виклавши все вголос, 
вона очистила голову. У цьому воно було схоже на те
рапевтичні сесії з Еллі. Бо коли Ондовскі й міг якось 
перетворитися на підривника Джорджа, а тоді знову на 
себе самого, нащо йому залишати частинку вусів Джор
джа? Сама думка про це була сміховинна.

Або взяти зелену «субару». Так, вона належить Чету 
Ондовскі, Голлі певна. Вона взяла за належне, що вони 
з оператором (якого звати Фред Фінкель, знайти його 
було як пальцями клацнути, Джером не знадобився) 
їхали разом у фургоні, але то було припущення, а не 
висновок, а Голлі вірить, що хибними припущеннями 
вистелена дорога в пекло.

Тепер її розум відпочив, і вона розуміє, що рішення 
Ондовскі їхати окремо абсолютно логічне й  цілком 
невинне. Він зірка великого міського телеканалу. На 
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Бога, він же сам «Чет на сторожі», тож може собі до
зволити прокинутися трохи пізніше, ніж простий люд, 
скажімо, заскочити на канал, а пізніше попити кави 
в улюбленій їдальні, поки вірний оператор Фред їде 
в Іден знімати допоміжний відеоряд (Голлі — кінофа
натка, тож знає цей термін) і, може, навіть  — якщо 
Фред має амбіції піднятися в ієрархії відділу новин — 
попередньо опитати людей, з якими міг би поговорити 
Ондовскі під час свого включення з найбільшого у сві
ті гаражного розпродажу у вечірньому випуску.

Але Ондовскі отримує сигнал — можливо, прослу
ховуючи поліційну хвилю, — про вибух у школі й кида
ється до місця події. Фред Фінкель робить те саме на 
своєму фургоні. Ондовскі паркується біля сміховинної 
соснової шишки, і саме звідти вони з Фінкелем почина
ють працювати. Усе має вичерпне пояснення, в якому 
нема потреби у надприродних деталях. Це просто напад 
синдрому синього «форда» у приватного детектива, що 
сидить за сотні кілометрів від місця події.

Вуаля.
День в офісі випадає хороший. Джером помітив то

го кримінального генія Раттнера в закладі під диво
вижною (принаймні для Голлі) назвою «Бар Едмунда 
Фітцджеральда», а Піт супроводив його до окружної 
в’язниці. А тепер Піт уже в автосалоні Тумі, де виведе 
на чисту воду Річарда Елліса.

До Голлі заходить Барбара Робінсон, сестра Джерома, 
і  (доволі задавакувато) розповідає, що її відпустили 
з другої половини шкільного дня, тому що вона готує 
доповідь на тему «Приватні розслідування: факти й ви
гадки». Вона ставить Голлі кілька питань (записуючи 
відповіді на телефон), а тоді допомагає їй з паперами. 
О  третій вони вмощуються дивитися Джона Закона.
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— Обожнюю його, він такий драйвовий, — каже Бар
бара, коли суддя Закон розмашисто йде до свого місця.

— Піт би не погодився, — каже Голлі.
— Так, але Піт білий, — каже Барбара.
Голлі робить великі очі.
— І я біла.
Барбара хихотить.
— Ну, бувають білі, а бувають зовсім білі. Містер Гант

лі належить до останніх.
Вони дружно сміються, а тоді дивляться, як Джон 

Закон розбирається з грабіжником, який запевняє, що 
нічого не робив, а просто став жертвою расової упе
редженості. Голлі з Барбарою обмінюються телепатич
ним поглядом: «Хто ж тобі повірить». Тоді знову разом 
сміються.

День дуже хороший, і Чет Ондовскі майже не зринає 
в думках Голлі, доки о шостій вечора, коли вона вже 
наготувалася дивитися «Звіринець» 1978 року, не дзво
нить телефон. Цей дзвінок від доктора Карла Мортона 
змінює все. Коли розмова закінчується, Голлі й  собі 
робить дзвінок. За годину знову дзвонять їй. Вона за
нотовує перебіг усіх трьох розмов.

Наступного ранку вона вирушає до Портленда, що 
в Мейні.

16 грудня 2020 року

1

Голлі прокидається о третій ночі. Речі спаковані, вона 
надрукувала квиток на «Дельту», їй не треба бути 
в аеро порту раніше сьомої, а їхати до нього недалеко, 
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але їй уже не спиться. Вона б і не подумала, що взагалі 
спала, але фітнестрекер зареєстрував дві години й три
дцять хвилин неглибокого сну. Наче кіт наплакав, але 
їй траплялось обходитися й меншим.

Вона п’є каву і їсть йогурт. Валіза (яка за розмірами, 
звісно, входить в  ручну поклажу) чекає біля дверей. 
Голлі дзвонить в офіс і залишає Піту повідомлення, що 
не прийде сьогодні або й  до кінця тижня. Особиста 
справа. Вона вже хоче закінчити дзвінок, коли їй спадає 
на думку дещо інше.

— Будь ласка, перекажи Джерому, щоб загадав Бар
барі подивитися «Мальтійського сокола», «Глибокий 
сон» і «Гарпера» для тієї частини її доповіді про при
ватних детективів, у якій ітиметься про «вигадки». Дже
ром знає, де я тримаю запасні ключі від квартири.

Зробивши це, вона запускає запис звуку на телефоні 
й  починає оновлювати звіт, котрий готує для Ралфа 
Андерсона. Їй починає здаватися, що Ралфу врешті
решт, може, й доведеться його послухати.

2

Хоч Еллі Вінтерс багато років була і лишається її основ
ним психотерапевтом, після невеселих пригод в Окла
хомі й Техасі Голлі провела дослідження й відшукала 
Карла Мортона. Доктор Мортон написав дві книжки 
про випадки з практики, схожі на ті, що видав Олівер 
Сакс, але надто клінічні, щоб стати бестселерами. Та 
вона вирішила, що він саме той, хто їй потрібен, та й при
ймає відносно недалеко, тож вона зв’язалася з ним.

З Мортоном вони провели два сеанси по п’ятдесят 
хвилин — досить, щоб переказати повну й нередаго
вану історію її стосунків з  аутсайдером. Їй було все 



256 СТІВЕН КІНГ

одно, чи повірить доктор Мортон у все, в якусь частину 
або геть не повірить. Для Голлі було важливим тільки 
викласти все назовні, доки воно не почало рости всере
дині, наче злоякісна пухлина. Вона не пішла до Еллі, бо 
думала, що це отруїть їхню роботу над іншими про
блемами Голлі, а цього Голлі хотіла найменше.

Була й ще одна причина візиту до такого світського 
сповідника, як Карл Мортон. «Ти бачила десь такого, 
як я?» — спитав тоді аутсайдер. Голлі не бачила. Ралф 
не бачив. Але легенди про таких істот, відомих латин
ській расі з обох боків Атлантики як Ель Куко, ходять 
століттями. Значить… можливо, інші таки існують.

Можливо.

3

Наприкінці другого й останнього сеансу Голлі сказала:
— Можна я спробую вгадати, що ви про все це ду

маєте? Я знаю, що це дуже зухвало, але можна?
Мортон усміхнувся, мабуть, виказуючи заохочення, 

але Голлі та усмішка здалася поблажливою — читати 
його було не так важко, як він собі, певно, думав.

— Звісно, Голлі. Це ваш час.
— Дякую. — Вона склала руки. — Ви мусите знати, 

що принаймні частина моєї історії правдива, тому що 
ці події були добре висвітлені в пресі, від зґвалтування 
й убивства юного Пітерсона в Оклахомі до подій — 
принаймні частини подій — що сталися в Мерісвілл
ській дірі в Техасі. Наприклад, смерть детектива Дже
ка Госкінза з ФлінтСіті, що в Оклахомі. Так?

Мортон кивнув.
— Що  ж до решти моєї історії  — аутсайдер, який 

змінює зовнішність, і  те, що з  ним трапилося в  тій 
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печері, — ви вважаєте це мареннями, які викликані 
стресом. Я не помиляюся?

— Голлі, я б не характеризував…
«Ох, не треба мені цього жаргону», — подумала Гол

лі, а тоді урвала його — на що зовсім недавно була геть 
неспроможна:

— Неважливо, як ви це характеризуєте. Ви можете 
думати як забажаєте. Але я хочу попросити про дещо, 
містере Мортон. Ви відвідуєте чимало конференцій 
і симпозіумів. Я знаю, бо почитала про вас у мережі.

— Голлі, а ми не відхиляємося від предмета вашої 
розповіді? І  вашого сприйняття описуваних подій?

«Ні, — подумала вона, — тому що історія вже роз
казана. А важливо в ній те, що буде далі. Я сподіваюся, 
що нічого. Думаю, що так воно і буде, але краще пере
конатися. Упевнена людина краще спить уночі».

— Коли ви поїдете на наступні конференції й сим
позіуми, я хочу, щоб ви розповіли про мій випадок. 
Щоб ви його описали. Можете навіть видати статтю, 
якщо забажаєте, це теж буде добре. Я  хочу, щоб ви 
в деталях пояснили, у що я вірю, і можете спокійно 
схарактеризувати це як манію — те, що я зустріла ство
ріння, яке оновлює себе, живлячись болем вмирущих. 
Ви зробите це? І якщо ви колинебудь — коли завгод
но — почуєте або прочитаєте в листі від колеги, що 
в нього або в неї є або був пацієнт, який страждає від 
такої самої манії, то дасте тому колезі моє ім’я і номер 
телефону? — А тоді, щоб зберегти гендерну нейтраль
ність (вона завжди прагне до цього): — Або тій колезі?

Мортон насупився.
— Це навряд чи було б етично.
— Ви помиляєтеся, — сказала Голлі. — Я перевіри

ла закони. Розмовляти з пацієнтом іншого терапевта 
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було б неетично, але ви можете дати терапевту моє ім’я 
і номер, якщо я дам вам такий дозвіл. І я його даю.

Голлі почекала на відповідь.

4

Вона зупиняє запис, щоб перевірити час і взяти ще кави. 
Друга чашка викличе нервове збудження й кислот ний 
розлад травлення, але кава їй потрібна.

— Я бачила, як він обдумував це, — каже Голлі в те
лефон. — Думаю, шальки перехилило те, що він знав, 
як добре виглядатиме моя історія в  його наступній 
книзі, або в статті, або у платному виступі. Так і ста
лося. Я пізніше прочитала одну статтю і подивилася 
виступ на конференції. Він змінює місця подій і кличе 
мене Керолін Г., але в усьому іншому видає все як є. 
Йому особливо добре вдається говорити про те, що 
сталося з  нашим злочинцем, коли я  вдарила його 
шкарпеткою. На відео публіка аж зойкала. І  віддам 
йому належне: закінчуючи присвячену мені части
ну лекції, він завжди каже, що був би радий почути 
від когонебудь про пацієнтів з подібними маячними 
фантазіями.

Вона зупиняє запис, щоб подумати, а тоді знову йо
го запускає.

— Доктор Мортон подзвонив учора ввечері. Минуло 
немало часу, але я одразу впізнала його і зрозуміла, що 
це приведе мене до Ондовскі. Пам’ятаю ще одні твої 
слова, Ралфе: у світі точно є зло, але є також і сила до
бра. Ти думав про той знайдений уривок меню з рес
торану в Дейтоні. Ту дрібницю, що пов’язала вбивство 
у ФлінтСіті і два подібних в Огайо. Саме тому була 
залучена я  — через якийсь обривок паперу, котрий 
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легко могло здути геть. Можливо, щось хотіло, аби він 
був знайдений. Принаймні мені подобається так ду
мати. І можливо, та сама сила має для мене іншу робо
ту. Тому що я вмію вірити в неможливе. Мені не хо
четься, але я вмію.

Вона зупиняється й кладе телефон у сумочку. Їхати 
до аеропорту й досі дуже рано, але вона все одно поїде. 
Тому що це її стиль.

«Я й на власний похорон прибуду раніше», — думає 
вона й запускає айпад, щоб викликати найближчу ма
шину через «убер».

5

О п’ятій ранку печера терміналу в аеропорту майже 
зовсім порожня. Коли він повниться пасажирами 
(а іноді просто репається від їхньої гамірної метушні), 
музика, що долинає з динаміків над головою, майже 
непомітна, але о цій порі, коли їй нема з чим змагати
ся, крім гудіння машини, що миє підлогу, «The Chain» 
від Fleetwood Mac звучить не просто моторошнувато, 
а наче провісник лихої долі.

У зоні вильоту зачинено все, крім пекарні, але для 
Голлі це згодиться. Вона опирається спокусі поставити 
на тацю ще одну каву, натомість вибирає бейґл і по
маранчевий сік у пластиковому стаканчику і відносить 
тацю до дальнього столика. Озирнувшись і перевірив
ши, що близько нікого нема (насправді, вона зараз 
єдина клієнтка), Голлі виймає телефон і  продовжує 
звіт, говорячи тихо й  раз по раз зупиняючись, щоб 
вишикувати думки. Вона й досі сподівається, що Рал
фу ніколи не доведеться слухати цей звіт. Сподіваєть
ся, що те, в чому вона бачить чудовисько, виявиться 
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всього лиш тінню. Але якщо він його таки слухатиме, 
Голлі хоче впевнитися, що він почує все.

Особливо якщо вона помре.

6

Зі звіту Голлі Ґібні для детектива Ралфа Андерсона:
Досі 16 грудня. Я в аеропорті, приїхала раніше, тож 

маю час. Якщо точніше, то немало часу.
[Пауза]
Здається, я закінчила на тому, що розказала тобі, як 

зразу впізнала доктора Мортона. З першої ж ноти, як то 
кажуть. Він сказав, що після нашого сеансу з’ясовував 
зі своїм юристом (як він заявив, через цікавість), чи я не 
помилялася, коли сказала, що зв’язати мене з терапев
том іншого пацієнта не буде порушенням етики.

«Виявилося, що це сіра зона, — сказав він, — тож 
я не робив цього, особливо тому, що ви вирішили при
пинити терапію, принаймні зі мною. Але вчора мені 
зателефонував психіатр із Бостона на ім’я Джоель Лі
берман, і той дзвінок змусив мене передумати».

Ралфе, Карл Мортон просидів на новині про іншого 
потенційного аутсайдера більш як рік і не подзвонив 
мені. Був не впевнений. Я й сама не впевнена людина, 
тож можу його зрозуміти, але це все одно дуже мене 
лютить. Певно, даремно, бо містер Белл тоді ще не знав 
про Ондовскі, але все одно…

[Пауза]
Я забігаю наперед. Пробач. Зараз подивимося, чи 

зможу я дотримуватися порядку.
У 2018 і 2019 роках доктор Джоель Ліберман зустрі

чався з пацієнтом, який жив у Портленді, що в Мейні. 
Цей пацієнт регулярно приїздив до нього в Бостон на 
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«Східняку» (я так розумію, що це потяг) раз на місяць. 
Той чоловік, якого звуть Ден Белл, виявився літнім 
джентльменом, котрий доктору Ліберману здавався 
абсолютно раціональним, окрім його твердого пере
конання в тому, що він виявив існування певного над
природного створіння, котре називав «психічним вам
піром». Містер Белл вважав, що це створіння жило 
серед людей багато років — щонайменше шістдесят, 
але, може, набагато більше.

Ліберман відвідав лекцію доктора Мортона, яку той 
давав у Бостоні минулого літа, тобто у 2019 році. Під час 
лекції доктор Мортон розглядав випадок «Керолін Г.». 
Тобто мій. Він попросив присутніх, у кого були пацієн
ти зі схожими маячними переконаннями, зв’язатися 
з ним, як я просила. Ліберман так і зробив.

У тебе склалася картина? Мортон говорив про мій 
випадок, як я його просила. Він звернувся до лікарів 
і терапевтів та спитав, чи ні в кого не було пацієнтів 
з подібними невротичними переконаннями, також як 
я просила. Але він шістнадцять місяців не давав мені 
контактів Лібермана, як я його майже благала. Його 
стримували етичні побоювання, але було й ще дещо. 
Я скоро до цього дійду.

Тоді вчора доктор Ліберман знову подзвонив докто
ру Мортону. Його пацієнт із Портленда якийсь час 
тому припинив приходити, і  Ліберман вирішив, що 
більше його не побачить. Але в день вибуху в школі 
імені Макріді той пацієнт вигулькнув нізвідки й спи
тав, чи можна приїхати на терміновий сеанс. Він був 
украй розтривожений, тож Ліберман звільнив для 
нього час. Пацієнт — Ден Белл, як я тепер знаю, — за
явив, що вибух у школі був справою рук того психіч
ного вампіра. Стверджував це однозначно. Він був 
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такий схвильований, що доктор Ліберман задумався 
про те, щоб утрутитися й, можливо, організувати ко
ротке примусове розміщення в спеціальному закладі. 
Але тоді чоловік заспокоївся і  сказав, що йому треба 
обмінятися думками з тою, кого він знав як Керолін Г.

Мені зараз треба перевірити свої записи.
[Пауза]
Так, ось вони. Хочу процитувати тут Карла Мортона 

наскільки можливо точно, тому що це інша причина, 
чому він вагався і не дзвонив мені.

Він сказав: «Мене стримували не тільки етичні мір
кування, Голлі. Зводити разом людей зі схожими маяч
ними концепціями надзвичайно небезпечно. Вони ма
ють схильність підживлюватись одне від одного, що 
може поглибити неврози до повномасштабних психо
зів. Це добре задокументовано».

«Чому ви таки подзвонили?» — спитала я.
«Бо значна частина твоєї історії базується на відомих 

фактах, — сказав він. — Бо до певної міри вона кинула 
виклик моїй усталеній системі переконань. І ще тому, 
що пацієнт Лібермана вже знав про тебе — не від свого 
терапевта, а  зі статті, яку я  написав про твій випа
док у психіатричному щоквартальнику. Він сказав, що 
Керолін Г. зрозуміла б його».

Бачиш, що я маю на увазі, коли кажу про силу добра, 
Ралфе? Ден Белл рухався мені назустріч, і я рухалася 
назустріч йому ще до того, як узагалі дізналася про 
його існування.

«Запиши телефони Лібермана, робочий і  мобіль
ний, — сказав доктор Мортон. — Він вирішить, чи дава
ти тобі контакти його пацієнта, чи ні». А тоді він спитав, 
чи нема і в мене якихось тривог з приводу вибуху в пен
сильванській школі, які могли б мати стосунок до того, 
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що ми обговорювали під час терапії. Тут він лестив собі, 
бо ніякого обговорення не було: я розповідала, Мортон 
слухав. Я подякувала йому за те, що він подзвонив, але 
не відповіла на питання. Мабуть, ще сердилася на нього 
за те, що він так довго чекав, перш ніж подзвонити.

[Чути зітхання]
Насправді, без «мабуть». Мені ще треба працювати 

над своїм гнівом.
Мені скоро доведеться спинитись, але ще трошки — 

і я розкажу тобі про все, що маю наразі. Я подзвонила 
Ліберману на мобільний, бо вже був вечір. Назвалася 
Керолін Г. й попросила в нього ім’я і телефон його па
цієнта. Він дав мені їх, але неохоче.

Він сказав: «Містер Белл прагне поговорити з вами, 
і після серйозних роздумів я вирішив погодитися. Він 
уже дуже літній, а це щось на кшталт його останнього 
бажання. Хоч мушу додати, що, крім одержимості так 
званим “психічним вампіром”, він не страждає від ані 
найменшого когнітивного спаду, котрий часто спосте
рігається в літніх».

Тут я згадала про дядька Генрі, в якого Альцгеймер, 
Ралфе. Минулих вихідних нам довелося перевезти його 
під нагляд. Мені дуже сумно, коли я  про це думаю.

Ліберман сказав, що Беллові дев’яносто один і  що 
йому було дуже важко прийти на минулий сеанс, навіть 
з допомогою онука. Він сказав, що містер Белл страждає 
на численні фізичні недуги, з яких найгірша — хроніч
на серцева недостатність. Сказав, що за інших обставин 
тривожився б, що розмова зі мною посилить Беллову 
невротичну одержимість і заплямує решту його в усьо
му іншому плідного та продуктивного життя, але, вра
хувавши вік і стан здоров’я містера Белла, він уже не 
вважав, що це серйозна проблема.
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Ралфе, можливо, це упередження з мого боку, але 
доктор Ліберман здався мені зарозумілим. Та напри
кінці розмови він сказав дещо, що зворушило мене 
й запало в душу. Він сказав: «Це старий дід, дуже на
ляканий. Спробуйте не налякати його ще більше».

Не знаю, чи зможу, Ралфе. Я й сама налякана.
[Пауза]
Народ прибуває, і мені треба йти до виходу на по

садку, але я швиденько. Я подзвонила містеру Беллу 
й назвалася Керолін Г. Він спитав, як мене звуть на
справді. То був мій Рубікон, Ралфе, і я його перейшла. 
Сказала, що я Голлі Ґібні, і спитала, чи можна приїхати 
до нього й зустрітися. Він сказав: «Якщо це стосується 
вибуху в школі й тієї істоти, що називає себе Ондовскі, 
то приїздіть якнайшвидше».

7

Пересівши в Бостоні, Голлі прибуває в аеропорт Порт
ленда незадовго до обіду. Вона селиться в «Ембасі Сьютс» 
і набирає номер Дена Белла. Телефон дзвонить разів 
п’ять, досить довго, щоб Голлі задумалася, чи старий 
не помер уночі й не залишив її питання про Чарльза 
Ондовскі на прізвисько Чет без відповіді. Якщо в літ
нього добродія взагалі є якісь відповіді.

Вона вже збирається завершити виклик, коли якийсь 
чоловік відповідає. Не Ден Белл, молодший.

— Алло?
— Це Голлі, — каже вона. — Голлі Ґібні. Я думала, 

коли…
— О, міс Ґібні. Можете приїхати зараз. Дідусь доб

ре почувається. По правді, після розмови з вами він 
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проспав усю ніч, а я вже й не пам’ятаю, коли таке було 
минулого разу. У вас є адреса?

— Лафаєтстріт, 19.
— Правильно. Я Бред Белл. Ви скоро приїдете?
— Щойно знайду «убер».
«І  сендвіч,  — думає вона.  — Сендвіч би теж став 

у пригоді».

8

Коли вона сідає на заднє сидіння «убера», в неї дзво
нить телефон. Це Джером, хоче знати, де вона, і  що 
робить, і  чи може він допомогти. Голлі каже, що їй 
шкода, але це посправжньому особисте. Вона розпо
вість пізніше, якщо зможе.

— Щось із дядьком Генрі? — питає він. — Ти вивча
єш якийсь інший варіант лікування? Так думає Піт.

— Ні, не дядько Генрі.
«Інший старий»,  — думає вона. Такий, що може 

бути при повному розумі, а може й не бути.
— Джероме, я справді не можу про це говорити.
— Добре. Аби з тобою все було гаразд.
Вона розуміє, що це насправді питання, і вважає, що 

він має право його ставити, тому що пам’ятає час, 
коли з нею не все було добре.

— Все гаразд. — І щоб довести, що вона ще не по
губила клепки: — Не забудь сказати Барбарі щодо тих 
фільмів про приватних детективів.

— Я вже, — говорить він.
— Скажи, що вона, можливо, не зможе використати 

їх у доповіді, але вони дадуть цінне підґрунтя. — Голлі 
змовкає й  усміхається.  — А  ще вони просто цікаві.
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— Я передам. А ти впевнена, що тобі…
— Так, — каже вона, але, закінчивши дзвінок, думає 

про людину — істоту, — якій вони з Ралфом проти
стояли в тій печері, і здригається. Ледве витримує ли
ше думку про знищене страхіття, а коли на світі існує 
ще одне, то як вона може боротися з ним сама?

9

Безперечно, Ден Белл не буде з  нею в  цьому проти
стоянні, бо важить аж сорок кілограмів і сидить в ін
валідному візку, обладнаному збоку кисневим бало
ном. Тінь, а не людина, з майже геть лисою головою 
й темнофіолетовими смугами під ясними, але висна
женими очима. Вони з  онуком живуть у  хорошому 
старому будинку з пісковику, повному хороших ста
рих меблів. Вітальня простора; штори розсунуті, щоб 
впускати холодне грудневе проміння. Але запах, що 
чується під освіжувачем повітря («Свіжа білизна» від 
«Ґлейд», якщо вона не помиляється), неминуче нагадує 
їй про вперті й непереборні запахи, які ширяли у вес
тибюлі Центру догляду «Пишні пагорби»: гірчична 
мазь, диклофенак, тальк, сеча, близький кінець життя.

До Белла її проводить онук, чоловік близько сорока 
років, чий одяг і манери здаються примітно старо
модними, майже придворновишуканими. Коридор 
прикрашають шість рисунків олівцем — повні порт
рети чотирьох чоловіків і двох жінок, усі хороші, й усі, 
безперечно, належать одній руці. Вони здаються їй 
дивним знайомством з  домом, бо більшість зобра
жених виглядають доволі неприємно. Над каміном 
у  вітальні, в  якому розпалили невеликий затишний 
вогник, висить набагато більша картина. Це вже олія, 
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і на ній зображена прекрасна юна жінка з веселими 
чорними очима.

— Моя дружина, — каже Белл тріснутим голосом. — 
Багато років як померла — я за нею так сумую. Ласка
во просимо до нашого дому, міс Ґібні.

Він котить до неї візка й сопе від зусилля, але коли 
онук ступає вперед, щоб допомогти, Белл відмахуєть
ся. Він простягає їй руку, котру артрит зробив схожою 
на різьблену з плавника скульптуру. Вона обережно 
потискає її.

— Ви обідали? — питає Бред Белл.
— Так, — каже Голлі.
Похапцем заковтнула сендвіч із куркою та салатом 

під час короткого переїзду від готелю до цього пре
стижного району.

— Не бажаєте чаю або кави? О, а ще в нас є випічка 
з «Двох гладких котів». Вона прекрасна.

— Було б чудово випити чаю, — каже Голлі. — Без 
кофеїну, якщо у вас є. І я б охоче з’їла якоїсь випічки.

— А мені чаю і складеника з варенням, — каже ста
рий.  — Яблучним або чорничним, все одно. Тільки 
справжнього чаю.

— Один момент, — каже Бред і залишає їх.
Ден Белл негайно схиляється вперед, прикипає очи

ма до Голлі й каже тихим змовницьким голосом:
— Розумієте, Бред страшенний ґей.
— О, — каже Голлі.
Вона не може придумати, що сказати, окрім «Я так 

і подумала», але це здається неввічливим.
— Страшенний. Але й  геній. Він допомагає мені 

в пошуках. Я міг бути певний і був певний, але саме 
Бред знайшов докази. — Він махає до неї пальцем, по
значаючи кожен склад: — Незаперечні!
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Голлі киває і сідає в чимале крісло, коліна стиснуті, 
сумка на них зверху. Вона починає думати, що Белл 
справді в полоні невротичних фантазій, а вона женеть
ся за тінню. Це її не дратує і не спантеличує — навпаки, 
сповнює полегшенням. Бо якщо йому ввижається, то 
і їй, певно, теж.

— Розкажіть про ваше створіння, — каже Ден, схи
лившись уперед ще сильніше. — Доктор Мортон у сво
їй статті називає його аутсайдером.

Ясні виснажені очі так і не відірвалися від неї. Голлі 
спадає на думку гриф з  мультфільму, що сидить на 
гілці дерева.

Хоча для Голлі колись було б важко не робити то
го,  що просять люди,  — майже неможливо,  — вона 
хитає головою.

Він розчаровано відхиляється назад.
— Ні?
— Ви вже знаєте більшу частину моєї історії зі стат

ті доктора Мортона в психіатричному щоквартальни
ку і  з  відео, які могли бачити в  інтернеті. Я  приїха
ла  почути вашу історію. Ви назвали Ондовскі «тією 
істотою». Я хочу знати, чому ви так упевнені, що він 
аутсайдер.

— Це хороша назва для нього  — «аутсайдер». Ду
же хороша. — Белл вирівнює носову канюлю, котра 
зсунулася набік. — Дуже хороша назва. Я розкажу вам 
за чаєм і випічкою. Посидимо нагорі, в Бредовій ро
бочій кімнаті. Я  розкажу вам усе. Ви переконаєте
ся. О так.

— Бред…
— Бред усе знає, — каже Ден, заспокійливо махнув

ши тією рукою з різьбленого плавника. — Хоч і ґей, 
а він хороший хлопчик.
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Голлі встигає подумати, що коли людині за дев’я
носто, то й чоловіки, старші від Бреда Белла на два
дцять років, мають здаватися хлопчиками.

— Та й розумний теж. І ви не мусите розказувати мені 
свою історію, якщо не бажаєте, хоч я радо послухав би, 
якби ви заповнили певні пропуски, що мене цікавлять. 
Але перш ніж я розповім, що знаю, наполягаю, щоб ви 
розповіли, чому почали підозрювати Ондовскі.

Це логічна умова, і вона коротко викладає йому свою 
логіку… яка вже є.

— Найбільше це через маленьку латку волосся коло 
рота — вона не давала мені спокою, — закінчує Голлі. — 
Він ніби був наліпив штучні вуса і так сильно квапився, 
що не здер їх повністю. Але якщо він міг змінити всю 
фізичну зовнішність, то нащо йому взагалі штучні вуса?

Белл відмахується від цього рукою.
— А у вашого аутсайдера було волосся на обличчі?
Голлі насуплюється і думає. У першої людини, якою 

прикидався аутсайдер (з тих, що вона знає), санітара на 
ім’я Гіт Голмз, не було. У другого теж не було ані вусів, 
ані бороди. У  третьої мішені була борідка, але коли 
Голлі й Ралф стали проти нього в техаській печері, пере
творення ще не закінчилося.

— Наче ні. Що ви хочете сказати?
— Мені здається, вони не здатні відростити волосся 

на обличчі, — каже Ден Белл. — Думаю, коли б ви поба
чили аутсайдера голим… я так розумію, що не бачили?

— Ні, — каже Голлі, а тоді не може стриматися: — Фу.
Ден усміхається.
— Якби таки довелося, то думаю, що ви б не побачи

ли й волосся на лобку. І чисті пахви.
— У тої істоти з моєї печери було волосся на голові. 

Як і в Ондовскі. Як і у Джорджа.
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— Якого Джорджа?
— Я так називаю чоловіка, який доставив посилку 

з бомбою до школи імені Макріді.
— Джордж. Гм, розумію.  — Ден ніби роздумує над 

цим хвильку. У куточках його губ оживає усмішка. Тоді 
зникає. — Але ж волосся на голові — це інше? У дітей 
волосся на голові росте задовго до перехідного віку. 
Деякі вже народжуються з волоссям на голові.

Голлі розуміє логіку і  сподівається, що це справді 
логіка, а не ще одна грань маячні діда.

— Є й інші речі, які підривник — нехай буде Джордж — 
не може змінити так, як фізичну зовнішність, — каже 
Ден. — Він мусив одягнути фальшиву уніформу й фаль
шиві окуляри. Мусив мати фальшивий фургон і фаль
шивий сканер посилок. Мусив мати фальшиві вуса.

— Брови Ондовскі теж можуть бути фальшиві,  — 
каже Бред, заносячи тацю. На ній стоять дві чашки чаю 
і тарілка з купкою складеників. — А може, й ні. Я роз
дивлявся його фото, доки мені очі ледь не вилізли з ор
біт. Думаю, він міг розжитися імплантами й нормалізу
вати те, що інакше було б просто пушком. Як у немовлят 
брови схожі на пушок.

Він схиляється до кавового столика, щоб поставити 
тацю.

— Ні, ні, до твоєї робочої кімнати, — каже Ден. — На
став час виступати. Міс Ґібні — Голлі — ви мене не під
штовхнете? Я добряче втомився.

— Звісно.
Вони проминають офіційну на вигляд їдальню і схо

жу на печеру кухню. У  кінці коридору показується 
стілецьліфт, котрий їздить на другий поверх сталевою 
рейкою. Голлі сподівається, що він більш надійний, ніж 
у Фредерікбілдинг.
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— Бред встановив його, коли я перестав ходити но
гами, — каже Ден.

Бред передає Голлі тацю й  з  тренованою легкістю 
пересаджує старого на стілецьліфт. Ден натискає кноп
ку й починає підійматися. Бред знову бере тацю, і вони 
з Голлі йдуть поруч зі стільцем, що рухається повільно, 
але впевнено.

— У вас дуже приємний будинок, — каже Голлі.
«Мабуть, дорогий», — чіпляється не сказаний уголос 

висновок.
Одначе Ден читає її думки.
— Дід. Паперові й целюлозні фабрики.
І тоді у Голлі клацає в голові. Підсобна комірка в «Що 

впало, те пропало» забита папером для принтерів ком
панії «Белл». Ден бачить її обличчя і всміхається.

— Так, правильно, «Паперові вироби Белла», тепер 
частина міжнародного конгломерату, який зберіг ста
ру назву. До 1920х мій дід володів фабриками по всьо
му західному Мейну: у Льюїстоні, ЛісбонФолз, Джеї, 
МекенікФолз. Усе це зараз розсипалось або перетво
рилося на супермаркети. Він втратив більшу частину 
статку під час обвалу в 29му і подальшої Депресії. Того 
року народився я. Моєму батькові й  мені не випала 
дольче віта, нам доводилося заробляти на своє пиво 
з  горішками. Але ми спромоглися зберегти будинок.

На другому поверсі Бред пересаджує Дена до іншого 
візка й підключає його до іншого кисневого балона. Цей 
поверх ніби складається з однієї великої кімнати, до якої 
грудневому сонцю заглядати заборонено. Вікна закриті 
щільними шторами. На двох робочих столах стоять 
чотири комп’ютери, а ще в кімнаті кілька ігрових при
ставок, які видаються Голлі сучасними, безліч звуково
го обладнання і  велетенський плаский телевізор. На 
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стінах висять кілька динаміків. Ще два стоять обабіч 
телевізора.

— Постав тацю, Бреде, поки все не розлив.
Столик, на який Ден показує артритною рукою, вкри

тий комп’ютерними журналами (серед яких кілька 
номерів «Саундфайла», про який Голлі ніколи не чула), 
флешками, зовнішніми накопичувачами й  дротами. 
Голлі починає розчищати місце.

— Ох, та просто перекладіть увесь той мотлох на 
підлогу, — каже Ден.

Вона дивиться на Бреда, котрий винувато киває.
— Я трохи неохайний, — каже він.
Коли таця безпечно опускається на місце, Бред роз

кладає випічку на три тарілки. Складеники з варенням 
дуже апетитні, але Голлі вже не знає, чи голодна. Вона 
починає здаватися собі Алісою на чаюванні в Боже
вільного Капелюшника. Ден Белл сьорбає з  чашки, 
плямкає, тоді кривиться й кладе руку на ліву кишеню 
сорочки. Бред негайно стає біля нього.

— Пігулки з тобою, дідусю?
— Так, так, — каже Ден і плескає по бічній кишені 

візка. — Все нормально, можеш не нависати. Це про
сто збудження від того, що до нас хтось прийшов. 
Хтось, хто розуміє. Мабуть, мені це корисно.

— Не впевнений, дідусю,  — каже Бред.  — Може, 
краще таки випити пігулку?

— Я ж сказав, що все нормально.
— Містере Белл… — починає Голлі.
— Ден, — каже старий, знову хитаючи до неї паль

цем, котрий гротескно викручений артритом, але все 
одно має докірливий вигляд.  — Я  Ден, він Бред, ти 
Голлі. Ми тут усі друзі.

Він знову сміється. Цього разу ніби задихано.
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— Краще не розпалюйся так, дідусю, — каже Бред. — 
Ну, якщо не хочеш знову проїхатися до лікарні.

— Слухаюсь, мамцю,  — каже Ден. Він прикладає 
складену чашею долоню до дзьобатого носа й кілька 
разів глибоко дихає киснем.  — А  тепер дайно мені 
одного складеника. І нам потрібні серветки.

Але серветок немає.
— Принесу паперових рушників з  кухні,  — каже 

Бред і рушає.
Ден повертається до Голлі.
— Страшне забудько. Страшне. На чому я спинив

ся? Чи це не важливо?
«А що тут узагалі важливо?» — задумується Голлі.
— Я розповідав, що нам з батьком доводилося за

робляти на життя. Бачила ті малюнки внизу?
— Так, — каже Голлі. — Я так розумію, що то ваші.
— Так, так, усі мої. — Він підносить покручені ру

ки. — А тоді зі мною сталося оце.
— Вони хороші, — каже Голлі.
— Непогані, — каже він, — хоч і ті, що в коридорі, не 

найкращі. Ті були для роботи. То Бред їх повісив. Напо
ліг. У п’ятдесятих і шістдесятих я також створив кілька 
обкладинок для м’яких палітурок від таких видавців, 
як «Ґолд Медал» і «Монарх». Вони були набагато кращі. 
Здебільшого кримінальні романи — а значить, напів
одягнуті кралі й задимлені пістолети. Давали додатко
вий заробіток. Іронія долі, якщо подумати про мою 
основну роботу. Я працював у поліції Портленда. Ви
йшов у відставку в шістдесят вісім. Відбув свої сорок 
і ще чотири зверху.

«Не просто художник, а ще один коп, — думає Гол
лі. — Спочатку Білл, тоді Піт, тоді Ралф, а тепер він». 
Вона знову думає про якусь невидиму, але потужну 
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силу, яка нібито затягує її у свою справу, тихо й напо
легливо підкладаючи паралелі й продовження.

— Мій дід був фабрикантом і капіталістом, але після 
нього ми всі носили синє. Тато був у поліції, я пішов 
його слідами. І  мій син пішов моїми. Це я  про Бре
дового батька. Він загинув в  аварії, коли пересліду
вав  чоловіка, що їхав у  краденій машині, ймовірно, 
п’яним. Той чоловік вижив. Може, і  зараз ще жи
вий, хтозна.

— Дуже співчуваю, — каже Голлі.
Ден ігнорує її спробу.
— Навіть Бредова мати була в родинній справі. Ну, 

певним чином. Працювала судовою стенографісткою. 
Коли вона померла, я взяв малого до себе. Мені все 
одно, ґей він чи ні, як і поліції. Хоч він і не працює 
в них на повну ставку. Для нього це більше хобі. Зде
більшого ж він робить… оце. — Старий махає дефор
мованою рукою в бік комп’ютерного обладнання.

— Я створюю звук для ігор, — тихо каже Бред. — 
Музику, ефекти, монтаж.

Він повернувся з цілим рулоном паперових рушни
ків. Голлі бере два й розстеляє на колінах.

Ден продовжує, ніби загубившись у минулому:
— Після того як мої роки в патрульній машині скін

чилися — я так і не піднявся до детектива, ніколи цьо
го не прагнув, — здебільшого я працював диспетче
ром. Деяким копам не подобається сидіти за столом, 
але я ніколи не був проти, бо теж мав іншу роботу, 
таку, що не давала мені нудьгувати ще довго після від
ставки. Можна сказати, це один бік монети. Те, що 
робить Бред, коли його запрошують — інший бік. Ми 
з ним удвох прижучили цього гімнидла, даруй за фран
цузьку, Голлі. Він був у нашому об’єктиві кілька років.
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Голлі нарешті відкусила шматочок складеника, але 
тепер розкриває рота, даючи непристойному крихто
паду просипатися з нього на тарілку й паперові руш
ники на колінах.

— Років?
— Так, — каже Ден. — Бред знав ще тоді, коли йому 

не було тридцяти. Він працював над цим зі мною десь 
із 2005го чи що. Правильно, Бреде?

— Трохи пізніше,  — каже Бред, ковтнувши свій 
шматок складеника.

Ден знизує плечима. Рух здається болючим.
— У моєму віці все починає стоплюватися доку

пи, — каже він, а тоді зиркає на Голлі мало не люто. 
Його кущисті брови (без жодних слідів штучності) 
сходяться. — Але не тоді, коли йдеться про Ондовскі, 
чи як він там себе називає. Тут я все пам’ятаю чітко, 
як дзвоник. Аж від самого початку… принаймні від
тоді, як я помітив його. Ми підготували для тебе ціле 
шоу, Голлі. Бреде, перше відео готове?

— Усе готове, дідусю.
Бред хапає айпад і вмикає пультом великий телеві

зор. Наразі той не показує нічого, крім блакитного 
екрана й слова «ГОТОВИЙ».

Голлі сподівається, що вона теж.

10

— Коли я  вперше побачив його, мені був тридцять 
один, — каже Ден. — Я знаю точно, бо жінка й малий 
за тиждень до того влаштували мені маленьку вечірку 
на день народження. Здається, це було дуже давно, 
але  також здається, що відтоді не минуло ніскільки 
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часу. Я тоді ще патрулював. Ми з Марселем Дюшамом 
стояли припарковані за сніговим заметом біля Мар
джиналвей і чекали порушників швидкості, що було 
не дуже ймовірно в  будній ранок. Їли собі вергуни, 
пили каву. Я пам’ятаю, як Марсель дражнив мене за 
якусь палітурку, яку я підготував; питав, чи подоба
ються моїй дружині малюнки вродливих жінок у спід
ньому. Здається, я саме казав йому, що для того малюн
ка мені позувала його дружина, аж коли до машини 
підбіг хлопець і постукав у вікно з водійського боку. — 
Він замовкає. Хитає головою. — Завжди пам’ятаєш, де 
був, коли почув погані новини, га?

Голлі пригадує день, коли дізналася, що Білл Годжес 
помер. Їй подзвонив Джером, і вона була майже впев
нена, що він душив у собі сльози.

— Марсель опустив скло й  спитав хлопця, чи по
трібна йому якась допомога. Він сказав, що ні. У нього 
був транзисторний приймач (у ті дні вони були замість 
мобільних і айподів), і він спитав, чи чули ми про те, 
що сталося в НьюЙорку.

Ден зупиняється, щоб поправити канюлю й нала
штувати подачу кисню з балона збоку крісла.

— Ми не чули нічого, крім того, про що говорили на 
поліційній хвилі, тож Марсель вимкнув її й увімкнув 
звичайне радіо. Знайшов новини. Ось про що говорив 
той бігун. Бреде, запускай номер один.

Денів онук тримає планшет на колінах. Він тицяє 
в нього й каже Голлі:

— Я виведу його на великий екран. Одну секунду… 
так, ось воно.

На екрані під зловісну музику з’являється титуль
ний кадр старої хроніки новин. «НАЙГІРША АВІА
КАТАСТРОФА В ІСТОРІЇ», — написано на ній. За нею 
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з’являється різкий чорнобілий відеозапис із вулиці, 
на яку ніби впала бомба.

«Це жахливі наслідки найстрашнішої авіакатастро
фи в історії! — промовляє ведучий. — На бруклінській 
вулиці лежать розтрощені уламки реактивного літака, 
що зіштовхнувся з іншим авіалайнером у похмурому 
ньюйоркському небі».

На хвості літака  — його залишку  — Голлі бачить 
букви «ЮНАЙ».

«Літак “Юнайтед Ейрлайнз” каменем упав на затиш
ний житловий район, внаслідок чого на землі загинуло 
шестеро, на додачу до вісімдесяти чотирьох пасажирів 
і членів екіпажу».

Тепер Голлі бачить пожежників у старомодних шо
ломах, що квапливо прокладають собі шлях через ру
їни. Кілька з  них несуть ноші, до яких пристебнули 
вкриті ковдрами тіла.

«Зазвичай, — продовжує ведучий, — ці рейси авіа
компаній “Юнайтед” і TWA, що зіштовхнулися в повіт
рі, мало розділяти кілька кілометрів, але літак TWA — 
рейс 266 із сорока чотирма пасажирами й екіпажем на 
борту — сильно відхилився від курсу. Він розбився на 
СтейтенАйленді».

Ще більше укритих тіл на нових ношах. Велетенське 
колесо літака з  роздертою гумою, що досі димиться. 
Камера наводиться на уламки рейсу 266, і Голлі бачить 
скрізь розкидані різдвяні подарунки, загорнуті у весе
ленькі обгортки. Камера наближається до одного з них, 
щоб показати СантаКлауса, прикріпленого до бантика 
стрічки. Санта оплавився й почорнів від кіптяви.

— Зупини тут, — каже Ден.
Бред тицяє в  планшет, і  великий телевізор знову 

показує блакитний екран. Ден розвертається до Голлі:
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— Загалом сто тридцять чотири загиблих. І коли це 
сталося? Шістнадцятого грудня 1960 року. Рівнісінько 
шістдесят років тому.

«Це просто збіг», — думає Голлі, але тілом усе одно 
пробігають дрижаки, і вона знову думає про існування 
сил, котрі рухають людьми так, як їм треба, мов фігур
ками (чоловічими і жіночими) на шахівниці. Збіг дат, 
імовірно, випадковий, але чи може вона так сказати про 
те, що привело її до цього будинку в Портленді? Ні. Тут 
ланцюжок тягнеться аж до іншого чудовиська на ім’я 
Брейді Гартсфілд. Брейді першим зробив так, щоб во
на повірила.

— Одна людина вижила, — каже Ден Белл, сполошив
ши її задумливість.

Голлі вказує на блакитний екран, ніби там продовжу
ють показувати ті новини.

— Хтось пережив оте?
— Лиш на один день, — каже Бред. — У газетах його 

називали «Хлопчиком, що впав з неба».
— Але придумав цю фразу дехто інший,  — каже 

Ден. — Тоді в НьюЙорку й агломерації, крім мереже
вих, було ще три або чотири незалежні телеканали. 
Один з них — WLPT. Його вже давно немає, звісно, але 
коли щось було записане на відео чи аудіоплівку, є хо
роші шанси знайти ті записи в інтернеті. Приготуйтеся 
до шоку, юна леді.

Він киває до Бреда, котрий знову починає тицяти 
в планшет.

Голлі ще на материних колінах (і з батькової мовчаз
ної згоди) навчилася, що відритий вияв емоцій — це не 
просто ніяково і неприємно, але й соромно. Навіть піс
ля багатьох років роботи з Еллі Вінтерс вона зазвичай 
утримує почуття під замком і печаткою, навіть серед 
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друзів. Тут вона з незнайомцями, але коли на великому 
екрані з’являється наступний ролик, вона скрикує. Ні
чого не може з цим вдіяти.

— Це він! Це Ондовскі!
— Я знаю, — каже Ден Белл.

11

Але більшість людей сказала б, що то не він, і  Голлі 
це знає.

Вони б сказали: «О так, схожість є, так само як є схо
жість між містером Беллом і його онуком, або як між 
Джоном Ленноном і  його сином Джуліаном, або між 
мною і тіткою Елізабет». Вони б сказали: «Закладаюся, 
що це дід Чета Ондовскі. Божечки, яблуко справді не 
падає далеко від яблуні, га?»

Але Голлі знає, і чоловік в інвалідному візку теж.
Людина, що тримає старомодний мікрофон каналу 

WLPT, повніша в  лиці, ніж Ондовскі, і  зморшки на 
обличчі дають підстави думати, що він на десять або 
й двадцять років старший. Коротка стрижка рівномір
но припорошена сивиною, і лінія росту волосся посеред 
чола трохи виступає донизу трикутником, на відміну 
від Ондовскі. У нього починають обвисати щоки, чого 
в Ондовскі теж нема.

Позаду нього в укритому кіптявою снігу метушаться 
пожежні, які розгрібають пакунки й багаж, тоді як інші 
направляють шланги на залишки літака «Юнайтед» 
і два будинки, що горять позаду нього. Великий старий 
«кадиллак» швидкої допомоги якраз рушає, ввімкнув
ши сигнальні вогні.

— Це Пол Фрімен з репортажем із Брукліна, де стала ся 
найстрашніша авіакатастрофа в історії Америки, — каже 
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кореспондент, за кожним словом видихаючи хмарку білої 
пари. — На борту цього літака «Юнайтед Ейрлайнз» за
гинули всі, крім одного хлопчика. — Він вказує на швид
ку, яка зникає з кадру. — Цей досі не ідентифікований 
хлопчик зараз у тій машині швидкої допомоги. Він… — 
репортер, що кличе себе Полом Фріменом, робить дра
матичну паузу, — …хлопчик, що впав з неба! Укритого 
полум’ям, його викинуло із задньої частини літака, після 
чого він приземлився в сніговому заметі. Нажахані пере
хожі викачали його в снігу, щоб загасити полум’я, але 
я бачив, як його клали до машини швидкої, і можу сказа
ти, що ушкодження виглядають дуже серйозними. Його 
одяг майже повністю вигорів або стопився зі шкірою.

— Зупини тут, — командує старий.
Онук так і робить. Ден повертається до Голлі. Його 

блакитні очі вицвілі, але досі гострі.
— Ти бачиш, Голлі? Ти чуєш? Я  впевнений, що для 

телеаудиторії він здавався нажаханим, бо робив свою 
роботу у важких обставинах, але…

— Він не нажаханий, — каже Голлі. Вона думає про 
перший репортаж Ондовскі зі школи Макріді. Тепер 
вона все бачить яснішими очима.  — Він збуджений.

— Так, — каже Ден і киває. — Саме так. Ти розумієш. 
Добре.

— Слава Богові, що хтось іще розуміє, — каже Бред.
— Хлопчика звали Стівен Бальц, — каже Ден. — Цей 

Пол Фрімен бачив обгорілого малого і, певно, чув його 
крики болю, бо свідки казали, що хлопець принаймні 
спочатку справді був притомний. І знаєш, що я думаю? 
Що я почав про це думати? Що він годувався.

— Звісно, так, — каже Голлі. У неї заніміли губи. — На 
хлопчиковому болі, на страху свідків. На смерті.

— Так. Підготуй наступне, Бреде.
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Ден утомлено спирається на спинку. Голлі не зважає. 
Їй треба дізнатися решту. Треба дізнатися все. Її захо
пила стара гарячка.

— Коли ви почали це шукати? Як дізналися?
— Уперше я побачив цей сюжет увечері дня катастро

фи, в «Огляді ГантліБрінклі». — Він бачить її спантели
чення і легенько всміхається. — Ти надто молода, щоб 
пам’ятати Чета Гантлі й Девіда Брінклі. Зараз ця пере
дача називається «Вечірні новини на NBC».

Бред каже:
— Якщо незалежна станція прибувала до місця події 

раніше й мала хороший запис, вони продавали репор
таж одній з мереж. Певно, так сталося і в цьому випад
ку, і тому дідусь його побачив.

— Фрімен дістався туди першим,  — замислюється 
Голлі. — Ви кажете… гадаєте, що Фрімен якось спричи
нив катастрофу цих літаків?

Ден Белл так завзято хитає головою, що павутинчас
ті залишки його волосся розвіває на всі боки.

— Ні, йому просто пощастило. Або він добре оцінив 
шанси. Тому що у великих містах завжди трапляються 
трагедії, правда ж? Нагоди поживитися для такого, як 
він. І хто знає, така істота може бути чутлива до набли
ження великих катастроф. Може, він як той комар — 
знаєш, вони ж відчувають кров за кілометри. Звідки 
нам знати, коли ми навіть не знаємо, що він таке? По
давай наступне, Бреде.

Бред запускає ролик, і  на великому екрані знову 
з’являється Ондовскі… але інакший. Худіший. Молод
ший за «Пола Фрімена» і за поточну версію Ондовскі, 
котра вела репортаж від зруйнованого вибухом боку 
школи Макріді. Але це він. Обличчя інше, обличчя те 
саме. На мікрофоні в  його руці літери KTVT. З  ним 
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стоять три жінки. В одної з них на одязі значок політич
ної кампанії Кеннеді. В іншої — пожмаканий і якийсь 
нещасний з виду плакат, на якому написано «З КЕННЕ
ДІ ДО КІНЦЯ!».

— Це Дейв ван Пелт з репортажем із «Діліплаза», що 
навпроти Техаського шкільного книгосховища, де…

— Зупини, — каже Ден, і Бред зупиняє. Ден поверта
ється до Голлі. — Це знову він, так?

— Так, — каже Голлі. — Не впевнена, що хтось інший 
це побачить, і не знаю, як ви це помітили через стільки 
часу після авіакатастрофи, але це він. Мені батько колись 
розказував про машини. Казав, що різні компанії — 
«Форд», «Шевроле», «Крайслер» — пропонують багато 
моделей, які вони ще й змінюють кожен рік, але всі їхні 
машини зроблені за схожою схемою. Він… Ондовскі…

Але слова підводять її, і вона може тільки вказати паль
цем на чорнобіле зображення на екрані. Рука тремтить.

— Так,  — м’яко каже Ден.  — Дуже добре сказано. 
Є різні моделі, але схема одна. От тільки в нього щонай
менше дві схеми, якщо не більше.

— Що ви маєте на увазі?
— Я дійду до цього. — Його голос рипучий як ніколи, 

і він відпиває трохи чаю, щоб змочити горло. — Цей 
репортаж я побачив випадково, бо коли йшлося про 
вечірні новини, я був вірний Гантлі й Брінклі. Але після 
того як застрелили Кеннеді, усі перейшли до Волтера 
Кронкайта, і я теж. Тому що на CBS були найкращі ре
портажі. Кеннеді застрелили в п’ятницю. Репортаж про 
це з’явився у вечірньому випуску на CBS наступного 
дня, в суботу. Такий, що називають «підґрунтям». Вми
кай, Бреде. Але почни спочатку.

Молодий репортер у  жахливій спортивній куртці 
в клітинку починає знову.
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— Це Дейв ван Пелт з  репортажем із «Діліплаза», 
навпроти Техаського шкільного книгосховища, де вчо
ра був смертельно поранений Джон Кеннеді, тридцять 
п’ятий президент Сполучених Штатів. Поруч зі мною 
Ґрета Дайсон, Моніка Келлоґ і Хуаніта Альварес, при
хильниці Кеннеді, котрі були на цьому самому місці 
вчора, коли пролунали постріли. Шановні пані, чи мо
жете ви розказати нам, що бачили? Міс Дайсон?

— Постріли… кров… у нього, бідолашного, з поти
лиці йшла кров….

Ґрета Дайсон ридає так сильно, що її ледве можна 
зрозуміти, але Голлі здається, що так і задумано. Гля
дачі, певно, ридають у  своїх домівках разом із нею, 
думаю чи, що її горе символізує їхнє. І горе всього на
роду. А от репортер…

— Він усе вбирає, — каже вона. — Тільки прикида
ється зворушеним, ще й не дуже добре.

— Точно,  — каже Ден.  — Щойно придивишся гар
ненько, то вже не можеш не помітити. І поглянь на ін
ших двох жінок. Вони теж плачуть. Чорт, тієї суботи 
багато люду плакало. І  в  подальші кілька тижнів. Ти 
права. Він усе це вбирає.

— І ви думаєте, він знав, що це станеться? Наче ко
мар, що зачув кров?

— Не знаю, — каже Ден. — Просто не знаю.
— Але ми знаємо, що він почав працювати на KTVT 

лиш того літа,  — каже Бред.  — Я  не зміг багато про 
нього дізнатися, але це встановив точно. Дізнався з істо
рії каналу в інтернеті. І він зник звідти до весни 1964го.

— Наступного разу він спливає — принаймні з того, 
що я знаю, — в Детройті, — каже Ден. — У 1967му. Під 
час подій, відомих на той час як «Повстання в Детройті» 
або «Бунт на 12й вулиці». Усе почалося, коли поліція 
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прийшла з рейдом до нічного бару, де нелегально на
ливали після дозволеного часу, і події поширилися на 
все місто. Сорок три людини загинули, тисячу двісті 
поранено. Це була головна новина п’ять днів поспіль, 
і саме стільки там тривало насильство. Це вже інший 
незалежний канал, але репортаж підібрав NBC й по
казав у вечірніх новинах. Пускай, Бреде.

Репортер стоїть перед вигорілим фасадом крамниці 
й  бере інтерв’ю в  чорношкірого чоловіка, в  якого по 
обличчю стікає кров. Чоловікове горе майже не дає 
йому розбірливо говорити. Він каже, що це його хім
чистка горить через дорогу і  що він не знає, де його 
жінка й донька. Вони загубились у заворушеннях, що 
охопили ціле місто. «Я втратив усе, — каже він. — Усе».

А репортер, що цього разу називає себе Джимом 
Ейвері? Це точно кореспондент телеканалу з невелико
го міста. Огрядніший за «Пола Фрімена», майже глад
кий, низький на зріст (його співрозмовник височіє над 
ним вежею) і з лисиною. Інша модель, та сама схема. 
У тому гладкому обличчі захований Чет Ондовскі. А та
кож Пол Фрімен. І Дейв ван Пелт.

— Як ви на це вийшли, містере Белл? Як узагалі 
можна…

— Ден, пам’ятаєш? Я Ден.
— Як ви побачили, що це не просто подібність?
Ден з онуком обмінюються усмішками. Голлі бачить 

цю коротку німу сценку і знову думає: «Інша модель, та 
сама схема».

— Ви помітили малюнки в  коридорі, так?  — питає 
Бред. — Коли дідусь ходив у копах, то була його інша 
сфера діяльності. У нього природний дар.

У Голлі знову клацає в голові. Вона розвертається 
до Дена.
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— Так ви малювали нариси зовнішності з  описів! 
Ось яка була ваша інша поліційна робота.

— Так, хоч я  робив не просто нариси. Я  не кари
катурист. Я малював портрети. — Він думає, а тоді 
додає: — Ви чули, як люди іноді кажуть, що ніколи не 
забувають облич? Як правило, перебільшують, а  то 
й прямо брешуть. Але не я. — Ден говорить поділовому.

«Якщо це дар, — думає Голлі, — то такий самий ста
рий, як і він сам. Може, колись він і вражав його самого, 
але зараз Ден Белл просто сприймає його як належне».

— Я бачив його за роботою, — каже Бред. — Якби не 
артрит у руках, він міг би розвернутися лицем до стіни 
й намалювати вас за двадцять хвилин, Голлі, і кожна 
деталь була б правильною. Ті малюнки на стінах? То все 
люди, котрих упіймали завдяки дідусевим портретам.

— Але все одно… — з сумнівом починає Голлі.
— Пам’ятати обличчя — це лиш частина діла, — каже 

Ден. — Вона не допомагає намалювати подобу злочин
ця, бо бачив його не я. Ти розумієш?

— Так, — каже Голлі.
Вона зацікавлена з іншої причини, окрім того, як він 

ідентифікував Ондовскі в різних подобах. Вона заці
кавлена, тому що продовжує вчитися для своєї детек
тивної роботи.

— Тут вступає свідок. У деяких випадках — викра
дення машини або пограбування — кілька свідків. Во
ни описують зловмисника. Але це як з тими сліпими 
й слоном. Ти знаєш цю історію?

Голлі знає. Сліпий, що хапає слона за хвіст, каже, що 
це лоза. Той, що бере слона за хобот, думає, що це пітон. 
Інший обіймає ногу і  переконується, що це стовбур 
великої старої пальми. У кінці сліпі чубляться, з’ясо
вуючи, хто правий.
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— Кожен свідок бачить об’єкта трохи інакше, — каже 
Ден. — А коли свідок один, то він чи вона бачать його 
в різні дні порізному. Ніні, кажуть вони, я помилявся, 
тут обличчя надто гладке. Тут надто худе. Він мав бо
рідку. Ні, у нього були вуса. Очі блакитні. Ні, я виспав
ся і думаю, що насправді вони сірі.

Він довго затягується своїм O2. Виглядає втомле
нішим, ніж досі. Окрім очей у фіолетових мішках. Во
ни  ясні. Зосереджені. Голлі думає, що якби ота істо
та,  Ондовскі, побачила ці очі, то могла  б злякатися. 
Могла б захотіти закрити їх, перш ніж вони помітили 
надто багато.

— Моя робота в тому, щоб в усіх цих варіаціях по
бачити схожість. Ось де справжній дар, ось що я вкла
даю у свої портрети. Саме це я вклав у перші малюнки 
цього типа. Поглянь.

Він витягає невелику теку з бокової кишені візка і пе
редає Голлі. Усередині шість ламких від віку аркушів. На 
кожному зображена інша версія Чарльза Ондовскі, він 
же Чет. Вони не такі детальні, як галерея злочинців у ко
ридорі, проте все одно дивовижні. На перших трьох вона 
бачить Пола Фрімена, Дейва ван Пелта і Джима Ейвері.

— Ви намалювали їх з пам’яті? — питає вона.
— Так, — каже Ден. Знову — не вихваляється, а про

сто стверджує факт. — Ці три були намальовані скоро 
по тому, як я побачив Ейвері. Влітку 67го. Я зробив 
копії, але це оригінали.

Бред каже:
— Пам’ятайте про часовий контекст, Голлі. Дідусь 

бачив цих чоловіків по телевізору до появи VCR, DVR 
чи інтернету. Для звичайних глядачів було так: ти бачив, 
що бачив, а тоді воно зникало. Йому довелося поклада
тися на пам’ять.



287яКщо КроВ ТЕЧЕ

— А ці інші?
Вона розсунула інші три малюнки віялом, наче граль

ні карти. Обличчя з іншими контурами волосся, іншими 
очима й губами, іншими зморшками, іншого віку. Усі — 
різні моделі однієї схеми. Усі — Ондовскі. Вона бачила 
це, бо вже раніше бачила слона. Те, що Ден Белл побачив 
його ще у свій час, було дивовижно. Та ні, геніально.

Він один за одним вказує на малюнки в її руці.
— Оце Реджинальд Голдер. Він робив репортаж із 

Вестфілда, НьюДжерсі, після того як Джон Ліст убив 
усю свою родину. Брав інтерв’ю в  заплаканих друзів 
і сусідів. Наступний — Гаррі Вейл, репортаж із Каліфор
нійського університету в Фулертоні, після того як при
биральник на ім’я Едвард Оллавей застрелив шістьох. 
Вейл прибув на місце ще до того, як висохла кров, і взяв
ся опитувати тих, хто вижив. Оцей останній, завжди 
забуваю його ім’я…

— Фред Ліберманенбах, — каже Бред. — Кореспон
дент WKS, Чикаґо. Розповідав про отруєний парацета
мол у  1982му. Померло семеро людей. Розмовляв зі 
згорьованими родичами. У  мене є  всі ці відео, якщо 
хочете подивитися.

— У нього тих відео скільки хочеш, ми відкопали сім
надцять різних версій цього Чета Ондовскі, — каже Ден.

— Сімнадцять? — Голлі приголомшена.
— Це лише ті, про котрих ми знаємо. Нема потреби 

дивитися на кожного. Склади докупи оті перші три 
малюнки, Голлі, й приклади до телевізора. Це не світло
вий екран, але його має вистачити.

Вона притуляє їх до блакитного екрана, знаючи, що 
побачить. Це одне обличчя.

Обличчя Ондовскі.
Аутсайдера.
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Коли вони спускаються, Ден Белл наче не сидить на 
стільціліфті, а скоріше гойдається в ньому. Він не про
сто втомлений, а виморений. Голлі дуже не хоче тур
бувати його далі, але доведеться.

Ден Белл також знає, що вони не закінчили. Він про
сить Бреда принести йому ковток віскі.

— Дідусю, лікар сказав…
— Пішов він у  сраку тієї коняки, на якій він сюди 

приїхав, — каже Ден. — Це мене збадьорить. Ми закін
чимо, ти покажеш Голлі ту останню… штуку… а тоді 
я приляжу. Я сьогодні проспав усю ніч — закладаюся, 
що й цю просплю. Такий тягар спадає з моїх плечей…

«На мої, — думає Голлі. — Якби ж зі мною був Ралф. 
А ще більше — якби ж зі мною був Білл».

Бред приносить дідусеві сувенірну склянку з «Флінт
стоунами», в якій віскі ледве стільки, щоб покрити дно. 
Ден кисло на це дивиться, але приймає без зауважень. 
Він виймає з бокової кишені візка пляшечку пігулок 
і скручує пристосовану до геріатричних рук кришку. 
Витрушує одну пігулку, а ще штук п’ять висипаються 
на підлогу.

— Зараза, — каже старий. — Підбери їх, Бреде.
— Я підберу, — каже Голлі й так і робить. Ден тим 

часом кладе пігулку до рота й запиває її віскі.
— Оце точно не дуже розумно, дідусю,  — драту

ється Бред.
— На моєму похороні ніхто не скаже, що я помер 

молодим і вродливим, — відказує Ден. На його щоках 
виступило трохи барви, він знову сидить рівно. — Гол
лі, у мене, мабуть, хвилин двадцять, перш ніж той ні
кчемний ковток віскі видихається. Щонайбільше — пів 
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години. Я знаю, в тебе ще є питання, і ми ще маємо 
показати тобі одну штуку, але мусимо не затягувати.

— Джоель Ліберман, — каже вона. — Терапевт, до 
якого ви ходили в Бостоні з 2018 року.

— А що з ним?
— Ви ж не пішли до нього через те, що думали, буцім 

втрачаєте глузд?
— Звісно, ні. Я пішов з тієї ж причини, з якої, напевне, 

ти ходила до Карла Мортона з його книжками й лекція
ми про людей з дивними неврозами. Я ходив розповісти 
все, що знаю, тому, кому платять за уважне слухання. 
І знайти когось іще, хто має причини вірити в неймо
вірне. Я шукав тебе, Голлі. Так само як ти шукала мене.

«Так. Це правда. Все одно, — думає вона, — це про
сто чудо, що ми зустрілися. Або доля. Або Бог».

— Хоч Мортон і змінив у своїй статті всі імена й міс
ця, для Бреда було легко тебе вистежити. До речі, оте, 
що кличе себе Ондовскі, не вело репортажів з техаської 
печери. Ми з Бредом передивилися всі випуски новин.

Голлі каже:
— Мій аутсайдер не показувався на відео чи аудіо

записах. Існує запис, на якому він мав би бути серед 
натовпу, але його не видно. — Вона стукає пальцем по 
малюнках Ондовскі в  численних личинах.  — А  цей 
злодій постійно в телевізорі.

— Тоді він відрізняється,  — каже старий і  знизує 
плечима. — Як відрізняється домашній кіт від лісової 
рисі — одна схема, різні моделі. Що ж до тебе, Голлі, то 
про тебе в новинах ледве згадують, і то ніколи не на
зивають на ім’я. Просто цивільна громадянка, що до
помогла слідству.

— Я попросила не приділяти мені уваги, — бурмо
че Голлі.
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— На той час я вже прочитав про Керолін Г. в стат
тях доктора Мортона. Намагався вийти на тебе через 
доктора Лібермана — поїхав заради зустрічі в Бостон, 
що було нелегко. Я знав, що навіть якщо ти не розпі
знала, чим є Ондовскі, у тебе є добра підстава повірити 
в мою розповідь, якби ти її почула. Ліберман подзво
нив Мортону — й ось ти тут.

Одна річ турбує Голлі, і то дуже сильно. Вона каже:
— Чому зараз? Ви знали про цю істоту багато років, 

полювали на неї…
— Не полювали, — каже Ден. — Точніше буде сказа

ти «стежили». Бред переглядає інтернет десь із 2005 ро
ку. Ми шукаємо його в кожній трагедії, в кожній ма
совій стрілянині. Правду кажу, Бреде?

— Так, — каже Бред. — І не завжди знаходимо: його 
не було в СендіГук чи в ЛасВеґасі, коли Стівен Педдок 
убив багато людей на концерті, але він працював на 
WFTV в Орландо у 2016му. На другий день брав інтер
в’ю в  тих, хто вижив у  стрілянині в  нічному клубі 
«Пульс». Він завжди обирає тих, хто найбільше роз
тривожений, хто був усередині або втратив друзів.

Звісно, що так. Звісно. Їхнє горе смачніше.
— Але ми не знали, що він був біля нічого клубу, аж 

до вибуху в школі минулого тижня, — каже Бред. — 
Правда, дідусю?

— Не знали, — погоджується Ден. — Хоч і ретель
но перевірили всі випуски новин про «Пульс» у по
дальші дні.

— Як ви його пропустили? — питає Голлі. — «Пульс» 
же трапився чотири роки тому! Ви ж казали, що ні
коли не забуваєте облич і на той час уже знали Ондов
скі, бо навіть зі змінами це завжди одне й те саме сви
няче обличчя.
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Вони однаково спантеличено насуплюються, тож Гол
лі повторює розказане Біллом про те, що в більшості 
людей або свиняче, або лисяче обличчя. У кожній по
баченій тут версії Ондовскі його обличчя округле. Іно
ді трохи, іноді дуже, але це завжди свиняче обличчя.

Бред усе одно має розгублений вигляд, але його дід 
усміхається.

— Це точно. Мені подобається. Хоча трапляються 
й випадки, коли в деяких людей…

— Конячі обличчя, — закінчує за нього Голлі.
— Саме це я й збирався сказати. А ще в деяких бува

ють тхорячі… хоча, мабуть, можна сказати, що у тхорів 
є лисячі риси, так? Безперечно, Філіп Генніґен… — Він 
змовкає. — Так. Закладаюся, що в цьому аспекті у ньо
го завжди лисяче обличчя.

— Я не розумію.
— Зараз пояснимо,  — каже Ден.  — Покажи відео 

з «Пульса», Бреде.
Бред запускає відео і розвертає айпад до Голлі. Зно

ву кореспондент веде репортаж, цього разу перед ве
личезною купою квітів і табличок з написами на зра
зок «БІЛЬШЕ ЛЮБОВІ Й  МЕНШЕ НЕНАВИСТІ». 
Репортер починає брати інтерв’ю в заплаканого юнака, 
у котрого по щоках розмазаний або бруд, або залишки 
туші. Голлі не слухає, і  цього разу вона не скрикує, 
тому що не має на це повітря. Репортер — Філіп Ген
ніґен — молодий, білявий, худий. Він ніби пішов пра
цювати одразу після школи, і Білл Годжес справді на
звав би його обличчя лисячим. Генніґен дивиться на 
співрозмовника з чимось схожим на турботу… спів
чуття… симпатію… або ледве замасковану жадобу.

— Зупини, — каже Ден до Бреда. А тоді до Голлі: — 
Ти в порядку?
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— Це не Ондовскі, — шепоче вона. — Це Джордж. 
Чоловік, що привіз бомбу до школи Макріді.

— О, але це і є Ондовскі, — каже Ден. Говорить м’яко. 
Майже лагідно. — Я вже казав тобі. У цієї істоти не 
одна схема, а дві. Щонайменше дві.

13

Голлі вимкнула телефон ще перед дверима Белла і зга
дує про нього аж коли повертається до свого номера 
в «Ембасі Сьютс». Її думки кружляють і перекидають
ся, наче опале листя на сильному вітрі. Коли вона таки 
вмикає його, щоб продовжити звіт для Ралфа, то ба
чить чотири есемески, п’ять пропущених і п’ять по
відомлень у  голосовій пошті. Пропущені й  голосова 
пошта — всі від матері. Шарлотта знає, як писати есе
мески,  — Голлі їй показала,  — але ніколи не завдає 
собі з ними клопоту, принаймні коли йдеться про донь
ку. Голлі здається, що мати не вважає текстові повідо
млення придатними для того, щоб посправжньому 
надійно заманити її в пастку почуття провини.

Вона відкриває перше повідомлення.
Піт: Усе гаразд, Г? Я стережу лавку, тож роби своє 

й не турбуйся. Кажи, коли буде щось треба.
Голлі всміхається.
Барбара: Я взяла фільми. Наче хороші. Я повер

ну, дяк. 
Джером: Начебто натрапив на щось про того шоко

ладного лабрадора. В ПармаГайтс. Перевірю. Якщо 
буде щось треба, я на мобільному. Не вагайся.

Останнє теж від Джерома: Голліберрі. 
Попри те, про що вона дізналася в будинку на Лафаєт

стріт, вона не може не засміятися. І мало не пустити 
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сльозу. Вони всі турбуються про неї, як і вона про них. 
Це дивовижно. Вона намагатиметься спиратися на це, 
поки розбиратиметься з матір’ю. Вона вже знає, як за
кінчується кожне голосове повідомлення Шарлотти.

«Голлі, ти де? Подзвони мені». Це перше.
«Голлі, мені треба поговорити з тобою про те, щоб 

навідати твого дядька на цих вихідних. Подзвони ме
ні». Друге.

«Де ти? Чому в тебе вимкнений телефон? Це дуже 
нерозважливо. А  якби тут сталося щось термінове? 
Подзвони мені!» Третє.

«Та жінка з “Пишних пагорбів”, місіс Бреддок, вона 
мені не подобається, якась дуже пихата, вона дзво нила 
й казала, що дядько Генрі дуже засмучений! Чого ти мені 
не дзвониш? Подзвони мені!» Потужний номер чотири.

П’ятий уже сама простота: «Подзвони мені!»
Голлі йде до ванної, розкриває похідний набір і при

ймає аспірин. Тоді стає на коліна й  складає руки на 
краєчку ванни.

— Боже, це Голлі. Мені зараз треба подзвонити мате
рі. Допоможи мені пам’ятати, що я можу за себе посто
яти без бруду і злості, не розводячи сварки. Допоможи 
закінчити цей день без куріння, бо мені й досі кортить, 
особливо в такі часи. А ще я досі сумую за Біллом, але 
я рада, що в моєму житті є Джером і Барбара. Піт теж, 
хоч до нього іноді трохи повільно доходить.  — Вона 
починає вставати, а тоді повертається в попередню по
зу. — Мені також не вистачає Ралфа, я сподіваюся, що 
він добре відпочиває з дружиною і сином.

Укріпившись таким чином (принаймні вона на це спо
дівається), Голлі телефонує матері. Здебільшого говорить 
Шарлотта. Мовляв, Голлі не каже, де вона, що робить 
і коли повернеться, й це Шарлотту дуже сердить. Під цим 
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гнівом Голлі відчуває материн страх, тому що Голлі втек
ла. У Голлі тепер власне життя. Такого не мало статися.

— Що б ти там не робила, цих вихідних мусиш повер
нутися, — каже Шарлотта. — Треба разом поїхати навіда
ти дядька Генрі. Він наш родич. Ми єдині, хто в нього є.

— Не виключено, що я не зможу, мамо.
— Чому? Я хочу знати!
— Тому що… — «Тому що в мене справа на руках». 

Так сказав би Білл. — Тому що я працюю.
Шарлотта починає плакати. За минулі років п’ять це 

завжди було її останнім засобом, щоб змусити Голлі 
підкоритися. Тепер плач уже не діє, але це все одно її 
стандартна тактика, і від неї все одно боляче.

— Я люблю тебе, мамо,  — каже Голлі й  закінчує 
дзвінок.

Чи це правда? Так. Матір перестала їй подобатись, 
а любов без симпатії — це як ланцюг з наручниками на 
обох кінцях. Чи може вона розірвати ланцюг? Збити 
з себе наручник? Напевне, так. Вона багато разів обго
ворювала таку можливість з  Еллі Вінтерс, особливо 
коли мати сказала їй (з гордістю), що проголосувала за 
Дональда Трампа (фу!). Чи зробить вона це? Не зараз, 
а можливо, й ніколи. Поки Голлі росла, Шарлотта Ґібні 
втовкмачувала їй — терпляче, може, навіть із хорошими 
намірами, — що Голлі бездумна, безпомічна, безталан
на й безтурботна. Що вона «без». Голлі вірила в це, доки 
не зустріла Білла Годжеса, котрий вважав той префікс 
необґрунтованим. Тепер у неї своє життя, частіше щас
ливе, аніж навпаки. Якщо вона обірве зв’язок з матір’ю, 
то втратить частину себе.

«Я  не хочу бути “без”,  — думає Голлі, сідаючи на 
ліжко в номері “Ембасі Сьютс”. — Я вже того скушту
вала і випила».
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— І футболку з таким написом отримала, — додає 
вона.

Вона бере колу з барахолодильника (клятий кофе
їн), тоді запускає додаток на телефоні й продовжує звіт 
для Ралфа. Як і молитва до Бога, в якого вона не зовсім 
вірить, ця розповідь очищує її думки, і коли вона за
кінчує, то вже знає, як діятиме далі.

14

Зі звіту Голлі Ґібні для детектива Ралфа Андерсона:
Звідси й  надалі, Ралфе, я  намагатимусь передати 

розмову з  Деном і  Бредом Беллами дослівно, поки 
вона ще свіжа в пам’яті. Вийде не абсолютно точно, але 
близько. Треба було записати її там, але я геть про це 
не подумала. Мені ще багато чого треба довчити про 
цю роботу. Сподіваюся, ще матиму нагоду.

Я бачила, що містер Белл — старий містер Белл — 
хотів продовжувати, але щойно той ковток віскі виві
трився, він не зміг. Сказав, що йому треба прилягти 
й  відпочити. Остання його фраза була звернена до 
Бреда — про якісь звукозаписи. Тоді я не зрозуміла, 
про що він. Тепер розумію.

Онук покотив його до спальні, але спочатку дав 
мені свій айпад і відкрив на ньому низку фотографій. 
Я продивилася ті зображення, поки його не було, тоді 
знову і  ще дивилася, коли Бред повернувся. Сімна
дцять фото, усі взяті з відео в інтернеті, усі зображають 
Чета Ондовскі в його різних…

[Пауза]
…різних втіленнях, можна сказати. І  ще вісімна

дцяте, де був зображений Філіп Генніґен біля нічного 
клубу «Пульс» чотири роки тому. Безвусий, біляве 
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волосся замість темного, молодший, ніж фото Джор
джа у фальшивій уніформі з камери спостереження, 
але то точно був він. Те саме обличчя в основі. Те саме, 
лисяче. Але не таке, як в  Ондовскі. Не може бути.

Бред повернувся з пляшкою й ще двома склянками. 
«Дідусеве віскі, — сказав він. — “Мейкерз Марк”. Не 
хочете трошки?» Коли я відмовилася, він добре налив 
в одну зі склянок. «Ну а мені треба, — сказав. — Дідусь 
говорив вам, що я ґей? Страшенний ґей?»

Я сказала, що так, і Бред усміхнувся.
«Це він так починає кожну розмову про мене,  — 

сказав він. — Хоче викласти це наперед, зразу занести 
в протокол, щоб показати, що він на це не зважає. Але 
ясно ж, що зважає. Він мене любить, але таки зважає».

Коли я сказала, що в мене схожі почуття до матері, 
він усміхнувся і сказав, що в нас є дещо спільне. Ма
буть, так.

Він сказав, що його дід завжди цікавився тим, що 
називав «другим світом». Історії про телепатію, приви
дів, дивні зникнення, вогні в небі. Сказав: «Дехто збирає 
поштові марки. Мій дід збирає історії про другий світ. 
Я сумнівався в тому всьому, доки не побачив оце».

Він вказав на айпад, який і досі показував фото Джор
джа. Джордж із повним пакунком вибухівки, чекає, 
поки його впустять до приймальні школи Макріді.

Бред сказав: «А тепер я можу повірити в будьщо, 
від летючих тарілок до клоунівубивць. Тому що дру
гий світ справді існує. Існує, бо люди відмовляються 
вірити в його існування».

Я знаю, що це правда, Ралфе. І ти знаєш. Саме тому 
та істота в Техасі прожила так довго.

Я попросила Бреда пояснити, чому його дід так довго 
чекав, хоча на той час уже й сама розуміла доволі добре.
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Він сказав, що дідусь вважав отого здебільшого не
шкідливим. Таким собі екзотичним хамелеоном — якщо 
не останнім представником виду, то одним з останніх. 
Він живе з горя й болю — може, це й не дуже порядно, 
але не так далеко від хробаків, що живуть з розкладу 
плоті, або грифів та стерв’ятників, які харчуються зби
тими на дорозі тваринами.

«І койоти з гієнами так живуть, — сказав Бред. — Во
ни прибиральники тваринного світу. А ми хіба кращі? 
Хіба люди не сповільнюють машину, щоб як слід роз
дивитись аварію на трасі? То ж такі самі жертви дороги».

Я сказала, що завжди відвертаюсь. І  молюся за те, 
щоб з людьми, які втрапили в аварію, все було добре.

Він сказав, що коли це так, то я виняток з правила. 
Сказав, що більшості людей подобається біль, якщо він 
не їхній. Тоді він сказав: «Я так розумію, що ви й фільми 
жахів не дивитеся?»

Ну, дивлюся, Ралфе, але  ж у  фільмах усе не по
справжньому. Коли режисер кричить «знято», дівчина, 
якій Джейсон чи Фредді перетяв горло, встає і  йде 
пити каву. Але все одно, після цього вже, може, й не 
дивитимусь…

[Пауза]
Не зважай, нема часу перескакувати на інші теми. 

Бред сказав: «На кожне відео про вбивства і катастро
фи, які ми з дідусем зібрали, припадають сотні інших. 
Або й тисячі. Журналісти новин кажуть: “Якщо кров 
тече — камеру на плече”. Це тому, що людям найбільше 
подобаються сюжети з поганими новинами. Убивства
ми. Вибухами. Автокатастрофами. Землетрусами. Цу
намі. Людям це подобається, і в наші часи — ще більше, 
бо відео знімають на телефони. А відео з камери спо
стереження, записане всередині “Пульса”, коли там ще 
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шаленів Омар Матін? У  нього мільйони переглядів. 
Мільйони».

Він сказав, що містер Белл думав, буцім ця рідкісна 
істота лиш робить те, що роблять усі люди, які див
ляться новини: живиться з трагедій. Чудовиську — він 
не називав його аутсайдером  — просто пощастило 
жити з цього довше. Містер Белл обмежувався тим, що 
спостерігав і дивувався, доки не побачив знімок люди
ни з бомбою з камери спостереження школи Макріді. 
У нього пам’ять на обличчя, і він знав, що не так давно 
бачив версію цього лиця поруч із якимось іншим ак
том насильства. Бредові знадобилася менш як година, 
щоб вирізнити Філіпа Генніґена.

«Я  поки що знайшов підривника школи Макріді 
тричі», — сказав Бред і показав мені знімки чоловіка 
з  лисячим обличчям  — щоразу різним, але щоразу 
з Джорджем в основі, — коли той вів три різні репор
тажі. Ураган Катріна в  2005му. Торнадо в  Іллінойсі 
в 2004му. Всесвітній торговельний центр у 2001му. 
«Я впевнений, що знайдуться й  інші, просто не мав 
досить часу їх відшукати».

«Може, це інша людина, — сказала я. — Або істота». 
Я подумала, що коли існують двоє — Ондовскі й отой, 
якого ми вбили в Техасі, — то може бути і третій. Або 
й четвертий. Або й десяток. Я пригадала передачу, яку 
бачила на PBS, про види, яким загрожує вимирання. 
У світі лишилося всього шістдесят чорних носорогів, 
всього сімдесят амурських леопардів, але це набагато 
більше, ніж три.

«Ні, — сказав Бред. — Це той самий тип».
Я спитала, чому він такий упевнений.
«Дідусь малював у поліції портрети, — сказав він. — 

Я  кілька разів організовував прослуховування підо
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зрюваних згідно з судовим ордером, а ще кілька разів 
споряджав кротів. Ви знаєте, хто це такі?»

Звісно, я знала. Ті, хто працює під прикриттям.
«Уже немає мікрофонів під сорочками,  — сказав 

Бред. — Зараз використовують фальшиві запонки або 
ґудзики. Одного разу я вставив мікрофончика в логотип 
“Ред Сокс” на бейсболці. Наче третє вухо на лобі, уявля
єте? Але це тільки частина того, що я роблю. Дивіться».

Він підтягнув стільця ближче до мого, щоб ми обоє 
бачили айпад. Запустив додаток «VocaKnow». У ньому 
було кілька файлів. Один називався «Пол Фрімен». Як 
ти пам’ятаєш, це версія Ондовскі, що робила репортаж 
з місця падіння літака в 1960му.

Бред запустив файл, і я почула голос Фрімена, тіль
ки різкіший і ясніший. Бред сказав, що почистив аудіо 
і прибрав фоновий шум. Назвав це «промив доріжку». 
Звук долинав через динамік айпада. А на екрані я ба
чила той голос так, як видно звукові хвилі внизу теле
фона або планшета, коли тепаєш по іконці мікрофона, 
щоб відправити аудіоповідомлення. Бред назвав це 
спектрограмою голосового відбитка і сказав, що він є їх 
сертифікованим дослідником. Йому траплялося давати 
свідчення в суді.

Ти бачиш, як у цьому випадку проявилася та сила, 
про яку ми говорили, Ралфе? Я бачу. Дід і онук. Один 
знається на малюнках, інший — на голосах. Якби когось 
із них не було, ця істота, цей аутсайдер і досі носив би 
різні обличчя й ховався на видноті. Дехто назвав би це 
удачею або збігом, як виграшні номери в лотереї, але 
я в це не вірю. Не можу і не хочу.

Бред поставив аудіо Фрімена з місця авіакатастрофи 
на повтор. Далі він відкрив файл Ондовскі з репорта
жем ізпід школи Макріді й теж поставив на повтор. 
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Голоси лягли один на один, перетворивши всі слова на 
беззмістовне торохтіння. Бред заглушив звук і пальцем 
розвів дві спектрограми, Фріменову — у верхню поло
вину екрана, а Ондовскі — у нижню.

«Ви бачите, так?» — спитав він.
Звісно, я бачила. Однакові піки й провали рухались 

обома спектрограмами майже синхронно. Були незнач
ні зміни, але загалом голос той самий, попри шістдесят 
років, що їх розділяли. Я спитала Бреда, як два графіки 
звукових хвиль можуть бути такими схожими, якщо 
Фрімен і Ондовскі говорили різне.

«Його обличчя змінюється, тіло змінюється, — ска
зав Бред, — але голос завжди лишається той самий. Це 
називається голосовою унікальністю. Він намагається 
вплинути на це: іноді трохи підвищує тембр, іноді по
нижує, іноді навіть пробує додати акцент,  — але не 
дуже старається».

Я сказала: «Тому що він упевнений, що фізичних 
змін разом зі зміною місця досить».

«Думаю, так, — сказав Бред. — І ще. У кожного своя 
унікальна манера мовлення. Певний ритм, що визна
чається особливостями дихання. Гляньте на піки. Це 
Фрімен наголошує певні слова. Гляньте на провали, де 
він робить вдих. Тепер гляньте на Ондовскі».

Вони однакові, Ралфе.
«Є ще дещо, — сказав Бред. — Обидва голоси пере

пиняються на словах, в яких є с або схожий звук. Думаю, 
що колись, бознанаскільки давно, ця істота шепеляви
ла в розмові, але, звісно, кореспонденту не можна ше
пелявити. Він навчився виправляти цей звук, торкаю
чись язиком піднебіння, щоб тримати його далі від 
зубів, бо саме так і утворюється шепелявий звук. Це 
ледве чутно, але таки помітно. Послухайте».
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Він поставив мені уривок з  репортажу Ондовскі 
біля школи, ту частину, де він каже: «Вибуховий при
стрій міг бути в  приймальні або комірці поблизу».

Бред спитав, чи я почула. Я попросила поставити 
ще раз, аби переконатися, чи це не просто моя уява 
намагається почути те, що описав Бред. То була не 
уява. Ондовскі каже: «Вибуховий при…стрій міг бути 
в приймальні або комір…ці побли…зу».

Далі Бред поставив уривок Пола Фрімена з  місця 
катастрофи в 1960му. Фрімен каже «Його викинуло із 
задньої частини літака, після чого він приземлився 
в сніговому заметі». І я знову почула це, Ралфе. Ті ко
ротенькі паузи на «із задньої», «частини», «сніговому» 
тощо. Язик торкався піднебіння, щоб не шепелявити.

Бред запустив на планшеті третю спектрограму. То 
був Філіп Генніґен, що брав інтерв’ю в юнака з «Пуль
са», в якого туш розмазалася по щоках. Я не чула юнака, 
бо Бред вичистив його голос разом з фоновим шумом 
на кшталт сирен і  розмов людей. Було чутно тільки 
Генніґена, тільки Джорджа, і він ніби був з нами в одній 
кімнаті. «На що воно було схоже всередині, Родні? І як 
ви змогли втекти?»

Бред ставив цей запис тричі. Піки і долини на спек
трограмі збігалися з тими, що й досі показувалися вго
рі — з голосами Фрімена й Ондовскі. То була технічна 
частина, Ралфе, я її розуміла, але що дійсно мене пере
конало, від чого в мене побігли дрижаки — це ті коро
тенькі паузи. Коротша на «схоже», довша на «всере
дині»  — тут шепелявому треба старатися особливо 
сильно, щоб таке слово підкорилося.

Бред спитав, чи я задоволена, і я сказала, що так. Хто 
не пройшов через те, через що пройшли ми, не був би 
з цього задоволеним, але я була. Він не такий, як наш 
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аутсайдер, котрому доводилося залягати у сплячку на час 
перетворення і якого не було видно на відео, але це точно 
двоюрідний чи троюрідний брат тієї істоти. Ми ще так 
багато не знаємо про них, і думаю, що ніколи не дізнаємося.

Мені треба спинитися, Ралфе. Я сьогодні не їла нічо
го, крім бейґла і  сендвіча з  куркою, та ще шматочка 
складеника. Якщо скоро щось не вкину, то, мабуть, зне
притомнію.

Розкажу далі пізніше.

15

Голлі замовляє доставку з «Доміно» — маленьку веге
таріанську піцу і  велику колу. Коли юнак приносить 
замовлення, вона дає чайові, керуючись простим пра
вилом Білла: п’ятнадцять відсотків від рахунку, якщо 
послуга надана нормально, і двадцять відсотків, якщо 
послуга надана добре. Цей юнак прибув швидко, тому 
вона дає повні чайові.

Вона сідає до маленького столика під вікном, жує собі 
й стежить, як на паркінг «Ембасі Сьютс» прокрадається 
присмерк. Там блимає вогниками різдвяна ялинка, але 
Голлі ніколи в житті не відчувала так мало різдвяного 
духу. Сьогодні та істота, яку вона вистежує, була тільки 
на екрані телевізора й спектрограмах на айпаді. А завтра, 
якщо все піде так, як вона надіється (а надія — її друге 
ім’я), вони зустрінуться лице в лице. Ото буде страшно.

Але так треба — вона не має іншої ради. Ден Белл 
надто старий, а Бред Белл надто наляканий. Він різко 
відмовився, навіть коли Голлі пояснила, що її плани на 
Піттсбург не можуть наразити його на жодний ризик.

— Ви цього не знаєте, — сказав Бред. — З того, що 
нам відомо, не виключено, що він телепат.
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— Я сходилася з такою істотою лице в лице, — відпо
віла Голлі.  — Якби воно було здатне до телепатії, то 
я була б мертва, а воно б досі жило.

— Я не поїду, — сказав Бред. Його губи тремтіли. — 
Я  потрібен дідусеві. У  нього дуже слабке серце. Хіба 
у вас нема друзів?

Є, і один з них дуже хороший коп, але навіть якби 
Ралф був в Оклахомі, то чи наражала б вона його на 
ризик? У нього є родина. У неї ні. Що ж до Джерома… 
ні. Нізащо. Піттсбурзька частина її пророслого плану 
справді не повинна бути небезпечною, але Джером за
хоче взяти участь у решті, а це вже небезпечно. Є ще Піт, 
але в її партнера уяви майже нуль. Він зробить, що про
ситимуть, але поставиться до цього як до жарту, а Чет 
Ондовскі — це що завгодно, але не жарт.

Ден Белл міг би стати проти перевертня, коли був 
молодший, але в  ті роки він вдовольнявся простим 
наглядом, заворожено стежачи, коли цей журналіст 
поплавок знову вигулькне біля наступної катастрофи. 
Можливо, раніше він майже жалів його, але тепер усе 
змінилося. Тепер створіння вже не обмежується тим, 
що живе з наслідків трагедій, заковтуючи горе і біль, 
перш ніж висохне кров.

Цього разу воно власноруч спричинило бійню, і якщо 
йому це зійде з рук один раз, воно вчинить так знову. 
Наступного разу загиблих може бути ще більше, і Голлі 
цього не допустить.

Вона розкриває ноутбук на вбогому заміннику пись
мового столу в номері й знаходить електронного листа 
від Бреда Белла, якого чекала.

«До листа прикладені файли, які ви просили. Будь 
ласка, використовуйте матеріали розважливо і  не за
лучайте нас. Ми зробили що могли».
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«Ну, — думає Голлі, — не зовсім». Вона завантажує 
додатки, а  тоді телефонує Денові Беллу. Очікує, що 
знову відповість Бред, але це старий. Його голос трохи 
ожив. Подрімати завжди допомагає — Голлі й собі дрі
має, коли може, але в останні дні нагода не випадає так 
часто, як їй би хотілося.

— Дене, це Голлі. Можна ще одне питання?
— Питай.
— Як виходить, що він стільки разів змінює роботу, 

а його не викривають? Це ж доба соціальних мереж. 
Я не розумію, як це працює.

Кілька секунд чути тільки важке дихання допоміж
ним киснем. Тоді він говорить:

— Ми з Бредом балакали про це, в нас є певні здогади. 
Він… воно… стривай, Бред просить клятий телефон.

Чутно гомін, у якому неможливо розібрати слова, 
але Голлі розуміє суть: старому не подобається, коли 
в нього забирають голос. Тоді говорить Бред:

— Ви хочете знати, як йому вдається здобувати ро
боти на телебаченні?

— Так.
— Це хороше питання. Дуже хороше. Ми не впевне

ні, але нам здається, що він проростає.
— Проростає?
— Репортерський термін. Проростання — це спосіб 

пробитись у серйозну лігу для радіоведучих і телере
портерів. У  таких містах завжди існує щонайменше 
один локальний телеканал. Маленький. Без зв’язків 
з великими. З мізерною платнею. На них зазвичай роз
повідають про справи місцевої громади. Від відкриття 
нового мосту до благодійних акцій і  засідань міської 
ради. Цей тип пробивається в ефір там, працює кілька 
місяців, а  тоді подає резюме на котрийсь із більших 
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каналів, приклавши до нього свої записи з маленького 
місцевого каналу. Хто побачить ті записи, той зразу по
думає, що наш хлопець добре працює. Справжній про
фі. — Бред коротко сміється. — А як інакше? У нього ж 
щонайменше шістдесят років практики…

Старий перебиває його. Бред каже, що зараз їй роз
повість, але Голлі це не влаштовує. Вона раптом втра
чає терпець із ними обома. День був довгий.

— Бреде, ввімкніть гучний зв’язок.
— Га? А, добре, слушна думка.
— Я думаю, що він починав ще на радіо! — реве Ден.
Він ніби думає, що це як розмовляти через консервні 

банки, з’єднані вощеною ниткою. Голлі кривиться й від
даляє телефон від вуха.

— Дідусю, можна говорити тихіше.
Ден стишує голос, але трошечки.
— На радіо, Голлі! Ще до того, як телебачення почало 

існувати! А перед радіо він міг розповідати про про
литу кров у газетах! Бог знає, скільки він — воно — жи
ве на світі.

— Крім того, — каже Бред, — у нього, мабуть, повна 
шухляда рекомендацій. Певно, що та личина, яку ви 
називаєте Джорджем, пише якісь із них для Ондовскі, 
а те, що зветься Ондовскі, пише їх для Джорджа. Розу
мієте?

Голлі розуміє… начебто. Це нагадує їй один Біллів 
жарт про те, як двоє брокерів опинилися на безлюдному 
острові й забагатіли, продаючи одне одному свій одяг.

— Дай мені сказати, чорт забирай,  — каже Ден.  — 
Я все розумію не гірше за тебе, Бредлі. Я не тупий.

Бред зітхає. Жити з Деном Беллом, певно, нелегко, 
думає Голлі. З іншого боку, життя з Бредом Беллом теж, 
мабуть, не встелене трояндами.
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— Голлі, йому це вдається, бо на ринку тележурналіс
тики у великих мережах попит на таланти перевищує 
пропозицію. Люди просуваються нагору, хтось залишає 
цю справу… а він знається на цій роботі.

— Воно, — каже Бред. — Воно знається на цій роботі.
Голлі чує кашель, а потім Бред каже дідусеві випити 

котрусь із пігулок.
— Господи, ти завжди будеш такою бабцею?
«Як Фелікс і Оскар із серіалу “Дивна пара”, кричать 

один на одного через віковий бар’єр, — думає Голлі. — 
Міг би вийти хороший ситком, але коли йдеться про 
отримання інформації, то це болото».

— Дене, Бреде, будь ласка, припиніть… — «гризтися», 
хочеться сказати їй, але Голлі не може змусити себе ви
мовити це, хоч і доволі накручена. — Припиніть вашу 
дискусію на хвилинку.

Западає блаженна тиша.
— Я розумію, про що ви говорите, і це до певної міри 

логічно, але як щодо його трудової історії? Де він вчився 
на журналіста? Хіба ніхто цим не цікавиться й не питає?

Ден похмуро каже:
— Він, мабуть, каже, що на певний час випав зі спра

ви, а тепер вирішив повернутися.
— Але насправді ми не знаємо, — каже Бред. Він го

ворить роздратовано — чи тому, що не може відповісти 
на питання Голлі так, щоб вдовольнити її (або й себе 
самого), чи тому, що його назвали бабцею. — Послухай
те, якийсь пацан у Колорадо вдавав із себе лікаря майже 
чотири роки. Призначав ліки, навіть робив операції. 
Можливо, ви про це читали. Йому було сімнадцять, 
а він удавав, що двадцять п’ять. Він не закінчив жодно
го університету, не кажучи вже про медичний. Якщо він 
зміг проскочити, то цей аутсайдер — і поготів.
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— Ти договорив? — питає Ден.
— Так, дідусю. — І зітхає.
— Добре. Бо я  маю питання. Ти збираєшся з  ним 

зустрі тися, Голлі?
— Так.
Разом зі знімками Бред прислав скріншот із порів

нянням спектрограм Фрімена, Ондовскі й Філіпа Генні
ґена, він же підривник Джордж. Наскільки Голлі бачить, 
усі три ідентичні.

— Коли?
— Сподіваюся, що завтра, і я б хотіла, щоб ви обидва 

не говорили про це ані слова. Зможете?
— Так,  — каже Бред.  — Звісно, зможемо. Правда, 

дідусю?
— Якщо ти потім розповіси нам, що сталося, — каже 

Ден. — Звісно, якщо зможеш. Я колись був копом, Гол
лі, і Бред працює з копами. Мабуть, ми не мусимо каза
ти тобі, що зустріч з ним може бути небезпечна. Буде 
небезпечна.

— Я знаю, — тоненько каже Голлі. — Я сама працюю 
з колишнім копом.

«А перед ним працювала з іще кращим», — думає 
вона.

— Ти берегтимешся?
— Намагатимусь, — каже Голлі, але знає, що завжди 

настає мить, коли треба припинити берегтися. Джером 
говорив про птаха, який переносить зло, наче вірус. 
Увесь запорошений, імлистосірий, сказав він. «Якщо 
хочеш упіймати його і скрутити його довбану шию, — 
думає вона,  — то неодмінно настане час, коли треба 
припинити берегтися». Їй здається, що це станеться не 
завтра, але скоро.

Скоро.
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Джером перетворив горище над гаражем Робінсонів на 
письменницький куточок і використовує його для ро
боти над книжкою про прапрадідуся Альтона, також 
відомого як Чорна Сова. Цього вечора він працьовито 
пише, коли до нього приходить Барбара й  питає, чи 
вона не заважає. Джером каже, що йому саме час відпо
чити. Вони беруть собі кóли з холодильничка, що при
тулився під похилою площиною дашка.

— Де вона? — питає Барбара.
Джером зітхає.
— Не «Як там твоя книжка, Джею»? Не «Ти знайшов 

того шоколадного лабрадора, Джею»? Якого я, до речі, 
знайшов. Живого й здорового.

— Молодець. То як там твоя книжка, Джею?
— Уже на сторінці 93, — каже він і змахує рукою. — 

Лечу, наче вітер.
— Це добре. Ну а де вона?
Джером виймає з кишені телефон і запускає додаток 

«WebWatcher».
— Сама подивись.
Барбара вивчає екран.
— Аеропорт Портленда? Портленд, що в Мейні? Що 

вона там забула?
— Може, подзвониш їй та спитаєш?  — каже Дже

ром. — Просто скажи: «Джером тихцем поставив тобі 
на телефон програму для стеження, Голліберрі, тому що 
ми переймаємося через тебе, то як — що ти там робиш? 
Розказуй, подружко». Думаєш, їй сподобається?

— Не жартуй так, — каже Барбара. — Вона буде супер
зла. Це вже погано, але ж її це ще й поранить — ось що 
гірше. Крім того, ми знаємо, що тут діється. Правда ж?
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Джером натякнув, просто натякнув, що Барбара мог
ла б зазирнути до історії браузера на комп’ютері Голлі, 
коли піде по ті фільми для шкільної доповіді. Якщо, 
звісно, її пароль удома такий самий, як на роботі.

Виявилося, що так і  є, і  хоч Барбара й  почувалася 
неймовірно кріпово і сталкерно через те, що передив
лялася історію пошуку своєї подруги, вона все одно 
зробила це. Тому що Голлі була не схожа на себе після 
мандрівки до Оклахоми й подальшої подорожі до Теха
су, де її мало не вбив навіжений коп на ім’я Джек Госкінз. 
У тій історії було набагато більше, ніж її щасливий по
рятунок, і вони обоє це розуміли, але Голлі відмовляла
ся про це говорити. Спочатку це здавалося природним, 
тому що помалу з  її очей зник той загнаний погляд. 
Вона повернулася до норми… принаймні за мірками 
Голлі. А тепер десь зникла, подалася робити щось таке, 
про що не захотіла розповідати.

Тож Джером вирішив вистежити місцеперебування 
Голлі через «WebWatcher».

А Барбара передивилася історію її пошуку в інтернеті.
А Голлі — довірлива душа, коли йшлося про друзів, — 

не стерла її.
Барбара з’ясувала, що Голлі передивилася багато 

трейлерів майбутніх фільмів, заходила на сайти «Роттен 
Томейтоуз» і «Гаффінгтон Пост», а також кілька разів 
бувала на сайті знайомств, що називався «Серця і друзі» 
(хто  б міг подумати?), але більша частина її недавніх 
пошуків стосувалася терористичного акту в середній 
школі імені Альберта Макріді. Вона також шукала про 
Чета Ондовскі, телерепортера з WPEN у Піттсбурзі, за
клад під назвою «У Кловсона» в П’єрі, що в Пенсильва
нії, а також когось на ім’я Фред Фінкель, котрий виявив
ся оператором WPEN.
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Барбара пішла з усім цим до Джерома й спитала, чи 
йому не здається, що Голлі може бути на краєчку яко
гось дивацького зриву, до якого її, можливо, підштовх
нув вибух у школі Макріді.

— Може, вона через це знову переживає той час, коли 
її двоюрідну сестру Джейні підірвав Брейді Гартсфілд?

З історії пошуків Джером, звісно, припустив, що 
Голлі взяла слід якоїсь дуже поганої людини, але ще 
одна можливість здалася  — принаймні йому  — не 
менш імовірною.

— «Серця і друзі», — каже він тепер сестрі.
— То й що?
— Тобі не спадало на думку, що Голлі могла, тільки не 

роззявляй рота, знайти з ким заночувати? Або принай
мні зустрітися з тим, із ким переписувалася?

Барбара дивиться на нього з  роззявленим ротом. 
Спочатку хоче зареготати, але це минається. Вона ка
же тільки:

— Гммм.
— Тобто? — питає Джером. — Поділися здогадами. 

Ви ж ходите на дівчачі посиденьки…
— Говориш як сексист, Джею.
Він не звертає на це уваги.
— У неї є друг чоловічого роду? Зараз або взагалі?
Барбара ретельно це обдумує.
— Знаєш, не думаю. Може, вона й досі незаймана.
«А ти, Барбі?» — миттєво проскакує в голові Джеро

ма, але старшим братам не слід ставити певні питання 
своїм вісімнадцятирічним сестрам.

— Вона не лесбійка чи що, — поспіхом провадить Бар
бара. — Вона ніколи не пропускає фільмів із Джошем 
Броліном, а коли ми дивилися той тупий попкорн про 
акулу, то я точно чула, як вона застогнала, коли побачила 
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Джейсона Стейтема без сорочки. Ти справді думаєш, що 
вона могла поїхати аж до Мейну на побачення?

— Сюжет закручується,  — каже він, вдивляючись 
у  телефон.  — Вона не в  аеропорту. Якщо наблизити, 
видно, що це «Ембасі Сьютс». Вона, певно, п’є шампан
ське з якимось хлопцем, котрий любить дайкірі з моло
тою кригою, прогулянки під місячним світлом і  роз
мови про класичні фільми.

Барбара ніби націлюється вдарити його кулаком 
в обличчя і розтискає долоню лиш в останню секунду.

— Ось що я тобі скажу, — каже Джером. — Думаю, 
нам краще не лізти в це.

— Справді?
— Таки так. Треба пам’ятати, що вона пережила Брей

ді Гартсфілда. Двічі. І що б там не сталося в Техасі, вона 
й те подолала. У неї трохи хитається дах, але основний 
каркас… він із доброї сталі.

— Це точно, — каже Барбара. — Коли я дивилася її 
браузер, то почувалася… гиденько.

— Я через це теж почуваюся гиденько, — каже він 
і  тицяє в  мітку на телефоні, що вказує на «Ембасі 
Сьютс». — Я ще посплю з цим, але якщо почуватимусь 
так само вранці, то кину це діло. Вона хороша жінка. 
Хоробра. І самотня.

— І має відьму за матір, — додає Барбара.
Джером не заперечує.
— Можливо, нам просто треба дати їй спокій. Дати 

самій упоратися з тим, що там у неї коїться.
— Може, й так.
Але видно, що Барбарі це не подобається.
Джером схиляється вперед.
— Я одне знаю точно. Вона ніколи не дізнається, що 

ми за нею стежили. Так?
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— Ніколи, — каже Барбара. — І про те, що я підди
вилася в її історію пошуків.

— Добре. Це ми з’ясували. Можна мені тепер по
працювати? Хочу дописати ще дві сторінки, перш ніж 
вимкнутися.

17

Голлі далека від того, щоб вимкнутися. Насправді, во
на тільки зараз візьметься за справжню роботу, при
значену на вечір. Вона думає, чи не стати спершу на 
коліна для ще однієї молитви, але вирішує, що то буде 
прокрастинацією. Вона нагадує собі, що Бог помагає 
тому, хто сам собі помагає.

У рубрики «Чет на сторожі» є власний сайт, і якщо 
комусь здається, що його десь нагріли, той може по
дзвонити йому на безкоштовний номер. На цій лінії 
хтось приймає дзвінки двадцять чотири години на 
добу, і на сайті сказано, що всі звернення абсолютно 
конфіденційні.

Голлі глибоко вдихає і дзвонить. Усього через один 
гудок:

— «Чет на сторожі», мене звуть Моніка, чим можу 
допомогти?

— Моніко, мені треба поговорити з містером Ондов
скі. Це терміново.

Жінка відповідає доладно й без вагань. Голлі впев
нена, що вона має на екрані перед собою сценарії роз
мов із можливими варіаціями.

— Перепрошую, мем, але Чет або вже закінчив ро
бочий день, або поїхав на завдання. Я залюбки прийму 
вашу контактну інформацію і  передам йому. Також 
буде корисно вказати суть вашої споживацької скарги.
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— Це не зовсім споживацька скарга, — каже вона, — 
але таки стосується споживання. Передайте йому це, 
будь ласка.

— Мем? — Моніка явно спантеличена.
— Мені треба поговорити з ним сьогодні, до дев’ятої 

вечора. Перекажіть йому, що йдеться про Пола Фріме
на й авіакатастрофу. Ви записали?

— Так, мем. — Голлі чує клацклацклац клавіатури.
— Перекажіть, що йдеться також про Дейва ван Пел

та в  Далласі й  Джима Ейвері в  Детройті. І  перека
жіть  — це дуже важливо  — що йдеться про Філіпа 
Генніґена і нічний клуб «Пульс».

Тут Моніка від несподіванки збивається з напрацьо
ваного тону.

— Це там постріляли…
— Так, — каже Голлі. — Перекажіть йому подзвони

ти до дев’ятої, інакше я піду з цією інформацією куди 
слід. І не забудьте сказати, що йдеться не про спожи
вачів, а про споживання. Він зрозуміє, що це значить.

— Мем, я передам повідомлення, але не можу гаран
тувати…

— Якщо передасте, то він подзвонить, — каже Голлі 
й сподівається, що не помиляється. Бо запасного пла
ну в неї нема.

— Мені потрібна ваша контактна інформація, мем.
— Мій номер у вас на екрані, — каже Голлі. — А своє 

ім’я я назву вже самому містеру Ондовскі. Якнайпри
ємнішого вам вечора.

Голлі закінчує дзвінок, витирає піт з чола й переві
ряє фітнесбраслет. Пульс 89. Непогано. Були часи, 
коли такий дзвінок міг загнати його за 150. Вона ди
виться на годинник. За чверть сьома. Вона виймає 
з  дорожньої валізи книжку й  негайно кладе назад. 
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Вона надто напружена, щоб читати, тому береться кро
кувати по кімнаті.

За чверть восьма — Голлі у ванній без сорочки, миє 
під пахвами (вона не користується дезодорантами — 
хлоргідрат алюмінію нібито безпечний, але вона має 
сумніви), аж тут дзвонить телефон. Вона двічі вдихає, 
звертає догори найкоротшу молитву: «Боже, не дай 
мені облажатись», — і відповідає.

18

На екрані телефона написано: «НОМЕР ПРИХОВА
НИЙ». Голлі не дивується. Він дзвонить із власного або 
з одноразового.

— Це Чет Ондовскі, з ким я розмовляю? — Його голос 
спокійний, приязний, рівний. Голос бувалого телере
портера.

— Мене звуть Голлі. Це все, що вам зараз треба зна
ти. — Вона думає, що поки говорить непогано. Переві
ряє «фітбіт». Пульс 98.

— І про що ви хотіли поговорити, Голлі? — Зацікав
лений. Викликає довіру. Це не той, хто вів репортаж про 
кривавий жах у Пайнборо — це «Чет на сторожі», кот
рий хоче почути, як ваш підрядник, що асфальтував 
під’їзну доріжку, намахав вас із ціною або скільки з вас 
узяла електрична компанія за кіловати, які ви не спалили.

— Думаю, ви знаєте, — каже вона, — але зараз пере
віримо. Я  пришлю вам кілька зображень. Дайте мені 
адресу електронної пошти.

— Якщо ви подивитеся сайт «Чет на сторожі», Голлі, 
то знайдете там…

— Вашу особисту адресу. Бо вам не сподобається, якщо 
це побачить хтось інший. Ну зовсім не сподобається.
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Западає пауза, досить довга, щоб Голлі встигла по
думати, чи він не зірвався, але тоді він дає їй адресу. 
Вона занотовує її на аркуші з блокнота «Ембасі Сьютс».

— Зараз вишлю, — каже вона. — Зверніть особливу 
увагу на спектрографічний аналіз і зображення Філіпа 
Генніґена. Передзвоніть мені за п’ятнадцять хвилин.

— Голлі, це дуже незвич…
— Це ви дуже незвичний, містере Ондовскі. Правда? 

Передзвоніть за п’ятнадцять хвилин, інакше я опублі
кую все, що знаю. Ваш час починається від хвилини, 
коли відправиться мій лист.

— Голлі…
Вона уриває дзвінок, впускає телефон на килим, зги

нається, схиливши голову між колінами, й  закриває 
обличчя руками. Тільки не непритомній, каже вона 
собі. І не думай, хай йому хорт.

Коли їй стає легше — наскільки це можливо за таких 
дуже стресових обставин, — вона відкриває ноутбук 
і  відправляє матеріали, отримані від Бреда Белла. Не 
переймається написанням будьякого супутнього по
відомлення. Ці зображення — вони і є повідомлення.

Тоді вона чекає.
За одинадцять хвилин на телефоні спалахує екран. 

Вона одразу хапає його, але дає продзвеніти чотири 
рази, перш ніж відповідає.

Він уже не вітається.
— Це нічого не доводить. — Це й досі бездоганно мо

дульований голос бувалого телерепортера, але з нього 
зникло все тепло. — Ви ж розумієте?

Голлі каже:
— Чекайте, люди ще порівняють ваші фото у вигляді 

Філіпа Генніґена з тими, де ви стоїте коло школи з по
силкою в руках. Ті фальшиві вуса нікого не обдурять. 
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Чекайте, вони порівняють спектрограму голосу Філіпа 
Генніґена зі спектрограмою голосу Чета Ондовскі.

— Хто такі «вони», про яких ви говорите, Голлі? По
ліція? Вони з реготом проженуть вас із відділка.

— О ні, не поліція, — каже Голлі. — Я зроблю краще. 
Якщо цим не зацікавиться TMZ, то зацікавиться «Чут
кожер». Або «Довгий ніс». І «Драдж Репорт», їм завжди 
подобалися дивні справи. На телебаченні є  «Інсайд» 
і «Селеб». Але знаєте, куди я піду спочатку?

Тиша на іншому кінці. Але вона чує, як він дихає.
Як воно дихає.
— До «Видющого ока», — каже вона. — Вони більш 

як рік обтирали історію про «Нічного літуна», а  про 
Слендермена — цілих два. Вони ці сюжети викрутили 
до останньої краплі. У них і досі наклад понад три міль
йони — вони це з’їдять аж бігом.

— Ніхто не вірить у те лайно.
Це неправда, їм обом це відомо.
— У це повірять. У мене багато інформації, містере 

Ондовскі. Наскільки я знаю, ви, репортери, називаєте 
це «повним досьє», і коли вона вийде — якщо вона ви
йде — люди почнуть порпатись у вашому минулому. 
У всіх ваших минулих. Ваше прикриття не просто злізе, 
воно вибухне.

«Як бомба, яку ти заклав, щоб убити стількох дітей», — 
думає вона.

Нічого.
Голлі кусає кісточки пальців і намагається його пере

чекати. Це важко, але їй вдається.
Нарешті він питає:
— Де ви взяли ті зображення? Хто вам їх дав?
Голлі знала, що це питання прозвучить, і знала, що 

мусить якось пояснити.
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— Від чоловіка, який дуже довго за вами стежив. Ви 
його не знаєте і ніколи не знайдете, але ним вам і не 
варто перейматися. Він дуже старий. Перейматися вам 
слід мною.

Знову довга пауза. На кісточках Голлі вже виступила 
кров. Нарешті він ставить питання, на яке вона чекала:

— Чого вам треба?
— Я розкажу завтра. Зустрінемося опівдні.
— У мене завдання…
— Скасуйте, — наказує жінка, котра колись дріботіла 

життям з похиленою головою і зсутуленими плечима. — 
Тепер це ваше завдання, і вам не сподобається невдача.

— Де?
Голлі готова. Вона це продумала.
— На фудкорті в торговельному центрі «Монровіль». 

До нього менш як двадцять п’ять кілометрів від вашого 
каналу, тож вам буде зручно, а мені безпечно. Підійдіть 
до «Сбарро», озирніться й побачите мене. Я вдягну ро
жевий светр з коміром під шию, а зверху — коричневу 
шкіряну куртку. У мене буде шмат піци й стаканчик зі 
«Старбакса». Якщо ви не з’явитеся до п’яти хвилин на 
першу, я піду продавати свій товар.

— Ви божевільна, і  ніхто вам не повірить.  — Його 
голос не впевнений, але й  не наляканий. Він лютий.

«Це добре, — думає Голлі, — я можу з цим працювати».
— Кого ви намагаєтеся переконати, містере Ондов

скі? Мене чи себе?
— Ох ви ж і неабищо, пані. Вам це відомо?
— За нами наглядатиме мій друг,  — каже вона. Це 

неправда, але Ондовскі не дізнається. — Він не знає, про 
що йдеться, про це не турбуйтесь, але він постереже 
мене. — Вона робить паузу. — І вас.

— Чого вам треба? — знову питає він.
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— Завтра, — каже Голлі й закінчує дзвінок.
Пізніше, подбавши про переліт до Піттсбурга наступ

ного ранку, вона лежить у ліжку й сподівається поспати, 
хоч і не дуже на це розраховує. Вона задумується — як 
і  тоді, коли придумала цей план,  — чи справді вони 
зустрінуться лице в лице. Їй здається, що так, вона пере
конала його в тому, що має на нього дещо (як сказав би 
Білл). Тепер їй треба глянути йому в очі й показати ви
хід. Переконати, що вона ладна укласти угоду. Але яку? 
Її першою думкою було  — попросити зробити її та
кою ж, як він, щоб жити… ну, якщо не вічно, бо це якось 
занадто, то хоча б кількасот років. Чи повірить він у це, 
а чи подумає, що вона його намахує? Надто ризиковано.

Тоді гроші. Певно, що гроші.
У це він повірить, бо вже довго спостерігає за люд

ським парадом. Згори. Ондовскі вважає, що для нижчих 
створінь, для отари, яку він іноді проріджує, усе завжди 
зводиться до грошей.

Десь після півночі Голлі нарешті вимикається. Їй 
сниться печера в Техасі. Сниться та істота, яка скидала
ся на людину, доки Голлі не вдарила її шкарпеткою з на
кладеними в неї кульками з підшипників. Голова істоти 
провалилась, як фальшивий фасад  — бо ним і  була.

Голлі кричить уві сні.

17 грудня 2020 року

1

Барбара Робінсон закінчує школу Гоутон з відзнакою, 
тож під час вільного уроку з 09:00 до 09:50 може спо
кійно йти куди забажає. Коли дзвінок звільняє її від 
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уроку про давніх англійських письменників, вона пере
сувається до мистецької кімнати, котра о цій порі без
людна. Вона виймає з задньої кишені телефон і набирає 
Джерома. З голосу вона розуміє, що точно його збудила. 
«Ох, важке життя письменника», — думає вона.

Барбара не марнує часу:
— Де вона зранку, Джею?
— Не знаю, — каже він. — Я видалив трекер.
— Правда?
— Правда.
— Ну… добре.
— Мені можна ще поспати?
— Ні, — каже вона. Барбара не спить із 06:45, а таке 

горе краще розділити з ближнім. — Пора вставати й ха
пати світ за дзвоники.

— Пильнуй за язиком, сестро, — каже він і пуф — 
зникає.

Барбара стоїть біля чиєїсь дуже невдалої акварелі 
з озером і супиться на свій телефон. Джером правий, 
Голлі, певне, поїхала зустрітися з  чоловіком, із яким 
перетнулася на сайті знайомств. Може, не для того, щоб 
з ним переспати, бо то була б не Голлі, але задля живого 
людського спілкування? Потягтися до когось, як, без
перечно, переконувала її робити терапевтка? У це Бар
бара може повірити. Врештірешт, від Портленда до 
місця вибуху, яким вона цікавилася, щонайменше вісім
сот кілометрів. Або й більше.

«Уяви себе на її місці, — каже собі Барбара. — А ти б 
не хотіла приватності? І хіба б ти не розлютилася, коли б 
дізналась, що твої друзі — так звані друзі — за тобою 
шпигували?»

Голлі не дізнається про це, але хіба рівняння від 
цього змінюється?
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Ні.
Чи турбується Барбара все одно (принаймні трошки)?
Так. Але з деякими турботами доводиться жити.
Вона повертає телефон у кишеню й вирішує піти до 

музичної кімнати й  повправлятися з  гітарою до на
ступного уроку з  американської історії ХХ століття. 
Вона намагається розучити старий крикливий соул 
Вілсона Пікета «In the Midnight Hour». Акорди в міст
ку якісь геть падлючі, але вона їх скоро подолає.

Виходячи з кімнати, вона наштовхується на Джас
тіна Фрейлендера, учня передвипускного класу, кот
рий є одним із засновників шкільного клубу ботанів 
і котрий (якщо вірити чуткам) добряче в неї закоха
ний. Вона усміхається йому, і Джастін негайно набуває 
тривожного червоного кольору, на який здатні тільки 
білі хлопці. Чутка підтверджується. Барбарі раптом 
спадає на думку, що це може бути доля.

Вона каже:
— Привіт, Джастіне. Скажи, ти не міг би мені з дечим 

допомогти?
І виймає з кишені телефон.

2

Поки Джастін Фрейлендер оглядає телефон Барбари 
(котрий, о Боже, ще й досі теплий від її задньої кише
ні), Голлі приземляється в  міжнародному аеропорту 
Піттсбурга. За десять хвилин вона вже на стійці про
кату машин «Авіс». Узяти «убер» дешевше, але мати 
власні колеса розважливіше. Десь через рік після того, 
як Піт Гантлі піднявся на борт «Що впало, те пропало», 
вони вдвох пройшли курс водіння, котрий мав на
вчити їх, як стежити і як уникати стеження: йому — 
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щоб освіжити знання, їй — щоб отримати їх уперше. 
Вона не очікує, що сьогодні їй згодиться перша части
на курсу, але не виключає можливості, за якої дове
деться вдатися до другої. Вона зустрічається з небез
печною особою.

Голлі паркується коло аеропортового готелю, щоб 
згаяти трохи часу («І на власний похорон приїду рані
ше», — знову думає вона). Вона телефонує матері. Шар
лотта не відповідає, і це не значить, що її нема. Пере
водити на голосову пошту — це один зі старих засобів 
покарання, коли їй здається, що донька вийшла за 
рамки. Далі Голлі телефонує Піту, котрий знову питає, 
що вона робить і коли повернеться. Думаючи про Де
на Белла і його онука — страшенного ґея — вона каже, 
що навідує друзів у Новій Англії й повернеться в офіс 
рановранці в понеділок.

— Було  б добре,  — каже Піт.  — В  тебе у  вівторок 
свідчення. А в середу наша робоча різдвяна вечірка. 
Я збираюся поцілувати тебе під омелою.

— Пхеее, — каже Голлі, але всміхається.
Вона прибуває до торговельного центру «Монро

віль» о чверть на дванадцяту й змушує себе просидіти 
в машині ще п’ятнадцять хвилин, по черзі то переві
ряючи «фітбіт» (пульс заскакує за 100), то просячи 
в  молитві сили й  спокою. А  також переконливості.

Об одинадцятій тридцять вона заходить до торговель
ного центру й повільно походжає повз деякі крамниці — 
взуття, аксесуари, дитячі візочки  — і  роздивляється 
вітрини, але не для того, щоб оглянути товар, а  щоб 
перевірити, чи не помітить вона у відбитті Чета Ондовскі, 
якщо той за нею стежить. І то точно буде Чет. Його інше 
«я», якого вона подумки називає Джорджем, — зараз 
найбільш розшукувана людина в Америці. Голлі зважує, 
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чи не може в нього бути третьої схеми, але вважає це 
малоймовірним: у  нього є  свиняча личина і  лисяча, 
чому він мав би вважати, що треба більше?

За десять хвилин до дванадцятої вона стає в чергу 
у «Старбаксі» по каву, а тоді в таку саму до «Сбарро», 
де бере трикутник піци, якої не хоче. Вона розстібає 
куртку, щоб показати рожевий светр, а тоді знаходить 
на фудкорті вільний столик. Хоч зараз обідня пора, 
таких столиків чимало, і це її непокоїть. Увесь центр 
нібито не дуже людний, особливо як на передріздвя
ний сезон. Здається, для них настали важкі часи, бо 
зараз усі закуповуються на «Амазоні».

Настає полудень. Юнак у стильних сонячних окуля
рах і пухкій куртці (із застібки безтурботно звисає кіль
ка абонементів на лижний підйомник) сповільнюється, 
ніби збирається до неї заговорити, а тоді рушає далі. 
Голлі цьому радіє. У неї слабуваті навички відшивання, 
бо вона ніколи не мала причин у цьому вправлятися.

О п’ять хвилин на першу вона починає думати, що 
Ондовскі не прийде. А  тоді, о  сім хвилин на першу, 
позаду неї теплим, дружнім до всіх голосом телевізій
ного ветерана озивається чоловік:

— Привіт, Голлі.
Вона здригається й мало не розливає каву. Це юнак 

зі стильними окулярами. Спочатку їй здається, що це 
таки якась третя схема, але тоді він знімає їх, і вона 
бачить, що Ондовскі на місці. Його обличчя трохи 
кутастіше, зморшки навколо рота зникли, очі ближчі 
одне до одного (поганенький вигляд для телебачення), 
але це він. І зовсім не юний. Вона не бачить на його 
обличчі жодних зморшок і ліній, але відчуває їх і вва
жає, що їх таки багато. Це хороше маскування, але 
зблизька схоже на ботокс або пластичну операцію.
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«Тому що я знаю, — думає вона. — Я знаю, що він 
таке».

— Я подумав, що буде краще виглядати трохи інак
ше, — каже він. — Коли я Чет, мене часто впізнають. 
Тележурналіст — це, звісно, не Том Круз, але… — Він 
скромно знизує плечима.

Без окулярів вона помічає дещо інше: його очі якісь 
ніби розмиті, наче під водою… або наче їх зовсім немає. 
І чи не коїться те саме з губами? Голлі пригадує, який 
вигляд має зображення, коли сидиш у кіно на 3Dсеансі 
й знімаєш окуляри.

— Ти помітила, правда?  — Його голос досі теплий 
і дружній. Йому добре пасують ті маленькі ямки коло 
куточків губ.  — На відміну від більшості людей. Це 
перехід. Він закінчиться за п’ять хвилин, максимум 
десять. Довелося їхати прямо зі станції. Ти підкинула 
мені трохи проблем, Голлі.

Вона усвідомлює, що чує коротку паузу, коли він іно
ді приставляє язика до піднебіння, щоб не шепелявити.

— Це нагадує мені стару кантріпісню Тревіса Трі
та. — Вона говорить доволі спокійно, але не може від
вести своїх очей від його, в яких зараз білки переходять 
у райдужку, а райдужка — в зіницю. Наразі це країни 
з нестабільними кордонами. — Вона називається «Ось 
четвертак, подзвони тому, кому не все одно».

Він усміхається, губи ніби розтягуються надто ши
роко, а тоді раз! Дрібне тремтіння в очах ще видно, але 
губи вже знову чіткі. Він дивиться ліворуч від неї, на 
літнього джентльмена з журналом, у твідовому карту
зі та парці.

— Ото твій друг? Чи ота жінка, що підозріло довго 
роздивляється вітрину «Форевер 21»?

— Може, обоє, — каже Голлі.
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Тепер, коли протистояння почалося, вона почуваєть
ся добре. Або майже — ті очі її тривожать і дезорієнту
ють. Якщо вона довго в них дивитиметься, то болітиме 
голова, але він розцінить відвернутий погляд як ознаку 
слабкості. І слушно.

— Ти мене знаєш, але я чув тільки ім’я. А повністю 
тебе як звуть?

— Ґібні. Голлі Ґібні.
— І чого саме ти хочеш, Голлі Ґібні?
— Триста тисяч доларів.
— Шантаж,  — каже він і  легенько хитає головою, 

ніби вона його розчарувала.  — Тобі відомо, що таке 
шантаж, Голлі?

Вона пригадує одну з (численних) максим покійного 
Білла Годжеса: не ти відповідаєш на питання злочин
ця  — злочинець відповідає на твої. Тож вона просто 
сидить і чекає, склавши маленькі долоні біля небажа
ного шматка піци.

— Шантаж — це абонентська платня, — каже він. — 
Це навіть не лізинг із правом викупу, а афера, яку «Чет 
на сторожі» добре знає. Припустімо, я маю триста ти
сяч доларів, що неправда: між заробітками телеактора 
і теле журналіста велика різниця. Але припустімо.

— Припустімо, що ти з нами вже дужедуже давно, — 
каже Голлі,  — і  весь цей час потроху складав гроші. 
Припустімо, що ти так фінансуєш свій…  — «Що са
ме?» — …стиль життя. І свою легенду. Фальшиві до
кументи й усе таке.

Він усміхається. Чарівно.
— Гаразд, Голлі Ґібні, припустімо це. Моя центральна 

проблема не зникає  — шантаж є  абонплатою. Коли 
триста штук закінчаться, ти повернешся зі своїми на
фотошопленими малюнками й електронно відредаго
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ваними голосовими відбитками і знову погрожувати
меш мені викриттям.

Голлі до цього готова. Вона й без Білла знала, що най
краща вигадка — та, в якій якнайбільше правди.

— Я хочу тільки триста тисяч, бо мені потрібні тільки 
триста тисяч. — Вона трохи мовчить. — Хоч є і ще дещо.

— І що б то могло бути? — Приємні, виховані теле
журналістикою інтонації стали поблажливими.

— Говорімо поки що про гроші. Недавно в мого дядь
ка Генрі діагнозували Альцгеймера. Він зараз у закладі 
для догляду за літніми, що спеціалізується на розміщен
ні й лікуванні таких, як він. Це дуже дорого, але насправ
ді річ не в цьому, бо він те місце ненавидить. Він дуже 
засмучений, а моя матір хоче повернути його додому, але 
не може дбати про нього. Їй здається, що вона подужає, 
але це не так. Вона старішає, у неї власні медичні про
блеми, а будинок треба переобладнати під інваліда. — 
Вона думає про Дена Белла. — Пандуси, стілецьліфт 
для сходів, ліжко з  піднімною половиною, але це все 
дрібниці. Я хотіла б організувати для нього цілодобовий 
догляд, включно з кваліфікованою медсестрою вдень.

— Які дорогі плани, Голлі Ґібні. Ти, мабуть, дуже лю
биш старого добродія.

— Так, — каже Голлі.
Це правда, хоч дядько Генрі  — це болячка в  дупі. 

Любов — це дар. Крім того, любов — це ланцюг з на
ручником на кожному кінці.

— Його здоров’я взагалі кепське. Головна проблема — 
хронічна серцева недостатність. — Вона знову малює 
з Дена Белла. — Можливо, він проживе ще два роки або 
й три. Я порахувала: на триста тисяч його можна утри
мувати п’ять.

— І якщо він проживе шість, ти повернешся.
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Вона думає про юного Френка Пітерсона, вбитого 
іншим аутсайдером у ФлінтСіті. Вбитого в надзвичай
но моторошний і  болючий спосіб. Вона раптом від
чуває лють до Ондовскі, до його тренованого репор
терського голосу й поблажливої усмішки. Він шматок 
багна. Тільки «багно» — це надто м’яко. Вона схиля
ється вперед, прикипаючи поглядом до тих очей (котрі 
нарешті, на щастя, почали осідатися).

— Послухай мене, ти, дітовбивця і  шматок лайна. 
Я  не хочу просити більше грошей. Я  навіть не хочу 
просити ці гроші. Я ніколи більше не хочу тебе бачити. 
Я  повірити не можу, що збираюся тебе відпустити, 
і якщо ти зараз не прибереш ту довбану посмішку з об
личчя, можу й передумати.

Ондовскі відсахується, ніби від ляпаса, й посмішка 
справді зникає. Чи хтось раніше говорив так до нього? 
Коли й так, то, мабуть, давно. Він же поважний жур
наліст! Він «Чет на сторожі», нечесні підрядники й го
меопати жахаються від його наближення! Його брови 
(вони дуже рідкі, ніби волосся не бажає там рости) 
сходяться.

— Ти не можеш…
— Закрий рота і послухай, — каже Голлі тихим, на

стирним голосом.
Вона схиляється ще далі вперед, не просто входячи 

в його простір, але загрожуючи йому. Це Голлі, якої 
ніколи не бачила її мати, хоча Шарлотта за минулі 
п’ятьшість років побачила достатньо, щоб вважати 
свою доньку незнайомкою або й підміною.

— Ти слухаєш? Дивися ж мені, бо я зараз махну рукою 
й піду собі. Я не отримаю триста тисяч від «Видющого 
ока», але точно отримаю п’ятдесят, а це вже початок.

— Я слухаю.
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Він робить ту паузу перед «слухаю». Цього разу дов
шу. «Бо він рознервований», — підозрює Голлі. Добре. 
Саме таким він їй і потрібен.

— Триста тисяч доларів. Готівкою. П’ятдесятки й сот
ні. Поклади їх у таку коробку, як та, яку відніс до шко
ли Макріді, але для мене можеш не старатися з різдвя
ними наліпками й фальшивою уніформою. Принеси 
до мене на роботу в суботу о шостій вечора. Це дає 
тобі решту сьогоднішнього і весь завтрашній день на 
те, щоб зібрати гроші. Не спізнюйся, як сьогодні. Якщо 
спізнишся, твій концерт закінчиться. Увесь час пам’я
тай, наскільки я близька до того, щоб усе це скасувати. 
Мене від тебе верне.

Це теж правда, і їй здається, що коли вона зараз на
тисне кнопку на «фітбіті», той покаже пульс десь під 170.

— Просто щоб підтримати розмову — де твоє місце 
роботи? І ким ти там працюєш?

Якщо Голлі відповість на ці питання, а  тоді обла
жається, це може означати для неї смертний вирок. 
Вона це знає, але тепер уже пізно відступати.

— Фредерікбілдинг. — Вона називає місто. — У субо
ту о шостій, перед самим Різдвом, там більше нікого 
не буде. П’ятий поверх. «Що впало, те пропало».

— А що таке оте «Що впало, те пропало»? Колек
торська служба?  — Він морщить носа, ніби зачув 
щось гидке.

— Ми займаємося і зборами, — визнає Голлі, — але 
здебільшого іншими справами. Ми детективна агенція.

— Боже мій, ти справжній приватний детектив?
Його холоднокровність достатньо відновилась, і він 

саркастично приклав долоню до грудей біля серця 
(якщо в нього воно є, то Голлі певна, що чорне).

Голлі не має наміру відволікатися на це.
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— О шостій. Триста тисяч доларів. П’ятдесятки й сот
ні в коробці. Іди через бічні двері. Подзвони, коли при
їдеш, — я скажу код від замка.

— Там є камера?
Питання зовсім не дивує Голлі. Він телерепортер. На 

відміну від аутсайдера, який убив Френка Пітерсона, 
камери — це його життя.

— Є, але не працює. Після снігової бурі на початку 
місяця. Її ще не полагодили.

Вона бачить, що він не вірить, але це чиста правда. 
Ел Джордан, доглядач будівлі, — ледащо, якого треба 
було звільнити вже давно (на скромну думку Голлі, яку 
поділяє Піт). Річ не тільки в камері над бічним вхо
дом  — якби не Джером, люди з  офісів на восьмому 
поверсі й досі пленталися б сходами знизу до самого 
верху будівлі.

— У дверях є детектор металу, і він таки працює. Він 
вмурований у стіни, його не обминеш. Якщо ти при
йдеш раніше, я  дізнаюся. Якщо ти принесеш зброю, 
я дізнаюся й про це. Встигаєш?

— Так. — Уже без посмішки.
Їй не треба телепатії, щоб знати: він думає, що вона 

настирлива курва, яка лізе не в своє діло. Голлі це під
ходить — так краще, ніж бути плаксійкою, яка боїться 
власної тіні.

— Поїдеш ліфтом. Я  почую, він гучний. Коли його 
двері відчиняться, я чекатиму в коридорі. Проведемо 
обмін там. У мене все на флешці.

— І як цей обмін буде влаштовано?
— Тобі нема чого зараз знати. Просто повір, що його 

буде влаштовано так, що ми зможемо спокійно ро
зійтися.

— І я мушу тобі в цьому довіритися?
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Ще одне питання, на яке вона не має наміру відпо
відати.

— Поговоримо про іншу річ, якої я від тебе хочу. — 
Зараз вона або закріпить угоду… або ні.

— Про що це? — Тепер він говорить майже сердито.
— Старий, про якого я казала, той, що тебе помітив…
— Як? Як йому це вдалося?
— І цього тобі не треба знати. Штука в тому, що він 

не спускав з тебе очей роками. Десятиліттями.
Вона пильно стежить за його обличчям і вдоволено 

помічає на ньому шок.
— Він дав тобі спокій, бо думав, що ти гієна. Або во

рона. Щось таке, що живиться вбитим на дорозі. Не дуже 
симпатична, але частина… не знаю, частина екосистеми 
чи що. Але тоді ти вирішив, що цього не досить, правда? 
Ти подумав: «Нащо чекати якоїсь трагедії, якоїсь бійні, 
коли я можу влаштувати все своїми руками». Хочеш, 
аби щось було зроблене добре, — зроби сам, правильно?

Ондовскі не реагує. Просто стежить за нею, і хоч його 
очі тепер завмерли, вони жахливі. Це точно її смертний 
вирок, і вона не підписує його, а пише власноруч.

— Ти вже робив таке раніше?
Довга пауза. Уже коли Голлі вирішує, що він не відпо

вість (це теж відповідь), він таки озивається:
— Ні. Але я  був голодний.  — І  посміхається. Їй від 

цього хочеться кричати. — Ти наче налякана, Голлі Ґібні.
Брехати немає сенсу.
— Так і є. Але я також рішуча. — Вона знов нахиля

ється вперед, у його простір. Це одна з найважчих ре
чей, які вона робила. — Тож ось іще дещо. Я подарую 
тобі цей раз, але ніколи більше такого не роби. Бо як 
зробиш, я дізнаюся.

— І що тоді? Прийдеш по мене?
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Тепер Голлі не озивається.
— Скільки в  тебе насправді копій цього матеріалу, 

Голлі Ґібні?
— Тільки одна, — каже Голлі. — Усе на флешці, і я пе

редам тобі її ввечері в суботу. Але. — Вона вказує на 
нього пальцем і радіє, що той не тремтить. — Я знаю твоє 
обличчя. Я знаю їх обидва. Я знаю твій голос і те, чого ти 
сам про себе не знаєш. — Вона думає про паузи в мові 
проти шепелявості. — Іди своєю дорогою, їж свою гниль, 
але якщо в мене з’явиться бодай підозра, що ти спричи
нив ще одну трагедію, як у школі Макріді, — тоді так, 
я прийду по тебе. Я тебе вистежу. І підірву твоє життя.

Ондовскі озирає майже порожній фудкорт. І старий 
у твідовому картузі, і жінка, що роздивлялася манекени 
у  вікні «Форевер 21», зникли. Люди стоять у  чергах 
до віконець фастфудів, але вони розвернуті спинами.

— Мені здається, Голлі Ґібні, за нами ніхто не стежить. 
Здається, ти тут сама. Здається, я міг би потягтися через 
цей стіл, хруснути твоєю кощавою шиєю і зникнути рані
ше, ніж хтось зрозуміє, що трапилося. Я дуже швидкий.

Якщо він побачить її жах (а вона таки нажахана, бо 
знає, що він припертий до стіни й розлючений через те, 
що потрапив у таке становище), то може так і зробити. 
Певно, що так і зробить. Тож вона знову примушує себе 
схилитися вперед.

— Навряд чи ти аж такий швидкий, що я не встигну 
прокричати твоє ім’я, яке в Піттсбурзі й околицях знають, 
мабуть, усі. Я й сама доволі швидка. Хочеш ризикнути?

У цю мить він або вирішує, чи зважитися, або при
кидається. Тоді говорить:

— У суботу о шостій вечора, Фредерікбілдинг, п’я
тий поверх. Я  приношу гроші, ти даєш мені флешку. 
Така угода?
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— Така.
— І ти мовчатимеш.
— Якщо не станеться ще однієї школи Макріді — так. 

А як станеться, я почну кричати все, що знаю, на кожній 
вулиці. І кричатиму, доки хтось мені не повірить.

— Гаразд.
Він простягає руку, але нібито не дивується, коли 

Голлі відмовляється її потиснути. Або й просто торкну
тися. Він зводиться на ноги й знову посміхається. Саме 
від цієї посмішки їй хочеться заголосити.

— Школа була помилкою. Тепер я це розумію.
Він одягає сонячні окуляри й  перетинає половину 

фудкорту ще до того, як Голлі усвідомлює, що він пішов. 
Він не брехав, коли казав, що швидкий. Можливо, вона 
змогла б ухилитися від його рук, якби він потягнувся 
через стіл, але вона сумнівається. Один стрімкий по
ворот голови — і він би зник, залишивши за столиком 
жінку, що схилила підборіддя на груди, ніби задрімала 
після свого скромного обіду. Але небезпека відступи
ла ненадовго.

«Гаразд», — сказав він. Тільки це. Ані вагань, ані ви
моги гарантій. Жодних питань про те, як вона може 
бути певна, що якийсь вибух із численними жертвами 
в майбутньому — автобус, потяг, торговельний центр, 
як оцей, — не справа його рук.

«Школа була помилкою, — сказав він. — Тепер я це 
розумію».

Але це вона — помилка, яку треба виправити.
«Він не збирається мені платити, а збирається вбити 

мене», — думає вона, несучи не надкушений шматок 
піци й стаканчик зпід кави до найближчого контейне
ра для сміття. А тоді вона ледь не регоче.

«Ніби я не знала цього від самого початку?»
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Паркінг торговельного центру холодний і  продутий 
вітром. У пору найжвавішої торгівлі на ньому мали б 
аж юрмитися люди, але наразі він не заповнений на
віть наполовину. 

Голлі гостро усвідомлює, що вона сама. На паркінгу 
чималі порожні ділянки, де вітер може розгулятися 
посправжньому, і від цього в неї німіє обличчя, а коли
неколи віє так, що вона майже заточується. Але також 
трапляються і скупчення машин. Ондовскі може хова
тися за будьякою з них, готовий вискочити («Я дуже 
швидкий») і схопити її.

Останні десять кроків до орендованої машини вона 
пробігає, а щойно опинившись усередині, натискає на 
кнопку, що замикає всі двері. Сидить отак пів хвилини 
та опановує себе. Не перевіряє «фітбіту», бо його по
відомлення їй не сподобаються.

Голлі їде від торговельного центру, раз на кілька 
хвилин перевіряючи дзеркало заднього огляду. Вона 
не вважає, що за нею стежать, але все одно переходить 
у режим уникнення переслідувача. Перепильнувати, 
щоб не жалкувати.

Вона знає: Ондовскі може розраховувати, що вона 
полетить додому вечірнім рейсом, тож натомість пла
нує переночувати в Піттсбурзі й завтра сісти на потяг. 
Вона під’їздить до «Голідей Інн Експресу» і  вмикає 
телефон, щоб перевірити повідомлення до того, як за
йти. Одне з них — від матері.

«Голлі, не знаю, де ти, але з дядьком Генрі в тих кля
тих “Пишних пагорбах” сталася халепа. Можливо, він 
зламав руку. Будь ласка, подзвони. Будь ласка». Голлі 
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чує і материн розпач, і старе обвинувачення: ти була 
мені потрібна і підвела. Знову.

Пучка її пальця зупиняється за міліметр від того, щоб 
передзвонити матері. Старих звичок важко позбутись, 
а базову поведінку важко змінити. Гаряча хвиля сорому 
вже гріє їй лоба, щоки й горло, і слово, яке вона вимо
вить першим, коли мати відповість, уже лежить на язи
ку: «Пробач». Що дивного? Вона все життя просила 
в матері пробачення, а та завжди пробачає її з виразом 
на обличчі: «Ох, Голлі, ти так і не змінилася. Завжди 
можна впевнено очікувати, що ти мене розчаруєш». 
Тому що в  Шарлотти Ґібні є  своя базова поведінка.

Цього разу Голлі стримує пальця й думає.
За що вона проситиме пробачення? Що не змогла 

вберегти бідолашного розгубленого дядька Генрі від 
поламаної руки? Що не відповіла на дзвінок у ту хви
лину, у ту ж секунду, коли матір подзвонила, ніби Шар
лоттине життя — важливе, справжнє, а життя Голлі — 
це просто відкинута матір’ю тінь?

Зустрітися з  Ондовскі було важко. Не відповісти 
негайно на материн крик душі так само важко або 
й важче, але вона це робить. Хоч і почувається пога
ною донькою, але натомість дзвонить до Центру до
гляду «Пишні пагорби». Вона називається й просить 
покликати місіс Бреддок. Її ставлять на очікування, 
і  вона страждає від пісні «The Little Drummer Boy», 
поки місіс Бреддок не бере слухавку. Голлі здається, що 
під таку музику тільки руки на себе накладати.

— Міс Ґібні!  — каже місіс Бреддок.  — Уже можна 
бажати людям веселих свят чи ще рано?

— Саме вчасно. Дякую. Місіс Бреддок, моя мати дзво
нила й казала, що дядько втрапив у якусь халепу.
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Місіс Бреддок сміється.
— Скоріше, запобіг їй! Я дзвонила вашій матері й усе 

розказала. Можливо, розумовий стан вашого дядька 
трохи погіршений, але з рефлексами в нього все добре.

— То що сталося?
— У перший день він не хотів виходити з кімнати, — 

каже місіс Бреддок, — але тут нема нічого незвично
го.  Наші новенькі завжди дезорієнтовані й  часто за
смучені. Іноді сильно засмучені, тож у таких випадках 
ми даємо їм дещо для заспокоєння. Ваш дядько цього 
не потребував, і вчора він сам вийшов і сів у денній 
залі. Навіть допоміг місіс Гетфілд із пазлом. Тоді по
дивився ту передачу зі скаженим суддею, яка йому 
подобається…

«Джон Закон»,  — думає Голлі й  усміхається. Вона 
ледве усвідомлює, що постійно дивиться в дзеркала, аби 
перевірити, чи Ондовскі («Я дуже швидкий») не скра
дається десь позаду.

— …полуденні перекуси.
— Перепрошую? — каже Голлі. — Я на секунду від

воліклась.
— Я сказала, що коли передача закінчилася, скіль

кись із них пішли до їдальні, де були готові полуденні 
перекуси. Ваш дядько ішов з місіс Гетфілд, їй вісімде
сят два, і  вона не дуже тверда на ногах. Отож, вона 
перечепилась і  могла доволі небезпечно впасти, але 
Генрі підхопив її. Сара Вітлок — одна з наших саніта
рок — каже, що він зреагував дуже швидко. Як та блис
кавка, сказала вона. Коротше, він узяв на себе її вагу 
й упав на стіну, де був вогнегасник. Норми вимагають, 
ви розумієте. У нього чималий синець, але він, мабуть, 
врятував місіс Гетфілд від струсу мозку чи й  чогось 
гіршого. Вона дуже тендітна.
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— Дядько Генрі нічого собі не зламав? Коли вдарився 
об вогнегасник?

Місіс Бреддок знову сміється.
— Божечки, ні!
— Це добре. Перекажіть дядькові, що він мій герой.
— Перекажу. І ще раз — веселих свят!
— Мене звуть Голлі, в мене радості доволі, — каже 

вона, повторюючи скрипучий дотеп, який використо
вувала о цій порі року з дванадцяти літ.

Вона закінчує дзвінок під сміх місіс Бреддок, а тоді 
трохи дивиться на глуху цегляну стіну «Голідей Інн 
Експресу», схрестивши руки на малих грудях і замис
лено насупивши чоло. Вона приймає рішення й теле
фонує матері.

— Ох, Голлі, нарешті! Де ти була? Хіба мало мені, що 
я турбуюся про брата, так іще й про тебе турбуватися?

Знову зринає порив сказати «Пробач», і вона нагадує 
собі, що нічим не завинила.

— У мене все добре, мамо. Я в Піттсбурзі…
— В Піттсбурзі!
— …але можу бути вдома трохи більш як за дві годи

ни, якщо на дорогах вільно і  якщо «Авіс» дозволить 
мені повернути машину там. Моя кімната готова?

— Вона завжди готова, — каже Шарлотта.
«Звісно,  — думає Голлі.  — Тому що врештірешт 

я отямлюсь і повернуся до неї».
— Чудово,  — каже Голлі.  — Я  встигну на вечерю. 

Зможемо подивитися телевізор, а  завтра навідаємо 
дядька Генрі, якщо це…

— Я так за нього тривожуся! — вигукує Шарлотта.
«Але не настільки, щоб скочити в машину й поїхати 

туди, — думає Голлі. — Бо місіс Бреддок уже дзвонила 
тобі й розповіла. Ідеться не про твого брата — ідеться 
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про те, щоб загнуздати доньку. Для цього вже пізно, 
і думаю, що в душі ти це вже знаєш, але продовжуєш 
намагатися. Це теж базова поведінка».

— Я впевнена, що все добре, мамо.
— Вони так і кажуть, але що ж їм ще казати? У тих 

місцях завжди стережуться, щоб проти них не по
зивалися.

— Ми навідаємо його й подивимося на власні очі, — 
каже Голлі. — Згода?

— Мабуть. — Пауза. — Я так розумію, ти після того 
поїдеш. Повернешся до свого міста. — Підтекст: до того 
Содому, тієї Гоморри, того барлогу гріха й деградації. — 
А я зустріну Різдво сама, тоді як ти підеш на вечерю до 
друзів. — «Серед яких той чорний юнак, який виглядає 
так, ніби вживає наркотики».

— Мамо. — Іноді Голлі хочеться кричати. — Робінсо
ни запросили мене кілька тижнів тому. Одразу після 
Дня Подяки. Я тобі казала про це, і ти погодилася.

Насправді Шарлотта сказала: «Ну, мабуть, якщо тобі 
здається, що так треба».

— Я тоді думала, що Генрі ще буде зі мною.
— Ну а що, як я залишуся й на ніч п’ятниці?
Вона може зробити це для матері і  для себе. Голлі 

впевнена, що Ондовскі здатен легко розшукати, де вона 
живе в місті, й завітати туди — на двадцять годин рані
ше і з убивством на думці.

— Зустрінемо Різдво раненько.
— Це було  б чудово,  — каже Шарлотта, пожвав

люючись.  — Я  б  запекла курку. Зі спаржею! Ти лю
биш спаржу!

Голлі ненавидить спаржу, але говорити це матері не
ма сенсу.

— Добрий план, мамо.
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4

Голлі домовляється з «Авіс» (звісно, за додаткову плату) 
й вирушає в дорогу, лиш раз зупинившись заправитися, 
взяти філеофіш у «Маку» і зробити кілька дзвінків. 
Так, каже вона Джерому і Піту, вона впоралася зі своєю 
особистою справою. Вона проведе більшу частину ви
хідних у матері й навідає дядька на новому місці. По
вернеться на роботу в понеділок.

— Барбара зацінила фільми, — каже їй Джером, — 
але каже, що вони геть вершкові. Мовляв, дивишся їх 
і не віриш, що на світі існують чорні люди.

— Скажи їй включити це в доповідь, — каже Голлі. — 
Я дам їй подивитися «Шафта», коли зможу. Мені треба 
їхати далі. Дорога забита, хоч я й не знаю, куди вони всі 
їдуть. Я ходила до торговельного центру — він напо
ловину порожній.

— Навідують родичів, як і ти, — каже Джером. — Ро
дичі — це єдине, чого «Амазон» не доставляє.

Вона повертається на трасу I76, і їй спадає на думку, 
що мати, безперечно, наготує для неї різдвяний пода
рунок, тоді як у неї для Шарлотти нема нічого. Вона вже 
бачить мученицький вираз обличчя матері, коли ви
явиться, що Голлі прибула з порожніми руками.

Тож Голлі зупиняється коло наступного торговельного 
центру, хоча це й значить, що вона не дістанеться до ре
зиденції Ґібні до темряви (вона ненавидить вести маши
ну вночі), й купує матері якісь човганці та гарний халат. 
Вона спеціально дбає про те, щоб зберегти чек для тієї 
пори, коли Шарлотта скаже, що Голлі купила не ті розміри.

Повернувшись на трасу, в безпеці орендованої маши
ни, Голлі набирає повні груди повітря й кричить.

Це допомагає.
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5

Шарлотта обіймає доньку на порозі, а  тоді заводить 
усередину. Голлі знає, що буде далі.

— Ти схудла.
— Насправді, я лишилась така, як була, — каже Голлі, 

а мати видає їй Погляд, котрий говорить: «Завжди бу
деш анорексичкою».

Вечерю придбано в італійському ресторанчику далі 
вулицею, Шарлотта за їжею говорить про те, як їй важ
ко без Генрі. Ніби її брата нема поруч уже п’ять років, 
а не п’ять днів, а поїхав він не до близького будинку для 
літніх, а сповнювати на пенсії шалені мрії: тримати ве
лосипедну крамницю в Австралії або малювати заходи 
сонця на тропічних островах. Вона не питає Голлі про 
її життя, роботу або що та робила в Піттсбурзі. О дев’я
тій, коли Голлі може обґрунтовано заявити про втому 
і  бажання прилягти, вона вже почувається так, ніби 
змолодшала і зменшала, зжухла до тієї сумної, самот
ньої дівчини, так, анорексичної — принаймні в пер
ший рік у  старшій школі, коли вона була відома як 
«швабра» або «мітла», — яка мешкала в цьому будинку.

Її спальня лишилася такою самою: темнорожеві сті
ни, що завжди наводили її думки на півсире м’ясо. Її 
м’які іграшки досі стоять на поличці над вузьким ліж
ком, з  містером Кроликом на почесному місці. Вуха 
містера Кролика пошарпані, бо вона колись гризла їх, 
коли не могла заснути. Плакат із Сильвією Платт і до
сі висить над столом, за яким Голлі писала погані вірші 
й  іноді уявляла власне самогубство в стилі своєї ку
мирки. Роздягаючись, вона думає, що могла б так і зро
бити, принаймні спробувати, якби їхня духовка була 
газова, а не електрична.
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Було б легко — надто легко — подумати, що кімната 
її дитинства чекала на Голлі, наче чудовисько з історії 
жахів. Вона спала тут кілька разів у  здорові (відносно 
здорові) роки дорослого життя, і кімната жодного разу її 
не з’їла. Матір теж ніколи не їла Голлі. Чудовиська таки 
існують, але не в цій кімнаті й не в цьому домі. Голлі знає, 
що про це корисно пам’ятати, а також про те, хто вона 
така. Не дитина, що жує вуха містера Кроли ка. Не під
літок, що в більшість ранків вивергає сніданок перед 
школою. Вона жінка, котра разом з Біллом і Джеромом 
врятувала тих дітей у Міському арткультурному комп
лексі Середнього Заходу. Вона жінка, котра пережила 
Брейді Гартсфілда. Котра стала супроти іншого чудо
виська в техаській печері. Дівчинка, яка ховалася в цій 
кімнаті й  хотіла більше ніколи не виходити, зникла.

Вона стає на коліна, проказує щовечірню молитву 
й лягає в ліжко.

18 грудня 2020 року

1

Шарлотта, Голлі й дядько Генрі сидять у куточку загаль
ної кімнати «Пишних пагорбів», прикрашеної до свят 
дощиками, мішурою та солодкодухими ялиновими ві
ночками, котрі майже перебивають запах сечі й хлору. 
Стоїть тут і ялинка, завішана вогниками й льодяниками. 
З динаміків ллється різдвяна музика, ті замучені мелодії, 
без котрих Голлі щасливо обійшлася б до кінця життя.

Місцеві жителі нібито не повняться святковим на
строєм. Більшість дивиться рекламну демонстрацію 
чогось під назвою «фітнескрісло», в якій бере участь 
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довготелеса красуня в  помаранчевому купальнику. 
Кілька інших відвернулися від телевізора, хтось мов
чить, хтось балакає з сусідами, а хтось із собою. Тен
дітна старенька в зеленому домашньому халаті зігну
лася над велетенським пазлом.

— Це місіс Гетфілд, — каже дядько Генрі. — Не па
м’ятаю, як її звуть.

— Місіс Бреддок розповіла, що ти врятував її від 
небезпечного падіння, — каже Голлі.

— Ні, то була Джулія, — каже дядько Генрі. — Ко
лись давнооооо, на ставку. — Він сміється, як смі
ються люди, що пригадують минувшину. Шарлотта 
закочує очі. — Мені було шістнадцять, а Джулії, ма
буть, десь… — Він затихає.

— Покажи руку, — наказує Шарлотта.
Дядько Генрі схиляє голову набік.
— Руку? Навіщо?
— Просто покажи.
Вона хапає її сама й закочує рукав. Під ним чималий, 

але не особливо примітний синець. Голлі він схожий 
на невдале татуювання.

— Якщо це вони так піклуються про людей, то нам 
слід подати на них до суду, а не платити їм, — каже 
Шарлотта.

— На кого подати? — каже дядько Генрі. А тоді смі
ється: — Ох у «Ред Сокс» колись пітчер був — ото по
давав! Як його було звати…

Шарлотта встає.
— Піду візьму кави. І ще, мабуть, якогось маленько

го пиндика. Голлі?
Голлі хитає головою.
— Ти знову не їси, — каже Шарлотта і йде раніше, 

ніж Голлі встигає відповісти.
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Голлі дивиться їй услід.
— Ніколи не відчепиться, га?
Цього разу сміється вже Голлі. Не може втриматися.
— Ніколи.
— Отож, ніколи. Ти не Джейні.
— Ні. — І вона чекає.
— Ти… — Вона майже чує, як крутяться іржаві шес

терні. — Голлі.
— Саме так. — Вона плескає його по руці.
— Я хотів би повернутися до своєї кімнати, але не 

пам’ятаю, де вона.
— Я знаю дорогу, — каже Голлі. — Я тебе відведу.
Вони повільно йдуть коридором.
— А що то була за Джулія? — питає Голлі.
— Гарна, як світанок, — каже дядько Генрі.
Голлі це здається достатньою відповіддю. Цей рядок, 

безперечно, кращий за будьякий з  тих, які колись 
писала вона.

Уже в  кімнаті вона намагається провести його до 
крісла під вікном, але він відпускає її руку і  йде до 
ліжка, де сідає, зчепивши руки між коліньми. Він схо
жий на підстаркувату дитину.

— Мабуть, полежу, люба. Я  втомився. Шарлотта 
мене втомлює.

— Іноді вона й мене втомлює, — каже Голлі.
У минулому вона б ніколи не зізналася в цьому дядь

кові Генрі, котрий надто часто був материним союзни
ком, але це вже інший чоловік. У певному сенсі, на
багато м’якший. Крім того, за п’ять хвилин він забуде 
її слова. А за десять — що вона тут була.

Вона схиляється поцілувати його в щоку, а  тоді її 
губи зупиняються біля самої його шкіри, бо він каже:

— Що з тобою? Чого ти налякана?
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— Я не…
— Налякана. Я бачу.
— Гаразд, — каже вона. — Так. Я налякана.
Яке полегшення — визнати це. Сказати вголос.
— Твоя матір… моя сестра… на язику крутиться…
— Шарлотта.
— Так. Шарлі — вона боягузка. Завжди такою була, 

ще з дитинства. Не хотіла заходити у воду в… як його… 
не можу пригадати. І ти була боягузкою, але переросла.

Вона вражено дивиться на нього. Мову відібрало.
— Переросла,  — повторює він, а  тоді витягає ноги 

з човганців і закидає їх на ліжко. — Я подрімаю, Джей
ні. Тут непогано, але було б добре мати оту штуку… яку 
треба крутити…

Він заплющує очі.
Голлі йде до дверей з опущеною головою. На її об

личчі сльози. Вона бере з кишені серветку й витирає їх. 
Не хоче, щоб Шарлотта побачила.

— Якби ж ти пам’ятав, як урятував ту жінку від па
діння, — каже вона. — Санітарка сказала, що ти рухав
ся, як та блискавка.

Але дядько Генрі не чує. Дядько Генрі заснув.

2

Зі звіту Голлі Ґібні для детектива Ралфа Андерсона:
Я збиралася закінчити цей звіт минулого вечора 

в мотелі у Пенсильванії, але з’явилась одна родинна 
справа, тож натомість я поїхала до матері. Тут важко. 
Багато спогадів, переважно недобрих. Але я залишуся 
на цю ніч. Краще так. Мама зараз вийшла на закупи до 
ранньої різдвяної вечері, яка, певно, не буде смачною. 
Вона ніколи не була кулінарно обдарована.
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Я сподіваюся закінчити свою справу з Четом Ондов
скі — тобто з істотою, яка так себе називає, — завтра 
ввечері. Я  боюся  — нема сенсу це заперечувати. Він 
пообіцяв, що ніколи більше не вчинить подібного до 
школи Макріді. Пообіцяв, не обдумавши й не кліпнув
ши оком. Я цьому не вірю. Білл би не повірив, і я впев
нена, що й ти б не повірив. Йому це надто добре смакує. 
Мабуть, йому також смакує бути героємрятівником, 
хоч він мусить розуміти, що привертати до себе увагу — 
не найкращий варіант.

Я подзвонила Дену Беллу й сказала, що збираюся по
класти Ондовскі край. Я  подумала, що, як колишній 
полісмен, він зрозуміє і схвалить. Він схвалив, але ска
зав мені бути обережною. Я намагатимусь, але збрешу, 
якщо не скажу, що в мене дуже погане передчуття. Я та
кож подзвонила подрузі, Барбарі Робінсон, і сказала, що 
залишуся в  матері на суботню ніч. Мені треба, щоб 
вона і її брат Джером думали, буцімто завтра мене не 
буде в місті. Що б зі мною не сталося, хочу точно знати, 
що вони не наражатимуться на небезпеку.

Ондовскі тривожиться про те, що я можу зробити зі 
здобутою інформацією, але він також упевнений у собі. 
Він уб’є мене, якщо зможе. Я це знаю. Чого він не знає, 
то це того, що я вже бувала в схожих ситуаціях і не недо
оціню його.

Білл Годжес, мій друг і  колишній напарник, згадав 
мене в заповіті. Я отримала виплату від його страховки 
життя, але були й інші сувеніри, які значать для мене 
набагато більше. Одним з  них стала його службова 
зброя, «смітендвессон» 38го калібру для військових 
і поліції. Білл казав, що більшість полісменів тепер но
сять «ґлок22», в якому п’ятнадцять патронів замість 
шести, але сам він старомодний і пишається цим.



344 СТІВЕН КІНГ

Мені зброя не подобається — насправді, я її ненави
джу — але завтра я скористаюся Білловою без вагань. 
Я  нічого не обговорюватиму. Мені вистачило однієї 
розмови з Ондовскі. Я вистрелю йому в груди, і не тіль
ки тому, що завжди найкраще стріляти ближче до цен
тру маси — я запам’ятала це зі стрілецьких курсів, які 
пройшла два роки тому.

Справжня причина в тому, що…
[Пауза]
Пам’ятаєш те, що сталося в печері, коли я вдарила 

знайдену нами істоту по голові? Звісно, пам’ятаєш. Таке 
сниться й не забувається. Мені здається, що сила — фі
зична сила, яка оживлює таких істот,  — це якийсь 
чужинський мозок, що замінив людський, колишній, 
який захопили. Я не знаю, звідки та сила береться, і не 
хочу знати. Постріл у груди може не вбити цю істоту. 
По правді, Ралфе, я  на це навіть сподіваюся. Думаю, 
є інший спосіб назавжди її спекатися. Розумієш, через 
один глюк…

Матір щойно під’їхала. Спробую закінчити звіт піз
ніше сьогодні або завтра.

3

Шарлотта не дозволяє Голлі допомогти зі стравами. Що
разу, як донька заходить до кухні, Шарлотта кишкає на 
неї. Через це справа розтягується, але нарешті надходить 
пора вечеряти. Шарлотта вдягла зелену сукню, в яку вби
рається кожного Різдва (і пишається тим, що досі вмі
щується в неї). Її різдвяний букетик — падуб із ягода
ми — пришпилений до звичного місця зліва на грудях.

— Автентична різдвяна вечеря, точнісінько як ко
лись! — вигукує вона, заводячи Голлі до їдальні за лікоть. 
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«Наче в’язня ведуть на допит», — думає Голлі. — Я зго
тувала все, що ти любиш!

Вони сидять одна навпроти одної. Шарлотта запалила 
свої аромасвічки, що пахкотять лемонґрасом, від чого 
Голлі кортить чхнути. Вони цокаються чарочками вина 
«Моґен Девід» (автентичне й еталонне фу) і вітають одна 
одну з Різдвом. Тоді настає черга салату, вже змащеного 
схожою на шмарклі ковбойською заправкою, яку Голлі 
терпіти не може (а Шарлотта вважає, що та її любить), 
і  сухої, наче папірус, індички, котру можна ковтнути, 
тільки затопивши перед тим підливкою, щоб змастити 
прохід. Картопляне пюре взялося кавалками. Перетри
мана спаржа така ж розім’якла й гидка, як завжди. Смач
ний тільки (придбаний у крамниці) морквяний пиріг.

Голлі з’їдає все, що є на тарілці, і хвалить матір. Та сяє.
Після того як посуд помито (Голлі, як завжди, про

тирає рушником — мати не допускає її до миття, ка
жучи, що вона ніколи не вимиває усю «глевть» із ка
струль), вони переходять до вітальні, де Шарлотта 
вишукує DVD з «Цим дивовижним життям». Скільки 
різдвяних сезонів вони дивилися це кіно? Щонаймен
ше десяток або й більше. Дядько Генрі колись міг прочи
тати з пам’яті кожну репліку. «Не виключено, — думає 
Голлі, — що він і зараз може». Вона ґуґлила Альцгей
мера й з’ясувала, що неможливо сказати, які ділянки 
розуму згаснуть останніми, коли в ньому один за одним 
вимикаються робочі контури.

Перш ніж починається фільм, Шарлотта вручає Гол
лі шапку Санти… і то з неабиякою церемонією.

— Ти завжди вдягала її, коли ми дивилися це кіно, — 
каже вона. — Ще коли була маленькою. Це традиція.

Голлі все життя була кінофанаткою й  знаходила 
чим насолодитися навіть у фільмах, які критики роз
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бомбили (наприклад, вона переконана, що «Кобра» 
зі Сталлоне трагічно недооцінена), але від «Цього 
дивовижного життя» їй завжди ставало тривожно. На 
початку фільму вона ще може співчувати Джорджу 
Бейлі, але ближче до кінця він здається їй людиною 
з  серйозним біполярним розладом, котрий увійшов 
у манію як фазу свого циклу. Після закінчення вона 
навіть думала, чи він не вилазить з ліжка й не вбиває 
всю свою родину.

Вони дивляться кіно — Шарлотта в різдвяній сукні, 
Голлі в шапці Санти. Голлі думає: «Я кудись рухаюся. 
Я  відчуваю це. У  сумне місце, повне тіней. Це стан, 
у якому розумієш, що смерть дуже близько».

На екрані Джейні Бейлі каже:
— Будь ласка, о Боже, щось сталося з татком.
Коли Голлі засинає того вечора, їй сниться, як Чет 

Ондовскі виходить з ліфта Фредерікбілдинг у піджа
ку з порваним рукавом і кишенею. Його руки замур
зані цегляним пилом і кров’ю. Очі мерехтять, а коли 
губи розходяться в широкій посмішці, червоні жучки 
вилазять з рота й висипаються на підборіддя.

19 грудня 2020 року

1

Голлі сидить у  нерухомому заторі на чотири смуги, 
серед машин, що намагаються рухатися на схід. До 
міста ще вісімдесят кілометрів, і Голлі думає, що коли 
цей багатокілометровий затор не розійдеться, вона 
можетаки спізнитися на власний похорон, а не при
їхати раніше.
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Як і  безліч людей, котрі борються з  тривожністю, 
вона нав’язливо планує все наперед і через це майже 
завжди прибуває раніше. Вона розраховувала бути 
в «Що впало, те пропало» найпізніше до першої години 
в  суботу, але тепер навіть третя починає виглядати 
оптимістично. Через машини навколо (і великий ста
рий сміттєвоз попереду, чий замурзаний зад нависає 
над нею, наче сталевий стрімчак) вона почувається за
мкненою, похованою заживо («мій власний похорон»). 
Якби вона мала в машині цигарки, то курила б їх одну 
за одною. Натомість вона вдовольняється льодяниками 
від кашлю, які називає антинікотиновими засобами, 
але вона заклала їх у кишеню куртки тільки шість, і ско
ро й тих не стане. Тоді в неї залишаться тільки нігті, 
та вони підрізані так коротко, що й не вкусиш як слід.

«Я спізнююся на дуже важливу зустріч».
Так сталося не через обмін подарунками, час якого 

надійшов після материного традиційного різдвяного 
сніданку з  беконом і  вафлями (до Різдва ще майже 
тиждень, але Голлі згодна прикидатися разом із Шар
лоттою). Шарлотта дарує Голлі шовкову блузку з обор
ками, якої та ніколи не вдягне (навіть якщо виживе), 
туфлі на середніх підборах (так само) і  дві книжки: 
«Сила теперішнього моменту» і «Без тривог: як знайти 
спокій у хаотичному світі». Голлі не мала можливості 
загорнути подарунки, але таки придбала для них до
речну різдвянисту торбинку. Шарлотта потуркотіла 
над човганцями з хутром і поблажливо похитала голо
вою над халатом, що коштував $ 79,50.

— Він розміри на два завеликий. Ти  ж навряд чи 
зберегла чек, люба?

Голлі, котра надто добре знала, що таки зберегла, 
сказала:
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— Здається, він у мене в кишені.
Усе йшло добре. Але тоді Шарлотта зненацька за

пропонувала, щоб вони поїхали навідати Генрі й по
бажали йому веселих свят, оскільки Голлі не зможе 
приїхати в сам великий день. Голлі глянула на годин
ник. За чверть дев’ята. Вона сподівалася вибратися на 
дорогу й рушити на південь до дев’ятої, але чи не зму
шує її нав’язлива поведінка заходити надто далеко? 
Справді, навіщо їй прибувати на п’ять годин раніше? 
До того ж, якщо справа з Ондовскі закінчиться недо
бре, це буде її остання нагода побачити дядька Генрі, 
а її цікавили його слова «Чого ти налякана?».

Звідки він дізнався? Раніше він ніколи не був особ
ливо чутливим до інших людей. Скоріше навпаки.

Тож Голлі погодилась, і вони поїхали, а Шарлотта 
наполягла, що поведе машину. На перехресті, де був 
знак «СТОП», вони легенько зачепили інше авто. По
душки безпеки не надулися, ніхто не постраждав, по
ліцію не викликали, але Шарлотта, звісно, не могла не 
знайти виправдання в  якомусь міфічному клаптику 
ожеледі, опускаючи той факт, що вона під знаком не 
зупинилася повністю, а тільки сповільнилась. Усе своє 
водійське життя Шарлотта Ґібні вважала, що скрізь 
має право пріоритету.

Чоловік з іншої машини поводився люб’язно, кивав 
і погоджувався з усім, що казала Шарлотта, але вони 
таки обмінялися номерами полісів, і  на той час, як 
машини знову рушили (Голлі була впевнена, що чоло
вік, чиє крило вони ввім’яли, підморгнув їй, перш ніж 
знову сідати за кермо), вже була десята година, а від
відини все одно виявилися пшиком. Генрі гадки не 
мав, хто вони обидві такі. Він заявив, що йому пора 
вдягатися на роботу, й  сказав не надокучати. Коли 
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Голлі поцілувала його на прощання, він підозріливо 
глянув на неї і спитав, чи свідкам Єгови взагалі таке 
дозволено.

— Назад уже ти поведи, — сказала Шарлотта, коли 
вони вийшли на вулицю. — Я надто засмучена.

Голлі була більш ніж рада це зробити.
Вона залишила свою дорожню сумку в  коридорі. 

Закинувши її на плече, розвернулася до матері по зви
чайний прощальний ритуал — два сухі цмоки в що
ки, — але Шарлотта оповила доньку, котру принижу
вала та обмовляла все її життя (не завжди свідомо), 
обома руками й вибухнула плачем.

— Не їдь. Будь ласка, залишся ще на день. Якщо не 
можеш зостатися до Різдва, то побудь хоча б на ви
хідних. Я не можу витримати одна. Ще не можу. Мож
ливо, зможу після Різдва, але ще ні.

Матір стискала її так, наче тонула, і Голлі довелося 
придушувати панічний порив не просто відштовхнути 
її, а посправжньому відбитися. Вона терпіла обійми, 
скільки змогла, а тоді виборсалася з них.

— Мені треба їхати, мамо. У мене зустріч.
— Ти хочеш сказати, побачення?  — Шарлотта по

сміхнулася. Не дуже приємно. Надто зубато. Голлі бу
ла думала, що матір уже ніколи її не шокує, але це 
виявилося неправдою. — Справді? У тебе?

«Пам’ятай, що це може бути останній раз, коли ти її 
бачиш, — подумала Голлі. — Якщо так і є, то недобре 
прощатися сердитими словами. Можеш знову серди
тися на неї, якщо виживеш».

— Це інше, — сказала вона. — Але ходімо ще вип’ємо 
чаю. На це я маю час.

Тож вони попили чаю з фініковим печивом, котре 
Голлі ненавиділа (чомусь воно здавалося їй похмурим 
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на смак), і перш ніж вона нарешті змогла втекти з мате
риного будинку, де ще не вивітрились аромати лемон
ґрасових свічок, уже була майже одинадцята. Стоячи на 
ґанку, вона поцілувала Шарлотту в щоку.

— Я люблю тебе, мамо.
— Я теж тебе люблю.
Голлі дісталася аж до дверцят орендованої машини, 

вже торкнулася ручки, коли Шарлотта погукала її. Гол
лі розвернулася, майже готова побачити, як мати зіска
кує зі східців, розставивши руки, зігнувши пальці пазу
рами, і верещить: «Залишайся! Ти мусиш залишитися! 
Я наказую тобі!»

Але Шарлотта стояла на ґанку, обійнявши себе в по
ясі. Вона тремтіла. Виглядала старою і нещасною.

— Я помилилася про халат,  — сказала вона.  — Він 
мого розміру. Мабуть, неправильно прочитала етикетку.

Голлі всміхнулася.
— Це добре, мамо. Я рада.
Вона здала задки, перевірила, чи вільна дорога, 

й поїхала до шосе. Десять хвилин на дванадцяту. Часу 
вдосталь.

Так вона тоді думала.

2

Неспроможність з’ясувати причину затору тільки до
дає Голлі тривожності. Місцеві радіостанції нічого не 
повідомляють, навіть та, на якій начебто мали розпо
відати про поточний стан доріг. Додаток «Waze», за
звичай такий надійний, зараз абсолютно не допомагає. 
На екрані зображена усміхнена фігурка з  лопатою, 
а під нею текст: «НАРАЗІ МИ ПРОВОДИМО ТЕХНІЧ
НІ РОБОТИ, АЛЕ СКОРО ПОВЕРНЕМОСЯ!».
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Прибита ситуація.
Якщо вона просунеться ще на п’ятнадцять кіломе

трів, то зможе звернути через 56й з’їзд і поїхати по 
шосе 73, але наразі шосе 73 все одно що на Юпітері. 
Вона мацає кишеню куртки, знаходить останній льо
дяник, розгортає його і  дивиться на задній бампер 
сміттєвоза й наліпку з текстом: «Я ДОБРЕ ВОДЖУ?».

«Усі ці люди мають бути на шопінгу, — думає Гол
лі. — В торговельних центрах і маленьких крамницях 
у центрах міст, допомагати місцевим економікам, а не 
віддавати гроші “Амазону”, державній пошті й “Фед
Ексу”. Ви всі малися б забратися з цього довбаного шо
се, щоб люди зі справді важливими справами могли…»

Машини починають рухатися. Голлі тріумфально 
скрикує, і крик ще не встигає затихнути, як сміттєвоз 
знову зупиняється. У машині ліворуч водій говорить по 
телефону. У машині праворуч жінка освіжає помаду на 
губах. Цифровий годинник в орендованій машині по
відомляє Голлі, щоб вона не розраховувала дістатися до 
Фредерікбілдинг до четвертої. Щонайменше.

«Навіть так у мене ще залишаться дві години, — ду
має Голлі.  — Будь ласка, Боже, будь ласка, дозволь 
мені встигнути туди, щоб підготуватися до нього. Того 
чудовиська».

3

Барбара Робінсон відкладає дочитану брошуру про 
коледжі, розблоковує телефон і запускає додаток «Web
Watcher», який встановив їй Джастін Фрейлендер.

— Ти ж знаєш, що стежити за кимось без його дозво
лу — це не зовсім кошерно, правда? — сказав тоді Джас
тін. — Я навіть точно не знаю, чи воно теє, законно.
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— Я просто хочу знати, що з  моєю подругою все 
гаразд, — відповіла Барбара й освітила його усмішкою, 
котра розтопила всі сумніви, які він міг мати.

Бог свідок, у Барбари є і власні сумніви — від самого 
погляду на зелену цяточку на екрані вона почувається 
винною, особливо після того, як Джером видалив свій 
додаток для стеження. Але чого Джером не знає (і Бар
бара йому не скаже), то це того, що після Портленда 
Голлі подалася до Піттсбурга. Разом з історією пошуків, 
яку Барбара передивилася на домашньому комп’ютері 
Голлі, це змушує її думати, що та таки зацікавлена ви
бухом у школі Макріді і що ця цікавість фокусується 
або на Чарльзі Ондовскі, якого скрізь називають Четом, 
або на його операторі Фреді Фінкелі. Барбара майже 
певна, що Голлі зацікавлена саме Ондовскі, тому що 
йому присвячено більше пошукових запитів. Голлі на
віть нашкрябала його ім’я в блокноті біля комп’ютера… 
і додала поруч два знаки питання.

Барбарі не хочеться думати, що в її подруги якось 
перепаскудилося в  голові або що вона взагалі пере
живає нервовий зрив, але їй також не хочеться вважа
ти, що Голлі могла натрапити на слід терориста. Але 
вона знає: у випадку Голлі останнього, як то кажуть, 
не можна виключати. Голлі тривожна, Голлі забагато 
сумнівається в собі, але Голлі також розумна. Чи могло 
статися, що Ондовскі й Фінкель (котрі разом весь час 
нагадували їй пару Саймона і Гарфункеля) якось на
трапили на слід, що вів до підривника, проте самі того 
не побачили й не усвідомили?

Ця думка нагадує Барбарі про кіно, яке вона диви
лася з Голлі. «Фотозбільшення» називалося. В ньому 
фотограф робив знімки коханців у парку й випадково 
зняв чоловіка, що ховався в кущах з пістолетом. А що, 
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як те саме сталося коло школи Макріді? Що, як під
ривник повернувся на місце злочину помилуватися 
власною роботою, а телевізійники зняли, як він спо
стерігав (або й удавав, ніби допомагає)? Що, як Голлі 
якимось чином про це дізналася? Барбара розуміла 
й погоджувалася, що така можливість доволі надума
на, але хіба ж іноді життя не наслідує мистецтво? Мож
ливо, Голлі поїхала до Піттсбурга, щоб розпитати Он
довскі й Фінкеля. Це доволі безпечно, вважає Барбара, 
але що, як підривник досі тиняється десь поблизу і Гол
лі вирішила його впіймати?

Або що, як підривник вирішив вистежити Голлі?
Усе це, певно, маячня, але Барбара все одно з по

легшенням стежить, як Голлі покидає Піттсбург і їде 
до будинку матері. У ту хвилину вона мало не видали
ла додаток, і в цьому разі тиск на її совість точно ослаб
нув би, але, з іншого боку, Голлі подзвонила їй учора, 
вочевидь, тільки для того, аби повідомити, що вона 
залишиться в  матері на суботню ніч. А  тоді, напри
кінці розмови, Голлі сказала: «Я люблю тебе».

Ну звісно, любить, і Барбара її теж любить, але такі 
речі розуміють, а не говорять уголос. Хіба що з особли
вої нагоди. Наприклад, коли посварилися з подругою, 
а тоді помирилися. Або коли їдеш у довгу мандрівку. 
Або вирушаєш на війну. Барбара впевнена, що в такому 
випадку це було останнє, що люди говорили батькам 
або коханим, перш ніж вирушити.

А ще Барбарі не сподобався характерний тон, з яким 
Голлі це сказала. Майже сумний. А тепер зелена цятка 
каже Барбарі, що Голлі таки не залишається в матері на 
ніч. Вочевидь, повертається до міста. Змінила плани? 
Може, посварилася з матір’ю?

Чи отак узяла і збрехала?
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Барбара дивиться на стіл і бачить позичені в Голлі 
диски для доповіді: «Мальтійський сокіл», «Глибо
кий сон» і «Гарпер». Вона думає, що вони будуть без
доганним приводом поговорити з Голлі, коли та по
вернеться. Вона розіграє подив, коли застане Голлі 
вдома, а тоді спробує з’ясувати, що такого важливо
го  було в  Портленді й  Піттсбурзі. Вона навіть може 
зізнатися, що стежила за нею, — залежно від того, як 
піде розмова.

Вона знову перевіряє місцеперебування Голлі на 
телефоні. Досі на шосе. Барбара здогадується, що рух 
може бути сповільнений ремонтом дороги або аварі
єю. Дівчина дивиться на годинник, а тоді знову на зе
лену цятку. Вона думає, що Голлі пощастить, якщо та 
повернеться бодай за скількись хвилин до п’ятої.

«А я буду в неї вдома ще до пів на шосту, — думає 
Барбара. — Сподіваюся, з нею все гаразд… але може 
бути, що й ні».

4

Машини повзуть… тоді зупиняються.
Повзуть… і зупиняються.
Зупиняються.
«Я зараз здурію, — думає Голлі. — Сидітиму й диви

тимусь на цей сміттєвоз, а мій здоровий глузд у якусь 
мить хрусне й зламається. Так хрусне, що я, мабуть, 
почую. Наче гілка».

Грудневий день починає згасати, до найкоротшого 
дня року лишаються дві клітинки в календарі. Годин
ник на панелі каже, що до Фредерікбілдинг вона тепер 
може очікувати прибути не раніше за п’яту, і це тра
питься тільки якщо затор дуже скоро почне рухатись… 
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і якщо в неї не закінчиться бензин. Наразі в баку тро
хи більше чверті.

«Я можу з ним розминутися, — думає вона. — Він 
може прийти, подзвонити мені, щоб дізнатися код від 
дверей, і не отримати відповіді. Він подумає, що я не 
витримала й перепудилася».

Думка про те, що збіг або якась лиха сила (Джеромів 
птах, увесь запорошений, імлистосірий) могла по
становити, що її друга особиста зустріч з Ондовскі не 
повинна відбутися, не приносить їй полегшення. Тому 
що вона тепер не просто потрапила до його особисто
го хітпараду, а зараз на першій сходинці. Зустріч із 
ним на власному полі, ще й  із планом, мала стати її 
перевагою. Якщо вона її втратить, він спробує підсте
регти її. І це йому може вдатися.

Одного разу вона тягнеться до телефона, щоб по
дзвонити Пітові, сказати, що коло бічних дверей їхньої 
будівлі має з’явитися небезпечний чоловік і щоб він 
обережно наблизився до нього. Але Ондовскі відбре
шеться. Легко. Він розмовами заробляє на життя. А ко
ли й ні, то Піт не молодшає — він набрав щонайменше 
десять кілограмів зверху того, скільки важив, коли 
виходив у  відставку. Піт повільний. Істота, що при
кидається репортером, швидка. Голлі не наражатиме 
Піта на небезпеку. Це вона випустила джина з пляшки.

Попереду гаснуть стопсигнали сміттєвоза. Він про
сувається десь на п’ятнадцять метрів і знову зупиня
ється. Однак цього разу зупинка коротша, а наступний 
рух уперед довший. Невже затор розходиться? Вона не 
наважується в  це вірити, але надія  — її друге ім’я.

І ця надія виправдовується. За п’ять хвилин вона 
вже рухається під шістдесят. За сім — під вісімдесят. 
За одинадцять Голлі тисне на газ і захоплює смугу для 
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обгону. Коли вона проскакує повз три машини, котрі 
зіштовхнулися й спричинили затор, то кидає лиш по
біжний погляд на їхні побиті кузови, котрі перетягли 
до розділової смуги.

Якщо вона зможе утримувати швидкість близько ста 
десяти аж до з’їзду з шосе в середмісті і якщо проско
чить на більшості світлофорів, то розраховує, що може 
під’їхати до своєї будівлі о п’ятій двадцять.

5

Голлі насправді під’їздить до будівлі о п’ятій нуль п’ять. 
На відміну від дивовижно незаповненого «Монровіля», 
в центрі міста люднолюдно. Це добре і погано водно
час. Її шанси помітити Ондовскі в живому скупченні 
покупців на Б’юелстріт невеликі, а його шанси вхопити 
її (вона легко припускає, що саме це він і збирається 
зробити) точнісінько такі самі. Білл назвав би таку си
туацію закрутом.

Ніби винагороджуючи її за невезіння на шосе, від 
тротуару прямо навпроти Фредерікбілдинг рушає ма
шина. Голлі чекає, поки та поїде, а тоді обережно здає 
задки на звільнене місце, намагаючись не звертати ува
ги на дурня позаду, що наліг на сигнал. За менш напру
жених обставин такий постійний гудок міг би змусити 
її поступитися місцем, але вона не бачить іншого віль
ного п’ятачка в усьому кварталі. Це залишило б їй тіль
ки паркувальний гараж, та ще, певно, котрийсь із його 
верхніх рівнів, а Голлі бачила забагато фільмів, у яких із 
жінками в паркувальних гаражах стається щось лихе. 
Особливо після того, як стемніє, а  зараз уже темно.

Той, хто гудів, проїздить повз неї, щойно передок 
орендованої машини Голлі звільняє досить місця на 
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дорозі, але багнюк — який насправді виявляється баг
нючкою — сповільнюється, щоб привітати Голлі з Різд
вом простим жестом із середнім пальцем.

Коли Голлі виходить з машини, в дорожньому русі 
з’являється розрив. Вона могла б перейти в недозволе
ному місці — ну або перебігти, — але натомість при
єднується до натовпу покупців, що чекають зеленого 
світлофора на наступному розі. Вкупі безпечніше. Вона 
тримає в  руці ключі від парадного входу до будівлі. 
Не  має жодного наміру заходити через бічні двері. 
У технічному провулку вона була б легкою мішенню.

Коли вона вставляє ключ у замок, чоловік у намота
ному на обличчя шарфі й вушанці, напнутій аж на бро
ви, проходить так близько, що мало не наштовхується 
на неї. Ондовскі? Ні. Тобто здається, що ні. Як вона 
може бути певна?

Тісний вестибюль порожній. Світло приглушене. 
Скрізь простяглися тіні. Вона квапиться до ліфта. Це 
одна з найстаріших будівель у центрі, в ній усього вісім 
поверхів в еталонному середньозахідному стилі, і ліфт 
для пасажирів тільки один. Просторий і нібито сучасний, 
але один. Наймачі бурчать на це і, коли квапляться, часто 
ходять сходами, але ті на вихідні замикають. Вона натис
кає кнопку виклику, раптом відчувши певність, що ліфт 
зараз знову виявиться поламаним і її план розвалиться. 
Але двері негайно відчиняються, і жіночий робоголос 
запрошує її всередину: «Доброго дня. Вітаємо у Фре
дерікбілдинг». У порожньому вестибюлі цей безтілес
ний голос викликає в Голлі спогади про фільми жахів.

Двері зачиняються, і  вона натискає «5». Всередині 
встановлений монітор, який у  будні показує новини 
й реклами, але зараз він вимкнений. І різдвяна музика 
теж не грає, слава небесам.
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— Їдемо вгору, — каже робоголос.
«Він чекатиме на мене, — думає вона. — Він уже якось 

увійшов і  чекатиме на мене, коли відчиняться двері 
ліфта, а мені не буде куди тікати».

Але двері відчиняються в  порожній коридор. Вона 
проходить повз поштопровід (настільки старомодний, 
наскільки новомодним є цей балакучий ліфт) і повз туа
лети, а тоді зупиняється біля дверей з написом «СХО
ДИ». Усі скаржаться на Ела Джордана і  мають рацію: 
наглядач будівлі ледачий і некомпетентний. Але в нього, 
певно, є якісь зв’язки, бо його не виганяють з роботи, 
незважаючи на купи сміття в підвалі, розбиту камеру над 
бічним входом і  повільну  — майже примхливу  — до
ставку посилок. А  на додачу були ще проблеми з  тим 
крутим японським ліфтом, котрі бісили геть усіх.

Цього дня Голлі активно сподівається на Елову недба
лість ще де в  чому, щоб їй не довелося витрачати час 
і приносити собі стільця з їхнього офісу. Вона розкриває 
двері на сходи, і  їй щастить: майданчик захаращений 
(шлях на шостий поверх заблоковано, що майже напевне 
порушує правила пожежної безпеки) скупченими засо
бами для прибирання, серед яких притулена до поруччя 
швабра і половина відра викрученої з ганчірки води.

Голлі роздумує, чи не вивернути мутну рідину з відра 
вниз сходами — так тому Елові й треба, — але врешті 
не може себе змусити. Вона підштовхує його до жіно
чого туалету, знімає насадку для вижимання води з ган
чірки і зливає брудну воду в раковину. Тоді перекочує 
відро до ліфта, а  її мішкувата сумка незручно звисає 
з  ліктя. Вона натискає кнопку виклику. Двері відчи
няються, і робоголос каже (на випадок, якщо вона за
була): «П’ятий поверх». Голлі пам’ятає, як захеканий Піт 
одного дня зайшов до офісу й сказав: «А можна запро
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грамувати ліфт, щоб він говорив: “Перекажіть Елові, 
щоб відремонтував мене, а тоді вбийте його”?»

Голлі перевертає відро. Якщо вона поставить ступні 
поруч (і буде обережна), на ньому якраз вистачить міс
ця, щоб вона змогла стояти між коліщатами. Вона дістає 
з сумки кружечок канцелярського скотчу і загорнутий 
у коричневий папір пакуночок. Стоячи навшпиньках, 
тягнучись угору так, що низ сорочки виривається зпід 
штанів на свободу, вона приліплює пакуночок у даль
ньому кутку стелі в  кабіні ліфта. Таким чином він 
наба гато вище від рівня очей, там, куди (як казав по
кійний Білл Годжес) люди майже не дивляться. Краще б 
і Ондов скі не дивився. Бо як подивиться, то їй гаплик.

Вона витягає з  кишені телефон, піднімає й  робить 
фото пакуночка. Якщо все піде так, як вона сподіваєть
ся, Ондовскі ніколи не побачить цього фото, яке в будь
якому разі не дає дуже надійної страховки.

Двері ліфта знову зачиняються. Голлі натискає кноп
ку відкриття і перекочує відро коридором, щоб повер
нути його на майданчик, де воно було знайдене. Тоді 
проходить повз офіс дистриб’ютора косметики (де ні
бито не працює ніхто, крім чоловіка середнього віку, 
котрий нагадує Голлі песика Друпі зі старих мультфіль
мів) до «Що впало, те пропало» у кінці коридору. Вона 
відмикає двері, заходить і  зітхає з  полегшенням. Ди
виться на годинник. Майже пів на шосту. Часу зараз 
посправжньому обмаль.

Вона підходить до сейфа і вводить комбінацію. Ви
ймає «смітендвессон» Білла Годжеса. Хоч вона й знає, 
що він заряджений, — незаряджена зброя гірша навіть 
за палицю (ще один вислів її наставника), — вона про
кручує барабан, щоб переконатися, а тоді клац — по
вертає його на місце.
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«Центр мас, — думає вона. — Щойно він вийде з ліф
та. Не турбуйся через коробку з грошима — якщо вона 
картонна, куля легко пройде крізь неї, навіть якщо він 
триматиме її на рівні грудей. Якщо ж сталева, доведеть
ся цілити в голову. Відстань буде невелика. Можливо, 
буде неохайно, але…»

Вона дивує себе коротким сміхом.
Але Ел залишив їй чим прибрати.
Голлі дивиться на годинник. 17:34. Це залишає їй 

двадцять шість хвилин до появи Ондовскі, якщо той 
прийде вчасно. Їй ще треба зробити кілька речей, усі 
важливі. Вирішити, котра найважливіша, легко, бо 
коли вона сьогодні не виживе, хтось муситиме знати 
про істоту, яка підірвала школу Макріді з метою жи
витися болем тих, хто вижив, і горем тих, у кого хтось 
загинув. Голлі має декого, хто їй повірить.

Вона вмикає телефон, запускає запис і починає го
ворити.

6

Робінсони подарували доньці на вісімнадцятий день 
народження зграбненький «форд фокус», і коли Голлі 
паркується в центрі на Б’юелстріт, Барбара стоїть на 
червоному світлофорі за три квартали від квартири 
Голлі. Вона використовує нагоду зазирнути у  «Web
Watcher» на телефоні й  бурмоче: «Лайно». Голлі не 
поїхала додому. Вона на роботі, хоч Барбара не розу
міє, чому вона туди пішла в  суботу ввечері майже 
перед самим Різдвом.

Будинок Голлі стоїть прямо, але коли світло пере
микається на зелене, Барбара звертає праворуч, до 
центру. Туди недовго їхати. Парадний вхід буде зачи



361яКщо КроВ ТЕЧЕ

нений, але вона знає код від бічних дверей у службо
вому провулку. Вона багато разів була в «Що впало, те 
пропало» з  братом, вони й  самі іноді так заходять.

«Просто здивую її, — думає Барбара. — Поведу на 
каву й дізнаюся, що в неї, в біса, коїться. Може, пере
кусимо й підемо в кіно».

Вона усміхається від цієї думки.

7

Зі звіту Голлі Ґібні для детектива Ралфа Андерсона:
Не знаю, Ралфе, чи я розповіла тобі все, і часу по

вертатися й перевіряти нема, але знай найважливіше: 
я натрапила на ще одного аутсайдера, не такого, як той, 
з яким ми розібралися в Техасі, але подібного. Можна 
сказати, це нова й покращена модель.

Я зараз у невеликій приймальні «Що впало», чекаю 
на нього. Планую застрелити його, щойно він вийде 
з ліфта з відкупними грошима, і думаю, що так і буде. 
Мені здається, він прийде заплатити мені, а не вбивати, 
бо я нібито переконала його в тому, що мені потрібні 
тільки гроші та обіцянка ніколи більше не вчиняти 
масового душогубства. Якої він, певне, не збирається 
дотримуватися.

Я з усіх сил намагалася думати логічно, тому що від 
цього залежить моє життя. На його місці я б раз за
платила й  подивилася, що буде далі. Чи покинула  б 
я після того роботу на телеканалі в Піттсбурзі? Може, 
й так, але могла б і лишитися. Перевірити, чи тримає 
шантажистка своє слово. Якби та жінка повернулась 
і спробувала отримати гроші вдруге, тоді я б її вбила 
і зникла. Перечекала б рікдва, а потім повернулась би 
до старої схеми. Чи в СанФранциско, чи в Сієтлі, а чи 
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в Гонолулу. Почала б працювати на місцевих і незалеж
них, а тоді рухалась би вгору. Зробила б нові документи 
й рекомендації. Бог знає, Ралфе, як вони витримують 
перевірки в цю добу комп’ютерів і соцмереж, але ви
ходить, що якось витримують. Принаймні поки що.

Чи переживатиме він, що я передам свою інформацію 
комусь іншому? Може, його власному телеканалу? Ні, 
тому що, починаючи свій шантаж, я стаю причетна до 
його злочину. Найбільше я розраховую на його впевне
ність. Його зарозумілість. Чого б йому не бути впевне
ним і зарозумілим? Йому ж так довго все сходило з рук.

Але мій друг Білл учив мене завжди мати запасний 
план. «І пояс, і підтяжки, Голлі, — казав він. — І пояс, 
і підтяжки».

Якщо він підозрює, що я хочу його вбити, а не стру
сити з нього триста тисяч доларів, він уживе запобіж
них заходів. Яких? Не знаю. Аутсайдер повинен здога
дуватись, що я маю вогнепальну зброю, але не думаю, 
що він зможе пронести свою, бо мусить вважати, ніби
то мене про неї попередить детектор металу. Він може 
піднятися сходами, і це стане проблемою, навіть якщо 
я його почую. У такому разі доведеться імпровізувати.

[Пауза]
Біллів 38й — це мій пояс. Пакунок, що я його при

кріпила до стелі ліфта, — мої підтяжки. Моя страховка. 
У мене є його знімок. Він схоче його забрати, але там 
нема нічого, крім губної помади.

Ралфе, я зробила все, що могла, але цього може бути 
не досить. У мене є плани, але я, можливо, не переживу 
цієї справи. Якщо так станеться, хочу, аби ти знав, як 
сильно я цінувала твою дружбу. Якщо я справді загину, 
а ти вирішиш продовжити почате мною — прошу тебе, 
будь обачний. У тебе дружина й син.
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8

Уже 17:43. Час летить, летить.
«Той довбаний затор на дорозі! Якщо він прийде 

раніше, ніж я підготуюся…
Якщо так станеться, доведеться кілька хвилин по

тримати його внизу. Придумаю щось, хоч і не знаю, 
що саме».

Голлі запускає комп’ютер у приймальній зоні. У неї 
є власний кабінет, але вона радше сидить на цьому ро
бочому місці, бо їй більше подобається бути на видноті, 
аніж ховатися в кутках. Крім того, саме цей комп’ютер 
використовували вони з  Джеромом, коли втомилися 
слухати нарікання Піта на те, що доводиться пішки 
спинатися на п’ятий поверх. Зроблене ними точно не 
було законним, але це розв’язало проблему, і на цьому 
комп’ютері мала зберегтися потрібна інформація. Кра
ще б вона знайшлася. Бо коли ні, то їй глина. Можливо, 
їй все одно глина, якщо Ондовскі піде сходами. Якщо 
він так зробить, вона буде на дев’яносто відсотків упев
нена, що він прийшов убити її, а не відкупатися.

Комп’ютер — сучасний «АйМак Про», дуже швид
кий, але сьогодні він ніби завантажується цілу віч
ність. Чекаючи, вона з  телефона пересилає собі на 
пошту звуковий файл зі звітом. Бере з сумки флеш
ку — ту, що містить зібрані Деном Беллом різні фото, 
а також спектрограми від Бреда Белла, — і вставляє її 
в комп’ютер, аж коли їй вчувається звук ліфта. Що не
можливо, хіба що в будівлі є хтось інший.

Наприклад, Ондовскі.
Голлі летить до дверей офісу зі зброєю в руці. Вона 

розчахує двері, вистромляє голову. Нічого не чує. Ліфт 
мовчить. Стоїть на п’ятому. То її уява.
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Вона залишає двері відчиненими й спішить до столу, 
щоб закінчити справу. У неї п’ятнадцять хвилин. Цього 
має вистачити, якщо, звісно, вона зможе прибрати вста
новлений Джеромом патч і повернути комп’ютерний 
глюк, який усіх змушував ходити сходами.

«Я  розберуся,  — думає вона.  — Якщо ліфт поїде 
вниз після того, як з  нього вийде Ондовскі, я  буду 
в шоколаді. А як ні…»

Але про це краще не думати.

9

Крамниці відчинені пізно через різдвяну пору. «Свя
щенний час, коли ми вшановуємо народження Ісуса, 
вичерпуючи наші кредитні ліміти», — думає Барбара 
і  туттаки бачить, що не зможе припаркуватися на 
Б’юелстріт. Вона бере квиточок на в’їзді до паркуваль
ного гаража через дорогу від Фредерікбілдинг і на
решті знаходить вільне місце на четвертому рівні, під 
самим дахом. Квапиться до ліфта, постійно озираю
чись, засунувши руку до сумки. Барбара бачила надто 
багато фільмів, у яких із жінками на таких паркінгах 
стається лихе.

Безпечно діставшись вулиці, вона квапиться до пе
реходу, щоб устигнути на зелене світло. Уже на іншому 
боці дороги дивиться вгору й бачить на п’ятому по
версі Фредерікбілдинг світло. На наступному розі 
вона звертає праворуч. Трохи далі кварталом є про
вулок, позначений табличками «ПРОЇЗД ЗАБОРОНЕ
НО» і «ТІЛЬКИ СЛУЖБОВИЙ ТРАНСПОРТ». Барба
ра звертає до нього й зупиняється коло бічних дверей. 
Вона вже нахиляється, щоб набрати код, коли її плече 
стискає чиясь рука.
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10

Голлі відкриває електронного листа, якого прислала 
собі сама, й переносить вкладений файл на флешку. 
Вона вагається одну мить, дивлячись на порожній 
рядок там, де може бути ім’я флешки. Тоді друкує 
в ньому «ЯКЩО КРОВ ТЕЧЕ». Хороша назва. «Врешті
решт, це історія довбучого життя цієї істоти, — думає 
вона, — а воно саме завдяки цьому й живе. Завдяки 
крові й болю».

Голлі витягає флешку. Уся офісна пошта проходить 
через цей робочий стіл, тут повно конвертів різних роз
мірів. Вона вибирає маленький і з повітряною підклад
кою, вкидає в нього флешку, заліплює конверт, а тоді на 
мить панікує, коли пригадує, що Ралфову пошту при
несуть до будинку якогось сусіда. Вона знає Ралфову 
адресу напам’ять і може послати конверт туди, але що, 
як його поцупить зі скриньки якийсь поштовий пірат? 
Кошмарна думка. Як прізвище сусіда? Колсон? Карвер? 
Коутс? Усі варіанти звучать якось неправильно.

Час летить геть.
Вона вже збирається адресувати конверт «Найближ

чому сусідові Ралфа Андерсона», аж тут пригадує: 
Конрад. Приліплює марку набакир і швидко шкрябає 
ручкою на конверті:

Детективу Ралфу Андерсону
Акаціястріт, 619

ФлінтСіті, Оклахома 74012

Нижче вона додає «ВІДДАТИ КОНРАДАМ (сусі
дам)» і «НЕ ПЕРЕСИЛАТИ, ТРИМАТИ ДО ПОВЕР
НЕННЯ». Доведеться вдовольнитися цим. Вона бере 
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конверт, щодуху жене до поштопроводу коло ліфта і вки
дає його. Вона знає, що Ел щодо збору пошти такий са
мий ледачий, як і щодо всього іншого, і конверт може 
пролежати в низу гірки, якою спускаються листи (заради 
справедливості треба визнати, що в сучасну добу нею 
мало хто користується) десь із тиждень або — зважаючи 
на святкову пору — навіть довше. Але тут можна не ква
питися. Врештірешт послання буде відправлене.

Просто щоб пересвідчитися, що то їй здалося, вона 
клацає кнопкою виклику. Двері відчиняються. Кабіна 
на місці, порожня. Значить, то справді була її уява. Вона 
бігом повертається до «Що впало, те пропало», не зовсім 
задихана, але трохи засапана. Почасти це через спринт, 
але більшою мірою причина в напрузі.

Тепер останнє. Вона відкриває на «Маку» пошук і вво
дить назву патчу, яку йому дав Джером: «ЕРЕБЕТА». Це 
назва виробника їхнього капризного ліфта. Також це 
японське слово, що й означає «ліфт»… як заявив Джером.

Ел Джордан непохитно відмовлявся викликати місце
ву компанію для виправлення глюка, наполягаючи, що 
це мусить зробити тільки допущений фахівець «Еребе
ти». Він посилався на серйозні наслідки в  разі, якщо 
з ліфтом щось зроблять і станеться аварія: кримінальна 
відповідальність, мільйонні відшкодування. Краще про
сто заліпити вісім входів до ліфта на кожному поверсі 
жовтою стрічкою з  написом «НЕ ПРАЦЮЄ» і  чекати, 
поки з’явиться відповідний ремонтник. Уже скоро, за
певняв Ел роздратованих наймачів. Щонайбільше тиж
день. Просимо вибачення за незручності. Але тижні роз
тяглися майже до місяця.

— Він сам жодних незручностей не має, — бурчав 
Піт. — Його кабінет у підвалі, де він цілий день прилипає 
сракою до крісла, дивиться телевізор і  їсть пончики.
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Нарешті Джером заявив уголос те, що Голлі, яка теж 
вправно давала раду з комп’ютером, знала й без нього: 
якщо пошукати в інтернеті, можна знайти, як полаго
дити будьякий глюк. Що вони й зробили, познайомив
ши цей самий комп’ютер із набагато простішим, який 
керував ліфтом.

— Ось воно,  — сказав тоді Джером, вказавши на 
екран. Вони з Голлі лишилися самі, поки Піт обходив 
агенції, що вносили застави за арештованих, напитую
чи замовлень. — Диви, що діється.

Вона дивилася. Комп’ютер ліфта перестав «бачити» 
зупин ки на поверхах. Він бачив тільки кінцеві точки.

Тепер їй просто треба зняти той пластир, який вони 
наліпили на алгоритм ліфта. І  сподіватися. Тому що 
часу випробувати все вона не матиме. Його обмаль. Уже 
за чотири хвилини шоста. Вона викликає меню повер
хів, котре в  реальному часі показує шахту ліфта. Усі 
зупинки від підвалу до восьмого поверху позначені. 
Угорі екрана світиться зелене слово «ГОТОВИЙ».

«Ще ні, — думає Голлі, — але скоро будеш. Споді
ваюся».

Через дві хвилини, саме коли вона закінчує, дзвонить 
телефон.

11

Барбара легенько скрикує і розвертається спиною до 
бічних дверей, дивлячись на темну постать чоловіка, 
який її вхопив.

— Джероме! — Вона ляпає його долонею в груди. — 
Ти мене до гикавки злякав! Що ти тут робиш?

— Я хотів спитати тебе про те саме, — каже Джером. — 
Дівчата й темні провулки погано пасують одне одному.
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— Ти брехав, коли казав, що видалив трекер з теле
фона, га?

— Ну так, — визнає Джером. — Але оскільки ясно, 
що ти встановила свій, не думаю, що ти можеш отак 
просто взяти й докоря…

Саме тоді позаду Джерома виростає інший темний 
обрис… темний, але не повністю. Його очі горять, наче 
в кота, впійманого в промінь ліхтарика. Перш ніж Бар
бара встигає застерегти Джерома, той обрис махом б’є 
її брата чимось по голові. Чується жахливий короткий 
хрускіт, і Джером валиться на асфальт.

Той обрис хапає її, штовхає до дверей і притискає там 
однією вбраною в рукавицю долонею за шию. Другою 
він впускає на землю уламок битої цегли. Або бетону. 
Барбара знає напевне лиш те, що з нього крапає кров 
її брата.

Він схиляється досить близько до неї, щоб вона по
бачила непримітне кругле обличчя під хутряною ву
шанкою. З очей зникли ті дивні вогники.

— Не кричи, дівчинко. Тобі не сподобається.
— Ти вбив його! — Слова вириваються з хрипом. Він 

поки що не перекрив їй дихання повністю, але обмежив 
більшу частину повітря. — Ти вбив мого брата!

— Ні, він ще живий, — каже чоловік. Посміхається, 
показуючи два стоматологічно бездоганні ряди зубів. — 
Повір мені, я  б  відчув, якби він помер. Але можу це 
влаштувати. Закричи, спробуй утекти — іншими сло
вами, надокучай мені, — і я битиму його, доки в нього 
мізки гейзером не вилетять. То як, кричатимеш?

Барбара хитає головою.
Чоловікова посмішка ширшає.
— Яка ти слухняна дівчинка, дівчинко. Боїшся, так? 

Мені це подобається. — Він дихає глибоко, ніби вди
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хаючи її жах. — Так і слід. Тебе тут не мало бути, але 
я навіть радий, що ти прийшла.

Він нахиляється ближче. Вона вловлює запах одеко
лону й  відчуває плоть губ, які шепочуть їй на вухо:

— Ти смачненька.

12

Голлі сягає по телефон, прикипівши очима до ком
п’ютера. На екрані й досі меню поверхів, але під схе
мою шахти тепер дві кнопки на вибір: «ЗАПУСТИТИ» 
і  «СКАСУВАТИ». Їй дуже хочеться бути абсолютно 
певною, що коли вона натисне «ЗАПУСТИТИ», щось 
справді запуститься. І воно зробить те, що їй треба.

Вона бере телефон, готова переслати Ондовскі код 
від бічних дверей, і вклякає. На екрані телефона на
писано не «ОНДОВСКІ» і  не «НОМЕР ПРИХОВА
НИЙ». Вона бачить усміхнене обличчя своєї подруги, 
Барбари Робінсон.

«Милий Боже, ні, — думає Голлі. — Боже, будь лас
ка, ні».

— Барбаро?
— Голлі, тут якийсь чоловік! — вона плаче, слова лед

ве зрозумілі. — Він ударив чимось Джерома і вирубив 
його, думаю, що цеглиною, у  нього тепер кров іде…

Тоді дівчина зникає, а з’являється істота, що ходить 
у костюмі Ондовскі. Він говорить до Голлі тренованим 
репортерським голосом:

— Привіт, Голлі, це Чет.
Голлі застигає. У зовнішньому світі це тривало не

довго, певно, менш як п’ять секунд, але зсередини 
здається, що набагато довше. Це її провина. Вона на
магалася тримати друзів далі від цього, але вони все 
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одно прийшли. Прийшли, тому що турбувалися через 
неї, тож це її провина.

— Голлі? Ти ще там? — У голосі чується посмішка. 
В нього тепер перевага, і він цим насолоджується. — 
Це все змінює, ти згодна?

«Не можна панікувати,  — думає Голлі.  — Я  можу 
і ладна віддати життя, щоб врятувати їх, але не можна 
панікувати. Бо тоді ми всі помремо».

— Хіба? — каже вона. — Я й досі маю те, що тобі 
треба. Скривдиш цю дівчину, зробиш щось іще її бра
тові — і твоє життя вибухне. Я не спинятимусь.

— Може, в тебе і пістолет є? — Він не дає їй змоги 
відповісти. — Звісно, так. У мене немає, але я приніс 
керамічний ніж. Дуже гострий. Пам’ятай, що коли 
я прийду на наш тетатет, дівчина буде в мене. Якщо 
я побачу у твоїй руці пістолет, я не вб’ю її, бо хто ж так 
задурно переводитиме заручників, але спотворю, а ти 
дивитимешся.

— Пістолета не буде.
— Мабуть, повірю тобі. — Він і досі веселиться, роз

слаблений і впевнений. — Але ми не обміняємо гроші 
за флешку. Замість грошей можеш забрати мою милу 
дівчинку. Як тобі пропозиція?

«Схожа на брехню», — думає Голлі.
— Схоже, ми домовилися. Дай мені знову поговори

ти з Барбарою.
— Ні.
— Тоді я не дам тобі коду.
Він відверто сміється.
— Вона  ж знає його, вона вже хотіла його ввести, 

коли її підстеріг братик. Я стежив за нею зза смітника. 
Упевнений, що зможу переконати її сказати мені код. 
Хочеш, щоб я почав переконувати? Отак?
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Барбара кричить. Почувши це, Голлі затуляє доло
нею рота. Її провина, її провина, це все вона завинила.

— Годі. Не руш її. Я просто хочу знати, чи Джером 
ще живий.

— Поки що так. Він якось дивно сопе. Можли
во, мозкова травма. Довелося сильно бахнути, він де
белий.

«Він намагається мене налякати. Не хоче, щоб я ду
мала, а тільки щоб реагувала».

— Кров тече рясно, — продовжує Ондовскі. — Рани 
на голові — вони такі, сама знаєш. Але зараз холодно, 
кров краще зсідатиметься. До речі, про холод, годі вже 
в  сраці колупатися. Кажи код, якщо не хочеш, щоб 
я знову викрутив їй руку, бо цього разу точно вивихну.

— Чотирисімп’ятьтри, — каже Голлі.
Який у неї вибір?

13

У чоловіка справді є ніж: чорна ручка, довге біле лезо. 
Тримаючи Барбару за руку — за ту, яку викручував, — 
він вказує вістрям ножа на кнопки.

— Зроби мені ласку, дівчинко.
Барбара натискає кнопки, чекає зеленого вогника, 

тоді відчиняє двері.
— Можна покласти Джерома всередині? Я могла б 

його перетягти.
— Упевнений, що могла б, — каже чоловік, — але ні. 

Він наче не здається гарячою головою, але нехай ще 
трохи охолоне.

— Він же замерзне на смерть!
— Дівчинко, ти спливеш кров’ю на смерть, якщо не 

ворушитимешся.
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«Ні, ти мене не вб’єш, — думає Барбара. — Принай
мні поки не отримаєш те, чого хочеш».

Але він може її скалічити. Виколоти око. Розпанахати 
щоку. Відрізати вухо. Той ніж здається дуже гострим.

Вона заходить усередину.

14

Голлі стоїть у відчинених дверях «Що впало, те про
пало» і дивиться в коридор. Її м’язи бринять від адре
наліну. У  роті сухо, як на камені в  пустелі. Вона не 
змінює позиції, коли чує, як ліфт рушає донизу. Вона 
не може запустити підготовану програму, доки він не 
повернеться нагору.

«Я мушу врятувати Барбару, — думає вона. — І Дже
рома теж, якщо йому ще можна допомогти».

Вона чує, як ліфт зупиняється на першому поверсі. 
А тоді, вічність потому, знову рушає вгору. Голлі ступає 
назад, не зводячи очей із зачинених дверей ліфта в кін
ці коридору. Її телефон лежить біля мишки комп’ютера. 
Вона кладе його в передню ліву кишеню, а тоді опускає 
очі лиш на стільки часу, щоб навести курсор на кнопку 
«ЗАПУСТИТИ».

Голлі чує крик. Він заглушений двигуном ліфта, але 
це дівочий крик. Барбара.

«Моя провина.
Це все моя провина».

15

Чоловік, який поранив Джерома, бере Барбару під 
руку, наче кавалер, що супроводжує даму до зали на 
великий бал. Він не забрав у неї сумку (або, скоріше, 
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не звернув на неї уваги), і детектор металу тихенько 
пищить, коли вони заходять, — певно, через мобільний 
телефон. Її полонитель ігнорує це. Вони проминають 
сходи, якими донедавна щодня користувались обуре
ні наймачі Фредерікбілдинг, а тоді входять до вести
бюля. За парадними дверима, в  іншому світі, ідуть 
тудисюди різдвяні покупці з  пакетами й  торбами.

«Я ж теж там була, — дивується Барбара. — Лиш 
п’ять хвилин тому все ще було добре. Я тоді ще по
дурному вважала, що в мене є якесь життя попереду».

Чоловік натискає кнопку ліфта. Вони чують, як 
опускається кабіна.

— Скільки ти мав їй заплатити? — питає Барбара. 
Під страхом вона відчуває тупе розчарування від то
го,  що Голлі взагалі хотіла мати якісь справи з  цим 
чоловіком.

— Тепер це неважливо, — каже він. — Тому що в ме
не є ти. Подружко.

Ліфт зупиняється. Двері відчиняються. Робоголос 
вітає їх у Фредерікбілдинг.

— Їдемо вгору, — каже голос.
Двері зачиняються. Кабіна починає підйом.
Чоловік відпускає Барбару, знімає хутряну вушан

ку, кидає її під ноги й підносить руки в манері ілю
зіоністів.

— Дивись уважно. Думаю, тобі сподобається, і наша 
міс Ґібні, безперечно, теж заслужила таке побачити, 
оскільки саме через це в  неї тепер стільки клопоту.

Те, що стається далі, сильно змінює уявлення Бар
бари про значення слова «жахливе». У кіно від такого 
можна відхреститися, списавши враження на крутий 
спецефект, але ж це насправді. Круглим зрілим облич
чям пробігає брижа. Вона починається біля підборіддя 
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й рухається вгору не навколо рота, а через нього. Ніс 
викривлюється, щоки розтягуються, очі мерехтять, 
лоб стискається. А тоді вся голова раптом перетворю
ється на півпрозоре желе. Воно тремтить і виблискує, 
обвисає й пульсує. Усередині ворушаться якісь черво
ні завитки. Це не кров — червона маса повна рухомих 
чорних цяток. Барбара верещить і  падає спиною на 
стіну ліфта. Ноги підводять її. Сумка зіскакує з плеча 
й  гупає на підлогу. Вона сповзає стіною, викотивши 
очі. Її кишківник і міхур здаються.

Тоді желейна голова твердне, але сформоване об
личчя в  усьому відрізняється від того, хто оглушив 
Джерома й силою завів її до ліфта. Воно вужче, шкіра 
на дватри тони темніша. Очі не круглі, їхні куточки 
трохи загнуті догори. Ніс гостріший і довший, ніж був 
широкий дзьоб того, хто запхав її до ліфта. Губи тонші.

Цей чоловік виглядає на десять років молодшим за 
того, який захопив її.

— Непоганий трюк, що скажеш?
Навіть голос інакший.
«Що ти таке?» — намагається сказати Барбара, але 

слова не злітають з губ.
Він схиляється до неї й дбайливо повертає ремінь 

сумки на її плече. Барбара сахається від дотику тих 
пальців, але не може цілком його уникнути.

— Тобі ж не хочеться загубити гаманець і кредитну 
картку, га? Вони допоможуть поліції ідентифікувати 
тебе в разі… ну, взагалі. — Він карикатурно затиснув 
свого нового носа.  — Ой лишенько, у  нас невелика 
халепа? То й нехай, знаєш, як кажуть: «Лайно трапля
ється». — Він пирскає.

Ліфт зупиняється. Двері відчиняються в коридор на 
п’ятому поверсі.
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16

Коли ліфт зупиняється, Голлі ще раз швидко зиркає на 
екран комп’ютера, а тоді клацає мишкою. Вона не че
кає, щоб упевнитися, чи зупинки на поверхах від під
валу до восьмого забарвляться сірим, як було до того, 
як вони з Джеромом усе виправили, коли застосували 
алгоритм, який Джером знайшов на одному сайті в роз
ділі «Глюки “Еребети” і як їх виправити». Їй і не треба. 
Так чи так, а вона дізнається.

Вона повертається до дверей офісу й дивиться через 
двадцять метрів коридору на ліфт. Ондовскі тримає 
Барбару за руку… але коли він підводить голову, Голлі 
бачить, що це вже не він. Тепер це Джордж, але без 
вусів і коричневої уніформи служби доставки.

— Ходи, подружко, — каже він. — Воруши ніжками.
Барбара спотикається. Її розширені очі порожні 

й мокрі від сліз. Прекрасна темна шкіра набула кольо
ру глини. З одного куточка губ збігає слина. Вона май
же заціпеніла, і Голлі розуміє причину: Барбара бачи
ла, як Ондовскі перетворюється.

Нажахана дівчина — це її відповідальність, але зараз 
Голлі не може про це думати. Вона мусить залишатися 
в теперішньому, мусить слухати, мусить пам’ятати, що 
надія  — її друге ім’я… хоч ніколи ще надія не була 
такою примарною.

Двері ліфта зачиняються. Оскільки револьвер Білла 
зник з  рівняння, будьякі шанси Голлі залежать від 
того, що станеться далі. Спочатку нічого не стається, 
і  серце Голлі перетворюється на свинець. А тоді, за
мість того щоб чекати на місці, як ліфти «Еребета» 
запрограмовані робити, доки їх не викличуть, Голлі 
чує, що він опускається. Слава Богу, опускається.
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— Ось моя мала подружка,  — каже Джордждіто
губ. — Подружка з неї поганенька. Здається, вона на
робила в штанці маленького і великого. Підійди, Голлі, 
сама понюхай.

Голлі не рухається з порога.
— Мені цікаво, — каже вона. — Ти взагалі приніс гроші?
Джордж посміхається, показуючи набагато менш теле

генічні зуби, ніж ті, які має його альтереґо.
— Ти знаєш, ні. За смітником, де я ховався, коли по

бачив її з братом, лежить картонна коробка, але в ній 
тільки рекламні каталоги. Такі, що адресують «шанов
ному мешканцю», знаєш?

— Тож ти й не збирався мені платити, — каже Голлі. 
Вона проходить коридором десяток кроків і зупиняєть
ся, коли їх розділяє метрів п’ятнадцять. Якби йшлося 
про футбол, вона вже була б у штрафному майданчи
ку. — Так?

— Не більше, ніж ти збиралася віддати мені ту флеш
ку й про все забути, — каже він. — Я не вмію читати 
думки, але вже давно читаю мову тіла. Та обличчя. Твоє 
абсолютно відкрите, хоч я впевнений, що ти вважаєш 
інакше. А тепер витягни сорочку зі штанів і підніми її. 
Не повністю  — ті набряки спереду мене не зацікав
лять  — а  тільки щоб я  побачив, чи ти не озброєна.

Голлі піднімає сорочку й робить повний розворот, 
хоч її не просили.

— Тепер підтягни штанини.
Вона робить і це.
— Ніде нічого не приховала. Добре, — каже Джордж. 

Він схиляє голову набік і обдивляється її так, як критик 
вивчав би якусь картину. — Божечки, ох ти й страш
ненька, га?

Голлі не відповідає.
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— Ти за все життя хоч на одне побачення втрапила?
Голлі не відповідає.
— Гидке мале нещастя, ще нема тридцяти п’яти, а вже 

сивіє. І ще й не намагається цього прикрити — якщо 
це не ознака капітуляції, то я вже й не знаю. Ти вітаєш 
свій самотик із днем Святого Валентина?

Голлі не відповідає.
— Я так розумію, що ти надолужуєш нестачу зо

внішності й упевненості почуттям… — Він замовкає 
та опускає погляд на Барбару.  — Господи, яка  ж ти 
важка! І смердюча!

Він відпускає руку Барбари, і та падає перед двери
ма жіночого туалету — руки роз’їхалися, зад піднятий, 
лоб лежить на плитках підлоги. Вона схожа на мусуль
манку, що готується завести нічну молитву. Вона тихо 
рюмсає, але Голлі чує. Так, добре чує.

Обличчя Джорджа змінюється. Стає не знову Четом 
Ондовскі, але диким вискалом, котрий показує Голлі 
справжню істоту всередині. В Ондовскі свиняче лице, 
у Джорджа лисяче, а це — шакал. Або гієна. Або Дже
ромів сірий птах. Він кóпає Барбару по синіх джинсах 
ззаду. Вона голосить від болю й несподіванки.

— Заходь! — кричить він. — Заходь і вимийся, дай 
дорослим закінчити справу!

Голлі хочеться пробігти ті останні п’ятнадцять ме
трів з криком, щоб він не бив дівчину, але він, звісно, 
саме цього й хоче. І якщо він справді намірився схова
ти заручницю в жіночому туалеті, то вона може отри
мати потрібну нагоду. Принаймні це розкриває по
зицію на полі. Тож вона втримується на місці.

— Заходь, кому кажу! — Він знову копає Барбару. — 
Розберуся з тобою, коли впораюся з тією довгоносою 
курвою. Молися, щоб вона не надумала мене дурити.
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Барбара ридає, пхає двері туалету головою і запов
зає всередину. Але Джордж устигає видати їй ще одно
го копняка. Тоді він дивиться на Голлі. Вискал зник. 
Повернулася посмішка. Голлі розуміє, що вона заду
мувалася як чарівна, і на обличчі Ондовскі вона могла 
саме так і виглядати. Але не на Джорджевому.

— Ну, Голлі. Дівчинка в  сральнику, ми тепер самі. 
Я можу зайти туди й випустити їй кишки оцим… — 
він піднімає ніж, — …або ти можеш дати мені те, по 
що я прийшов, а я тоді дам їй спокій. Вам обом.

«Знаю я тебе, — думає Голлі. — Щойно ти отримаєш 
своє, ніхто вже не врятується, включно з Джеромом. 
Якщо він ще не помер».

Вона намагається випромінювати сумнів і надію.
— Я не знаю, чи можу тобі вірити.
— Можеш. Я  отримаю флешку і  здимію. І  з  твого 

життя, і з репортерського світу Піттсбурга. Час рухати
ся далі. Я знав це ще до того, як цей хлопець… — віль
ною від ножа рукою він повільно проводить облич
чям униз, ніби опускаючи вуаль, — …заклав бомбу. 
Можливо, тому він її й заклав. Тож так, Голлі, можеш 
мені вірити.

— Може, мені краще забігти в офіс і замкнути две
рі, — каже вона і сподівається, що на її обличчі справ
ді написані такі роздуми. — Подзвонити 911.

— І покинути дівчинку на мою турботу? — Джордж 
вказує довгим ножем на двері жіночого туалету й по
сміхається. — Не думаю. Я бачив, як ти на неї дивила
ся. Крім того, я б тебе схопив раніше, ніж ти ступила б 
три кроки. Як я вже казав тобі, Голлі, я швидкий. Дай 
мені те, що хочу, — і я піду.

— У мене є вибір?
— А як ти думаєш?
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Вона трохи мовчить, зітхає, облизує губи, нарешті 
киває.

— Твоє зверху. Тільки відпусти нас живими.
— Відпущу.
Як і в торговельному центрі, відповідь надто швид

ка. Надто кваплива. Вона не вірить йому. Він знає це, 
і йому все одно.

— Я зараз витягну телефон з кишені, — каже Гол
лі. — Треба показати тобі фото.

Він нічого не каже, тож вона дуже повільно виймає 
телефон. Відкриває галерею, вибирає фото з ліфта й про
стягає телефон до нього.

«А тепер скажи, — думає вона. — Я не хочу проси
тися сама, тож скажи мені, виродку».

І він каже.
— Я не бачу. Підійди ближче.
Голлі ступає вперед, продовжуючи показувати йому 

телефон. Два кроки. Три. Лишилось дванадцять ме
трів, тоді десять. Він мружиться в телефон. Уже вісім 
метрів, і бачиш, із яким острахом я йду?

— Ближче, Голлі. У мене після перетворення зір кіль
ка хвилин трохи непевний.

«Підлий ти брехун», — думає вона, але робить ще 
крок, показуючи телефон. Він майже напевне потягне 
її з собою вниз. Якщо таки впаде. То й нехай.

— Тобі ж видно, так? Флешка в ліфті. Приліплена до 
стелі. Просто забирай і йд…

Навіть у гіперчутливому стані Голлі ледве помічає, як 
Джордж рухається. В одну мить він стоїть біля дверей 
туалету, вдивляється в екран телефона. У наступну — 
однією рукою бере її за талію, а другою хапає її простяг
нуту долоню. Він не жартував, коли казав, що швидкий. 
Він тягне Голлі до ліфта, і її телефон летить на підлогу. 
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Щойно вони зайдуть у кабіну, він уб’є її й забере при
ліплений до стелі пакуночок. А тоді піде до вбиральні 
й уб’є Барбару.

Принаймні такий у нього план. У Голлі інший.
— Що ти робиш? — скрикує Голлі — не тому, що не 

знає, а тому, що цієї фрази вимагає сценарій.
Він не відповідає, а просто натискає кнопку виклику. 

Вона не спалахує, але Голлі чує, як оживає й гуде ліфт. 
Він їде вгору. Вона спробує вирватися в останню секун
ду. Він так само спробує вирватися від неї, коли зрозу
міє, що діється. Вона не може цього допустити.

Вузьке лисяче обличчя Джорджа розтинає усмішка.
— Знаєш, мені здається, що все й для всіх закінчить

ся доб…
Він зупиняється, бо цього не робить ліфт. Той про

минає п’ятий поверх — вони мигцем бачать у щілині 
його світло, що рухається повз них, — і продовжує їха
ти вгору. Руки Джорджа трохи слабнуть від несподі
ванки. Лиш на мить, але Голлі цього вистачає, щоб звіль
нитися від захвату й відступити назад.

Далі все трапляється не більш як за десять секунд, 
але в  теперішньому накрученому стані Голлі бачить 
геть усе.

Двері на сходи розчиняються, і звідти нетвердо ви
ступає Джером. Його очі дивляться крізь маску підсох
лої крові. У руках він тримає швабру, що стояла на май
данчику, її дерев’яний держак паралельний підлозі. Він 
бачить Джорджа і кидається на нього, горлаючи на бігу:

— Де Барбара? Де моя сестра?
Джордж відкидає Голлі вбік. Вона вдаряється об стіну 

так, що аж кістки торохтять. Поле зору сповнюється 
роєм чорних цяток. Джордж хапає держак швабри 
й легко висмикує його з Джеромових рук. Він заносить 
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швабру назад, наміряючись ударити нею Джерома, але 
саме тоді відчиняються двері туалету.

Звідти вибігає Барбара зі своїм перцевим балончи
ком. Джордж розвертає голову саме вчасно, щоб під
ставити під струмінь обличчя. Він горланить і прикри
ває очі.

Ліфт досягає восьмого поверху. Гудіння двигуна 
змовкає.

Джером іде на Джорджа. Голлі кричить: «Джероме, 
ні!» — і вганяє плече йому в корпус. Він наштовхується 
на сестру, і вони вдвох вдаряються об стіну між двери
ма туалетів.

Звучить сигналізація ліфта — потужне ревіння, кот
ре пронизливо наганяє паніку.

Джордж звертає червоні й розмоклі очі на звук саме 
тоді, коли відчиняються двері ліфта. І не тільки на п’я
тому, а на всіх поверхах. Саме через цей глюк ліфт до
велося вимкнути.

Голлі біжить на Джорджа з  простягнутими вперед 
руками. Її лютий крик зливається з ревучою сигналіза
цією. Простягнуті руки вганяються йому в груди, вона 
штовхає його до шахти. На мить він ніби зависає, очі 
й рот широко розкриті від несподіванки. Обличчя по
чинає обвисати й змінюватися, але перш ніж Джордж 
знову встигає стати Ондовскі (якщо такий був його на
мір), він зникає. Голлі ледве усвідомлює сильну корич
неву руку — Джеромову — яка хапає її ззаду за сорочку 
й рятує від падіння до шахти слідом за Джорджем.

Аутсайдер верещить на льоту.
Голлі, котра вважає себе пацифісткою, відчуває ди

ку радість, слухаючи цей звук.
Перш ніж вона чує, як тіло гупає внизу, двері ліф

та  зачиняються. На цьому поверсі й  на всіх інших. 
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Сигналізація змовкає, кабіна рушає вниз, прямуючи 
до підвалу, іншої своєї кінцевої зупинки. Вони троє 
бачать короткий зблиск світла між дверима, коли ка
біна проминає п’ятий.

— Ти це зробила, — каже Джером.
— Ще б пак, — каже Голлі.

17

Ноги Барбари підгинаються, і  вона напівпритомно 
падає додолу. Перцевий балончик випадає з розслаб
лених пальців, котиться підлогою й зупиняється коло 
дверей ліфта.

Джером стає на коліна біля сестри. Голлі обережно 
відштовхує його і бере Барбару за руку. Вона закочує 
рукав куртки, але перш ніж устигає знайти пульс, Бар
бара намагається підвестися.

— Хто… що то було?
Голлі хитає головою.
— Ніхто.
Можливо, це істинна правда.
— Його вже нема? Голлі, його вже нема?
— Нема.
— Упав у шахту ліфта?
— Так.
— Добре. Добре.
Дівчина починає підводитися.
— Полеж хвилинку, Барбі. У тебе просто в очах по

темнішало. А от Джером мене непокоїть.
— У мене все норм, — каже Джером. — Голова тверда. 

Це ж був той репортер, га? Козловскі чи як там його.
— Так.
І ні.
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— Ти наче пів літра крові втратив, містере Твердо
головий. Глянь на мене.

Він дивиться на неї. Його зіниці однакового розмі
ру — це добре.

— Ти пам’ятаєш назву своєї книжки?
Він нетерпляче зиркає на неї крізь єнотову маску 

загуслої крові.
— «Чорна Сова: зліт і падіння американського ганг

стера». — Він щиро регоче. — Голлі, якби у мене за
макітрилося в голові, я б ніколи не пригадав код від 
бічних дверей. Хто то був?

— Чоловік, який підірвав школу в Пенсильванії. Хоч 
ми й нікому про це не скажемо, бо виникне забагато 
питань. Опусти голову, Джероме.

— Нею боляче рухати, — каже він. — Наче шию роз
тягнув.

— Все одно опусти, — каже Барбара.
— Сестро, я до тебе не присікуюсь, але пахнеш ти 

недобре.
Голлі каже:
— Барбаро, я подивлюся його. В моїй шафці є штани 

й кілька футболок. Думаю, тобі підійдуть. Візьми щось 
і перевдягнися. Вимийся у вбиральні.

Видно, що Барбарі саме цього й хочеться, але вона 
затримується.

— Ти впевнений, що все добре, Джею?
— Так, — каже він. — Іди.
Барбара йде коридором до «Що впало, те пропало». 

Голлі обмацує шию Джерома ззаду, не знаходить на
бряку й знову каже йому опустити голову. Вона бачить 
незначний розрив на тім’ї і значно глибшу рану трохи 
нижче, але потилична кістка, певно, прийняла (і ви
тримала) основний удар. Джеромові пощастило.
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На її думку, їм усім пощастило.
— Мені теж треба вимитися, — каже Джером, дивля

чись на чоловічий туалет.
— Ні, не треба. Я, мабуть, і Барбарі не мала б казати 

це робити, але не хочу, щоб вона розмовляла з копами 
у… у такому негожому стані.

— Здається, хтось має план, — каже Джером, а тоді 
обіймає себе руками. — Господи, як я змерз.

— Це шок. Тобі, певно, треба випити гарячого. Я б зро
била тобі чаю, але на це часу нема.

Її раптом вражає жахлива думка: якби Джером поїхав 
ліфтом, увесь її план  — хай там який він був непев
ний — розвалився б на шматки.

— Чому ти пішов сходами?
— Щоб він не почув, як я наближаюся. Навіть із най

гіршим у  житті головним болем я  розумів, куди він 
подався. Ти в будівлі була одна. — Він робить паузу. — 
Не Козловскі. Ондовскі.

Барбара повертається зі жмутом одягу в руках. Вона 
знов почала плакати.

— Голлі… Я бачила, як він змінювався. У нього голо
ва перетворилася на желе. Вона… вона…

— О Боже, про що вона говорить? — питає Джером.
— Поки що не зважай. Може, пізніше.  — Голлі ко

ротко обіймає її.  — Вимийся і  зміни одяг. І  ще одне, 
Барбаро. Що  б то не було, воно тепер мертве. Чуєш?

— Чую, — шепоче вона й заходить до вбиральні.
Голлі розвертається до Джерома.
— Ти відстежував мій телефон, Джероме Робінсон? 

І Барбара? Ви обоє?
Скривавлений юнак, що стоїть перед нею, всмі

хається.
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— Якщо я пообіцяю ніколиніколи більше не нази
вати тебе Голліберрі, мені можна не відповідати на ці 
питання?

18

За п’ятнадцять хвилин у вестибюлі.
Штани Голлі на Барбарі надто короткі й тісні, але дів

чина спромоглася їх застебнути. З її щік і лоба зникає 
попелястий колір. «Переживе, — думає Голлі. — Сни
тимуться кошмари, але вона це здолає».

Кров на обличчі Джерома висихає і відлущується. Він 
каже, що голова болить до всирачки, але ні, не паморо
читься. Його не нудить. Голлі не дивує головний біль. 
У неї в сумці є парацетамол, але вона не дає йому нічого. 
У лікарні йому накладуть шви і, безперечно, зроблять 
рентген, але зараз вона мусить зробити так, щоб вони 
чітко розуміли свої ролі. Щойно вона з цим розбереть
ся, треба буде закінчити прибирати і власний безлад.

— Ви двоє прийшли сюди, бо мене не було вдома, — 
каже вона. — Ви подумали, що я, певно, підтягую хвос
ти на роботі, тому що провела кілька днів у матері. Так?

Вони кивають, дають себе вести.
— Ви ввійшли через бічні двері зі службового про

вулка.
— Бо знаємо код, — каже Барбара.
— Так. І в провулку був грабіжник. Так?
Знову кивки.
— Він ударив тебе, Джероме, і намагався схопити Бар

бару. Вона видала йому з перцевого балончика просто 
в обличчя. Джероме, ти підскочив і зчепився з ним. Він 
утік. Тоді ви вдвох зайшли до вестибюля й набрали 911.
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Джером питає:
— А чому ми взагалі до тебе пішли?
Голлі спантеличена. Вона не забула знову встановити 

патч на ліфт (встигла, поки Барбара перевдягалась 
у вбиральні: три кліки мишкою) і вкинути пістолет Біл
ла до сумки (про всяк випадок), але не подумала про те, 
що зараз питав Джером.

— Різдвяні закупи,  — каже Барбара.  — Ми хотіли 
виколупати тебе з офісу, щоб ти пішла з нами по крам
ницях. Правильно, Джероме?

— Правильно, так і було, — каже Джером. — Хотіли 
влаштувати сюрприз. А ти була тут, Голлі?

— Ні, — каже вона. — Мене не було. Якщо точніше, 
то мене нема. Якраз закуповуюся до Різдва на іншому 
краю міста. Я й зараз там. Ви не подзвонили мені од
разу після нападу, тому що… ну…

— Не хотіли тебе засмучувати, — каже Барбара. — 
Так, Джероме?

— Так.
— Добре, — каже Голлі. — Ви обоє запам’ятаєте цю 

істо рію?
Запам’ятають.
— Тоді Джерому саме час набрати 911.
Барбара каже:
— А ти що робитимеш, Голко?
— Приберу. — Голлі вказує на ліфт.
— О Господи, — каже Джером. — Я й забув, що там 

тіло внизу. Чисто тобі забув.
— Я не забула, — каже Барбара й здригається. — Гос

поди, Голлі, як взагалі можна пояснити мерця на дні 
шахти ліфта?

Голлі пригадує, що сталося з іншим аутсайдером.
— Не думаю, що тут будуть проблеми.
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— А що, як він досі живий?
— Він пролетів п’ять поверхів, Барбі. Шість, якщо 

врахувати підвал. А тоді ліфт… — Голлі звертає долоню 
догори й опускає на неї іншу, роблячи бутерброд.

— А, — каже Барбара тихенько. — Точно.
— Дзвони 911, Джероме. Мені здається, що ти зага

лом цілий, але я не лікарка.
Коли він дзвонить, вона йде до ліфта й викликає йо

го на перший поверх. Патч встановлено ще раз, усе 
знову працює як слід.

Коли двері відчиняються, Голлі помічає хутряну шап
ку, яка нагадує їй фільми про росіян. Вона пригадує 
чоловіка, що проминув її, коли вона відчиняла двері 
у вестибюль.

Вона повертається до друзів, тримаючи шапку в руці.
— Розкажіть мені ще раз вашу історію.
— Грабіжник, — каже Барбара.
Голлі вирішує, що цього вистачить. Вони розумні, а реш

та історії доволі проста. Якщо все станеться так, як вона 
думає, копам усе одно буде не дуже цікаво, де вона була.

19

Голлі залишає їх і спускається сходами до підвалу, ко
трий тхне застарілим димом цигарок і, як вона боїться, 
плісняви. Світло не горить, і їй доводиться шукати ви
микачі з ліхтариком на телефоні. Вона водить ним, і ті
ні стрибають в боки. Голлі надто легко уявляє в темряві 
ту істоту, яка вичікує миті, коли можна буде скочити на 
неї й зімкнути пальці на її шиї. Її шкіру вкриває тонень
ка плівка поту, але обличчя холодне. Їй доводиться 
свідомим зусиллям зупиняти цокотіння зубів. «У мене 
й самої шок», — думає вона.
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Нарешті вона знаходить подвійний ряд вимикачів. 
Клацає всіма, і на стелі спалахують і починають гудіти 
квадрати флуоресцентних ламп. Підвал — це занечи
щений лабіринт складених одне на одне кошиків і ко
робок. Вона знову думає, що наглядач у їхній будівлі, 
котрому вони забезпечують платню, — звичайнісіньке 
брудне ледащо.

Вона орієнтується і йде до ліфта. Двері (в підвалі во
ни брудні, а фарба на них облущена) щільно зачинені. 
Голлі ставить сумку на підлогу й виймає револьвер Біл
ла. Тоді знімає аварійний ключ з гачка на стіні й заганяє 
його в отвір на лівій половині дверей. Ключем давно не 
користувались, і він норовистий. Їй доводиться засуну
ти пістолет за пояс і взятися двома руками, щоб ним 
крутнути. Повернувши зброю в долоню, вона пхає по
ловинку дверей. Обидві розчиняються.

На неї віє мішаний запах мастила і пилу. Посередині 
шахти довга, схожа на поршень штука, про яку вона 
пізніше прочитає, що її називають плунжером. Навколо 
неї, разом із бичками цигарок і обгорток зпід фастфу
ду, розкиданий одяг, який Ондовскі вдягнув у  свою 
останню мандрівку. Коротку, але смертельну.

Самого Ондовскі, також відомого як «Чет на сторо
жі», не видно й сліду.

Флуоресцентні лампи тут яскраві, але дно шахти все 
одно надто тінисте, як на Голлі. Вона знаходить на за
харащеному робочому столі Ела Джордана ліхтар і ре
тельно просвічує ним усе, не забуваючи перевірити й за 
плунжером. Вона шукає не Ондовскі  — той зник,  — 
а жуків певного екзотичного виду. Небезпечних жуків, 
які можуть шукати собі нового хазяїна. Їй не видно 
жодного. Що б там не завелося в Ондовскі, якщо воно 
його й пережило, то ненадовго. В одному кутку захара
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щеного брудного підвалу вона помічає грубий мішок 
і запихає в нього одяг Ондовскі разом з хутряною шап
кою. Останніми вкидає його спідні шорти. Голлі підби
рає їх двома пальцями, а куточки її губ аж загинаються 
донизу від огиди. Вона вкидає їх до мішка, здригається 
й тихенько скрикує («Фу!»), а тоді кладе долоні на по
ловинки дверей ліфта і зводить їх докупи. Знову зами
кає їх аварійним ключем, а тоді повертає його на гачок.

Вона сидить і чекає. Щойно вона переконується, що 
Джером, Барбара і ті, хто приїхав на виклик, уже поїха
ли, вона закидає сумку на плече й виносить мішок з одя
гом Ондовскі нагору. Виходить через бічні двері. Роз
думує, чи не викинути мішок у смітник поруч, але то 
було б надто близько й ненадійно. Натомість забирає 
його з собою, що абсолютно нормально. Щойно вона 
вийде на вулицю, стане однією з дуже багатьох, які щось 
кудись несуть.

Вона ледве встигає завести машину, коли їй дзвонить 
Джером і розказує, як вони з Барбарою стали жертвами 
пограбування саме тоді, коли збиралися ввійти до Фре
дерікбілдинг через бічні двері. Вони зараз у Кайнері, 
каже він.

— О Боже, це жахливо, — каже Голлі. — Чого ви мені 
раніше не подзвонили?

— Не хотіли тебе тривожити,  — каже Джером.  — 
У нас загалом усе добре, він нічого не забрав.

— Я приїду, щойно зможу.
Голлі викидає мішок з одягом Ондовскі дорогою до 

лікарні імені Джона Кайнера. Починає сніжити.
Вона вмикає радіо, а там Берл Айвз горлає «Holly Jolly 

Christmas» на повен свій довбаний голос, тож вона зно
ву вимикає. Вона ненавидить ту пісню понад усі інші. 
З очевидних причин.
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«Не можна мати все, — думає вона. — У кожне жит
тя має насипатися трохи багна. Але іноді тобі таки 
випадає те, що треба. І це найбільше, чого може про
сити здорова людина».

А вона така і є.
Здорова.

22 грудня 2020 року

Голлі доводиться давати свідчення в офісі «Макінтайр 
і Кертіс» о десятій ранку. Цей бік роботи вона любить 
найменше, але цього дня вона лиш другорядний свідок 
у справі про розділення опіки, що добре. І люди в ній 
змагаються за опіку над самоїдом, а не дитиною, тож це 
трохи знижує рівень стресу. Один з адвокатів ставить 
кілька неприємних питань, але після того, що вона ви
тримала з  Четом Ондовскі  (і  Джорджем), цей допит 
здається їй лагідним. Вона вправляється за п’ятнадцять 
хвилин. У коридорі вмикає телефон і бачить пропуще
ний від Дена Белла.

Але на її зворотний дзвінок відповідає не він, а його 
онук.

— У дідуся був серцевий напад, — каже Бред. — Ще 
один. Уже четвертий. Він у лікарні, і цього разу вже не 
випишеться з неї.

Чується довгий і вологий вдих. Голлі чекає.
— Він хотів знати, як закінчилася ваша справа. Що 

сталося з репортером. Тією істотою. Якщо я зможу при
нести йому хороші новини, думаю, йому буде легше піти.

Голлі озирається, аби переконатися, що вона сама. Так 
і є, але вона все одно говорить тихіше.

— Воно мертве. Передайте йому, що воно мертве.
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— Ви впевнені?
Вона згадує той останній погляд, повний страху та 

подиву. Пригадує крик, з яким він летів — воно леті
ло  — вниз. І  пригадує порожній одяг на дні шахти.

— О так, — каже вона. — Впевнена.
— Ми допомогли? Дідусь — він допоміг?
— Я б не впоралася без вас обох. Передайте йому, що 

він, мабуть, уберіг багато життів. Скажіть, що Голлі 
передає свою подяку.

— Я передам. — Ще один вологий вдих. — Як думає
те, існують інші, схожі на нього?

Після Техасу Голлі  б відповіла «ні». Тепер вона не 
може бути певна. Один  — це унікальне число. Коли 
є  двоє, то це вже, можливо, початок закономірності. 
Вона трохи мовчить, а тоді дає відповідь, у яку не обо
в’язково вірить сама… але хоче вірити. Старий стежив 
роками. Десятиліттями. Він заслуговує на те, щоб піти 
з поля з перемогою.

— Не думаю.
— Добре, — каже Бред. — Це добре. Хай вас Бог бла

гословить, Голлі. Хорошого вам Різдва.
За таких обставин вона не може побажати йому того 

самого, тому просто дякує.
Чи існують інші, схожі на нього?
Вона проминає ліфт і йде сходами.

25 грудня 2020 року

1

Голлі проводить тридцять хвилин різдвяного ранку, 
п’ючи чай у халаті й балакаючи з матір’ю. Здебільшого 
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слухає, як Шарлотта Ґібні заводить своє тужіння, повне 
пасивноагресивних скарг (сама на Різдво, коліна бо
лять, спина недужа, і т. д., і т. д.) і збагачене довгострад
ницькими зітханнями. Нарешті Голлі відчуває, що за
служено може скінчити розмову, сказавши Шарлотті, 
що приїде за кілька днів, і тоді вони поїдуть разом на
відати дядька Генрі. Вона каже матері, що любить її.

— Я теж тебе люблю, Голлі.
Ще одне зітхання підказує, що любити дочку дуже

дуже нелегко, а тоді мати бажає їй щасливого Різдва, 
і ця частина дня закінчується.

Його залишок минає веселіше. Вона проводить його 
з родиною Робінсонів, радо приєднавшись до їхньої 
традиції. О  десятій вони легко снідають, після чого 
обмінюються подарунками. Голлі дарує містеру і місіс 
Робінсонам сертифікати на вино і книжки. Для їхніх 
дітей вона радо витратилася трохи більше: день у спа 
(з усіма манікюрамипедикюрами) для Барбари й без
дротові навушники для Джерома.

Сама ж вона отримує не тільки подарункову карту 
на $ 300 в кінотеатр «AMC 12» неподалік від неї, але 
й річну підписку на «Нетфлікс». Як і безліч завзятих 
синефілів, Голлі має змішані почуття до «Нетфліксу», 
і до цієї миті вона його уникала (вона любить свої дис
ки, але твердо переконана, що кіно треба спочатку 
дивитися на великому екрані). Втім, вона визнає, що 
«Нетфлікс» її нещадно спокушав, як і інші стримін гові 
платформи. Так багато нового, і все одночасно!

У домі Робінсонів зазвичай усе гендерно нейтрально 
і всі рівні, але на Різдво статеві ролі відмотуються до 
тих, якими були в  минулому столітті (мабуть, через 
ностальгію). Тобто жінки готують їжу, поки чоловіки 
дивляться баскетбол (і  колинеколи заскакують до 
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кухні скуштувати те чи це). Коли вони сідають до не 
менш традиційної святкової вечері — запечена за всі
ма правилами індичка і два види пирога на десерт, — 
починає сніжити.

— Прошу всіх узятися за руки, — каже містер Ро
бінсон.

Вони беруться.
— Господи, благослови їжу, що ми її отримали з тво

єї ласки. Дякую тобі за цей час, що ми проводимо ра
зом. Дякую тобі за родину і друзів. Амінь.

— Стривай, — каже Таня Робінсон. — Цього не до
сить. Господи, дякую тобі за те, що жоден з моїх пре
красних дітей не був сильно поранений тим чоловіком, 
який на них напав. У мене б серце розбилося, якби їх 
не було за цим столом. Амінь.

Голлі відчуває пальцями, як стискається на них до
лоня Барбари, і чує тихий звук з її горла. Щось таке, 
що могло бути плачем, якби його випустили.

— А тепер назвіть по одній речі, за що ви вдячні, — 
каже містер Робінсон.

Вони говорять по колу. Коли випадає черга Голлі, 
вона каже: вдячна за те, що вона з Робінсонами.

2

Барбара й Голлі намагаються допомогти з тарілками, 
але Таня кишкає їх із кухні, кажучи натомість пороби
ти «щось різдвяне».

Голлі пропонує прогулятися. Може, до підніжжя 
пагорба або й навколо всього кварталу.

— Там сніжку гарно нападає, — каже вона.
Барбара згодна. Місіс Робінсон каже їм повертатися 

до сьомої, бо вони дивитимуться «Різдвяну пісню». 
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Голлі сподівається, що версію з  Аластером Сімом, 
кот ра, на її думку, єдина з усіх варта перегляду.

Надворі не просто гарно — там прекрасно. Вони 
самі на всій вулиці, під чобітьми хрустить кілька 
сантиметрів свіжого білого пороху. У барвистих ко
лах сяйва навколо вуличних ліхтарів і різдвяних вог
ників кружляють сніжинки. Голлі вистромляє язи
ка,  щоб упіймати кілька, і  Барбара робить те саме. 
Обидві регочуть, але коли підходять до підніжжя 
пагорба, Барбара розвертається до Голлі, і її обличчя 
серйозне.

— Ну от, — каже вона. — Ми залишились удвох. 
Чому ми вийшли, Голко? Що ти хотіла спитати?

— Просто як ти почуваєшся, — каже Голлі. — За 
Джерома я не турбуюся. Його добре вгріли, але він 
не бачив того, що ти.

Барбара сіпано вдихає. Через сніг, що тане на що
ках, Голлі не може сказати, чи не плаче вона. Попла
кати може бути добре. Сльози вміють зцілювати.

— Річ не тільки в цьому, — каже вона нарешті. — 
Тобто не тільки в тому, як він змінився. Як у нього 
голова ніби перетворилася на желе. Так, воно було 
жахливо, і воно відчинило двері… розумієш. — Вона 
прикладає рукавички до скронь. — Якісь двері отут.

Голлі киває.
— Після такого розумієш, що буває геть усяке.
— Якщо існують демони, то чого б не існували ян

голи? — каже Голлі.
— Це з Біблії?
— Не має значення. Якщо тебе турбує не побачене, 

Барбі, то що ж тоді?
— Мама з  татом могли нас поховати!  — вибу

хає Барбара. — Могли сидіти зараз за столом самі! 
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Не їли б індички з начинням, нічого такого не схоті
ли б, а їли б, мабуть, якусь ккконсерву…

Голлі сміється. Не може втриматись. І Барбара не 
може не приєднатися. На її в’язаній шапці зібралося 
снігу. Вона здається Голлі дуже молодою. Звісно, вона 
і є молода, але схожа скоріше на дванадцятирічну, а не 
випускницю, котра наступного року поїде вчитися 
в Браун або Принстон.

— Ти розумієш? — Барбара бере Голлі за рукави
ці. — Ми були близько. Дужедуже близько.

«Так, — думає Голлі, — і ви опинилися там через 
турботу про мене».

Вона обіймає подругу, і на них осідає сніг.
— Люба моя,  — каже вона.  — Ми всі близько. 

Увесь час.

3

Барбара йде сходами до будинку. Усередині на них 
чекають какао, попкорн і Скрудж, який проголосить, 
що духи все зробили за одну ніч. Але надворі треба 
зробити ще останню річ, тож Голлі на мить бере Бар
бару за руку, а сніг дедалі густішає. Вона простягає 
картку, яку поклала до кишені перед тим, як приїхати 
до Робінсонів, на випадок, якщо вона знадобиться. 
На ній тільки ім’я і номер.

Барбара бере її й читає.
— Хто такий Карл Мортон?
— Психотерапевт, до якого я ходила після Техасу. 

Я була в нього всього двічі. Мені знадобилося лиш 
стільки, щоб розказати всю історію.

— Яку історію? Невже то було… — Вона не закін
чує. Цього й не потрібно.
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— Можливо, я колись розкажу вам із Джеромом, але 
не на Різдво. Просто знай, що коли тобі треба буде 
з кимось поговорити, він вислухає. — Вона всміхаєть
ся. — І оскільки він чув мою розповідь, то може навіть 
повірити в твою. Хоч це й не важливо. Допомагає саме 
розповідь. Принаймні мені допомогла.

— Викласти все.
— Так.
— А він не розкаже батькам?
— В жодному разі.
— Я подумаю про це, — каже Барбара й кладе карт

ку до кишені. — Дякую.
Вона обіймає Голлі. І  Голлі, котра колись боялася 

дотиків, обіймає її у відповідь. Міцно.

4

Це і є версія з Аластером Сімом, і коли Голлі повільно 
їде додому крізь віхолу, вона не може пригадати щасли
вішого Різдва. Перш ніж лягати спати, вона відправляє 
з планшета повідомлення Ралфові Андерсону.

Коли ти повернешся, на тебе чекатиме посилка. У мене була не
абияка пригода, але все добре. Ми поговоримо про це, але розмо
ва почекає. Сподіваюся, ви всі весело зустріли (тропічне) Різдво.

З любов’ю

Вона проказує перед сном молитви, закінчуючи, як 
завжди, словами про те, що вона не курить, приймає 
есциталопрам і сумує за Біллом Годжесом.

— Боже, благослови всіх, — каже вона. — Амінь.
Вона лягає. Вимикає світло.
Засинає.
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15 лютого 2021 року
Занепад розумового здоров’я дядька Генрі стався швид
ко. Місіс Бреддок (із жалем) сказала їм, що так часто 
буває з пацієнтами, котрих віддають під догляд.

Тепер, коли Голлі сидить біля нього на канапі, оберне
ній до широкоекранного телевізора в загальній кімнаті 
«Пишних пагорбів», вона нарешті полишає спроби 
з ним поговорити. Шарлотта зробила це раніше — вона 
за столом на іншому боці кімнати, допомагає місіс Гет
філд з її пазлом. Сьогодні з ними приїхав Джером, він 
теж допомагає. Він розсмішив місіс Гетфілд, і  навіть 
Шарлотта іноді не втримує усмішки, коли чує добро
душну балаканину Джея. Він чарівний юнак і нарешті 
прихилив до себе Шарлотту. Що нелегко.

Дядько Генрі сидить, розчахнувши очі й рота, а руки, 
які колись полагодили велосипед Голлі після того, як 
вона в’їхала в штахетник Вілсонів, тепер обвисли між 
розведеними ногами. Його штани напнуті, бо під ними 
підгузок для дорослих. Колись він був рум’яним, а зараз 
блідий. Колись він був огрядним, а зараз одяг на ньому 
теліпається, а шкіра звисає з кісток, як стара шкарпетка, 
що втратила еластичність.

Голлі бере його за руку. Це просто м’ясо з пальцями. 
Вона переплітає свої пальці з його і стискає, сподіваю
чись на відповідь, але ні. Їм скоро треба буде йти, і вона 
рада цьому. Вона почувається винною, але це нічого не 
змінює. Це не її дядько — його замінила лялька черево
мовця в натуральну величину, але самого черевомовця 
немає, тож ця лялька не наділена мовою. А черевомо
вець поїхав з міста й не повернеться.

Закінчується реклама засобу від псоріазу, яка змушує 
цих зморщених і злисілих стариганів горлати її останній 



398 СТІВЕН КІНГ

рядок: «Покажи більше!», і за нею чується «I Fought the 
Law» від Bobby Fuller Four. Підборіддя дядька Генрі 
раніше звисало на груди, але тепер підіймається. І в його 
очах спалахує вогник — звісно, низької напруги.

На екрані з’являється судова зала, і  ведучий ви
водить:

— Хутчій тікай, якщо совість нечиста, — Джон Закон 
прибув до міста!

Коли виходить бейліф, Голлі раптом розуміє, чому 
дала підривникові школи імені Макріді те ім’я. Мозок 
завжди працює, завжди перебирає асоціації й знаходить 
логіку… принаймні намагається.

Дядько Генрі нарешті озивається. Його голос тихий 
та іржавий через брак використання.

— Усім встати.
— Усім встати! — вигукує бейліф Джордж.
Глядачі не просто підводяться — вони підскакують, 

плескають у долоні й розхитуються в боки. Джон Закон 
витанцьовує зі свого кабінету. Він хапає молоточок 
і махає ним у ритм музики, наче маятником. Його лиса 
голова сяє. Білі зуби блищать.

— Що ми сьогодні маємо, Джорджі, мій брате, в яко
го інша мати?

— Обожнюю його, — говорить дядько Генрі тим іржа
вим голосом.

— Я теж, — каже вона та обіймає дядька.
Генрі повертається до неї.
І всміхається.
— Привіт, Голлі, — каже він.



ЩУР





1

У ті дедалі рідкісніші моменти, коли до Дрю Ларсона 
приходили ідеї оповідань, вони набігали дуже потроху, 
наче залишки води, яку вичерпували з майже всохлої 
криниці. І він завжди міг простежити ланцюжок асо
ціацій від такої ідеї до чогось побаченого чи почуто
го — якогось каталізатора в реальному світі.

Генеза його найсвіжішого оповідання почалася від 
миті, коли Дрю побачив, як чоловік міняв колесо на 
виїзді на трасу I295 біля Фалмута — натужно присів, 
а люди навколо сигналили та обминали його. Це дало 
«Пробиту шину», над якою він працював майже три 
місяці та опублікував (після п’яти відмов у більших 
журналах) у «Прері Скунер».

«Перескок», його єдине оповідання, опубліковане 
в  «Нью Йоркері», було написане, коли він навчався 
в Бостонському університеті в аспірантурі. Його зерно 
було засіяне, коли якось увечері Дрю слухав студент
ську радіостанцію. 

Діджей хотів поставити «Whole Lotta Love» Цепелі
нів, і платівка почала затинатись. Отак вона затинала
ся майже сорок п’ять секунд, поки задиханий хлопець 
не вимкнув пісню й не видав в ефір: «Пробачайте, на
род, ходив висратися».
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«Перескок» трапився двадцять років тому. «Про
бита шина» була опублікована три роки тому. Між 
ними Дрю спромігся ще на чотири оповідання. Усі — 
в категорії до трьох тисяч слів. На кожне він витрачав 
місяці праці й переробок. Роману в нього ніколи не 
було. Він пробував, але ні. Дрю майже відмовився від 
цієї амбіції. Перші дві спроби у великій художній фор
мі принесли йому проблеми. Остання спроба спричи
нила серйозні проблеми. Він спалив рукопис і ледь не 
спалив увесь будинок.

І тут прибула ця довершена ідея. Прибула, наче дуже 
спізнілий локомотив, що притягнув за собою багато 
чудових вагонів.

Люсі попросила його проїхатися до м’ясної лавки 
«Спек» і взяти сендвічів на обід. Випав гарний верес
невий день, тож він сказав, що натомість прогуляється 
пішки. Вона схвально кивнула й сказала, що це було б 
корисно для його талії. Він пізніше задумувався, яким 
було б його життя, коли б він поїхав на «субурбані» чи 
«вольво». Тоді ця ідея могла б і не прийти. Він би ніко
ли не подався до батькового будиночка. І майже на
певне ніколи не побачив би щура.

Дрю здолав половину дороги до «Спека» й саме че
кав зеленого сигналу від світлофора на розі Мейн 
і  Спрінг, коли прибув той локомотив. Локомотивом 
був один образ, ясний, як сама дійсність. Дрю заворо
жено стояв і прошивав очима небо. Його підштовхнув 
якийсь студент:

— Кажуть, що вже можна йти, дядьку.
Дрю пропустив це повз вуха. Студент кинув на ньо

го дивний погляд і перейшов дорогу. Дрю продовжу
вав стояти біля бордюру, коли сигнал знову змінився 
з «ІДИ» на «СТІЙ», а тоді знову на «ІДИ».



403щур

Хоч він і  уникав вестернівкнижок (за винятками 
«Випадку в ОксБоу» і блискучого «Ласкаво просимо до 
ГардТаймс» Доктороу) і з підліткового віку не дивився 
багато вестернівфільмів, але на розі Мейн і Спрінг він 
побачив західний салун. Люстра, що звисала зі стелі, 
була зроблена з колеса якогось воза, і до кожної спиці 
була приладнана гасова лампа. Дрю відчув запах гасу. 
Дощана підлога. У задній частині зали стояли три чи 
чотири ігрові столи. Піаніно. Чоловік, що грав на ньому, 
носив котелок. Тільки саме зараз він не грав, а розвер
нувся подивитися, що коїться коло шинкваса. Біля 
піаніста, глипаючи в той же бік, стояв високий сажень 
з акордеоном на худих грудях. За шинквасом якийсь 
юнак у дорогому західному костюмі тримав пістолета 
біля скроні дівчини в червоній сукні з таким вирізом, 
що тільки мереживні оборки приховували її ареоли. 
Дрю бачив цих двох двічі: на тому місці, де вони стоя
ли, а  також їхнє відбиття в  дзеркалі за шинквасом.

То був його локомотив, а за ним виднівся цілий по
тяг. Дрю бачив пасажирів кожного вагона: кульгавого 
шерифа (його підстрелили в битві при Ентітемі, і він 
досі носив ту кулю в нозі), зарозумілого батька, гото
вого взяти в облогу ціле містечко, аби тільки його сина 
не відвезли до окружного центру, де його судитимуть 
і повісять, батькових найманців на дахах і з гвинтівка
ми. У потязі було все.

Коли він повернувся додому, Люсі тільки раз гляну
ла на нього й сказала:

— Ти або підхопив якусь болячку, або тобі спала на 
думку ідея.

— Це ідея, — сказав Дрю. — Хороша ідея. Можливо, 
найкраща моя ідея за всі часи.

— Оповідання?
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Він зрозумів, що сподівалася вона саме на це. Їй не 
хотілося ще одного приїзду пожежників, яких вона че
катиме на газоні з дітьми в піжамах.

— Роман.
Вона опустила житню скибку з сиром і шинкою.
— Ой леле.
Вони не називали нервовим зривом те, що сталося 

після пожежі, яка мало не забрала їхній будинок, але то 
саме він і був. Не такий сильний, яким міг би бути, але 
Дрю пропустив пів семестру в  коледжі (дяка Богу за 
довічний контракт) і відновив душевну рівновагу лиш 
завдяки двом сеансам у  психотерапевта на тиждень, 
якійсь кількості чарівних пігулок і непохитній упевне
ності Люсі в  тому, що він зможе видужати. І,  звісно, 
завдяки дітям. Дітям, котрим потрібен батько, який не 
застряг у нескінченній петлі між «мушу дописати» і «не 
можу дописати».

— Зараз усе інакше. Усе вже на місці, Люсі. Практично 
загорнуте в подарунковий папір. Наче диктант запишу!

Вона просто дивилася на нього, легенько насупив
ши чоло.

— Якщо ти так вважаєш.
— Слухай, ми ж цього року не здали татову хатин

ку, га?
Отепер вона виглядала не просто занепокоєною, 

а стривоженою.
— Ми вже два роки її не здавали. Відтоді, як помер 

Старий Білл. — Старий Білл Колсон доглядав для них 
ту хатинку, а до того був доглядачем і в мами й тата 
Дрю. — Ти ж не думаєш…

— Думаю, але всього на пару тижнів. Максимум три. 
Щоб почати. Ти можеш запросити Еліс допомогти з ді
тьми, ти ж знаєш, як вона їх любить, а вони люблять 
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свою тітоньку. Я встигну повернутися, щоб допомогти 
тобі роздавати гелловінські цукерки.

— А ти можеш писати тут?
— Звісно, можу. Щойно добре розженуся. — Він при

клав долоні до голови, як людина з диким головним 
болем. — Перші сорок сторінок у будиночку — і все. 
А може, вийде й сто сорок — дуже ймовірно, що воно 
піде швидко. Я вже бачу його! Все бачу! — І він повто
рив: — Наче диктант запишу.

— Мені треба про це подумати, — сказала вона. — 
І тобі теж.

— Гаразд, подумаю. Бери, їж сендвіч.
— Я раптом стала не голодна, — сказала вона.
А Дрю був дуже голодний. Він доїв свій сендвіч, 

а тоді ще більшу частину її.

2

Того дня він пішов побачитися зі своїм старим завідува
чем кафедри. Наприкінці весняного семестру Ел Стем
пер раптово вийшов на пенсію, дозволивши Арлін 
Аптон, також відомій як «лиха відьма єлизаветинської 
драми», нарешті досягти владної посади, котрої вона 
так довго хотіла. Ні, навіть жадала.

Надін Стемпер сказала Дрю, що Ел сидить на задній 
терасі, п’є охолоджений чай і вбирає сонце. Вона була 
така ж стривожена, як Люсі, коли Дрю видав їй ідею 
десь на місяць поїхати на дачу в НТ90, і, вийшовши 
на терасу, Дрю зрозумів чому. Він також зрозумів, 
чому Ел Стемпер, котрий керував кафедрою мови й лі
тератури як добросердий деспот останні п’ятнадцять 
років, так неждано пішов з посади.

— Годі глипати, краще випий чаю. Тобі ж хочеться.



406 СТІВЕН КІНГ

Ел завжди вважав, що знає, чого хочеться людям. 
Арлін Аптон великою мірою ненавиділа його через те, 
що Ел зазвичай справді знав, чого їм хочеться.

Дрю присів і взяв склянку.
— Скільки ти втратив ваги, Еле?
— П’ятнадцять кіло. Знаю, з вигляду схоже, що біль

ше, але це тому, що в мене й раніше не було зайвої. 
Підшлункова.

Він побачив обличчя Дрю й підняв пальця, котрим 
раніше придушував сварки на зборах учителів.

— Поки що ані тобі, ані Надін, ані будькому іншому 
нема потреби складати некрологи. Лікарі впіймали 
його відносно рано. Шанси високі.

Дрю не здалося, що його старий друг надто впевне
ний у тих шансах, але стримав язика.

— Не говорімо про мене. Краще про те, чому ти при
йшов. Ти вже вирішив, як проведеш свій рік відпустки?

Дрю сказав, що хотів би знову спробувати взятися 
за роман. Сказав, що цього разу доволі впевнений 
у тому, що зможе. Навіть переконаний.

— Ти так само говорив про «Містечко на пагорбі», — 
сказав Ел,  — і  тоді твій дах, що намірився поїхати 
кудись далеко, ледь не потягнув за собою всі стіни.

— Ти говориш як Люсі, — сказав Дрю. — Я цього не 
очікував.

Ел схилився вперед.
— Послухай, Дрю. Ти відмінний викладач і написав 

кілька хороших оповідань…
— Шість, — сказав Дрю. — Дзвони в «Книгу рекор

дів Ґіннесса».
Ел відмахнувся від цього.
— «Перескок» потрапив до «Найкращих американ

ських…»
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— Так, — сказав Дрю. — Збірку редагував Доктороу. 
Котрий уже й сам скільки років як помер.

— Багато чудових авторів не видали нічого, крім 
оповідань, — наполягав Ел. — По. Чехов. Карвер. І хоч 
я знаю, що ти намагаєшся триматися трохи далі від 
популярного худліту, але там теж є  Сакі й  О. Генрі. 
Гарлан Елісон, якщо згадувати новіші часи.

— Вони всі понаписували набагато більше, ніж шість 
оповідань. Крім того, Еле, моя ідея чудова. Справді.

— То, може, трохи розкажеш мені про неї? Покажеш, 
так би мовити, краєвид з  безпілотника?  — Він при
дивився до Дрю. — Ні. Бачу, що не розкажеш.

Дрю, котрому хотілося так і зробити — тому що все 
так прекрасно! майже бездоганно! — похитав головою.

— Думаю, краще поки потримати всередині. Хочу 
поїхати до батькової старої хатинки на певний час. 
Поки добре не розженуся.

— А. НТ90, правильно? Іншими словами, дальня 
межа глушини. А що на це каже Люсі?

— Не шаленіє від радості, але сестра допоможе їй 
з дітьми.

— Я переймаюся не про дітей, Дрю. Думаю, ти ро
зумієш.

Дрю нічого не сказав. Він думав про салун. Думав 
про шерифа. Він уже знав його ім’я. Джеймс Ейверіл.

Ел сьорбнув чаю, а тоді поставив склянку біля доб
ряче погортаного примірника Фаулзового «Мага». 
Дрю уявляв, що там на кожній сторінці щось попід
креслювано: зеленим  — ознаки персонажів, блакит
ним — основні думки, червоним — фрази, що здалися 
Елові примітними. Його блакитні очі й досі були ясні, 
але тепер ще й трохи водянисті та червонясті навколо 
райдужки. Дрю не подобалася думка про те, що він 
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побачив у тих очах прийдешню смерть, але, можливо, 
так і було.

Ел схилився вперед, зчепивши долоні між коліньми.
— Розкажи мені дещо, Дрю. Скажи, чому це для тебе 

так важливо.

3

Після того як вони того вечора покохалися, Люсі спи
тала, чи йому справді потрібно їхати.

Дрю думав про це. Справді думав. Вона заслугову
вала на це і на багатобагато більше. Вона трималася 
його і  підтримувала, коли він долав важкі часи. Він 
сказав просто:

— Люсі, це може бути моя остання нагода.
На її боці ліжка запала довга тиша. Він чекав, знаючи, 

що якби вона попросила не їхати, він би підкорився її 
проханню. Нарешті вона мовила:

— Гаразд. Я хочу, щоб ти спробував, але трошки боюся. 
Брехати не буду. А про що історія? Чи ти не хочеш казати?

— Хочу. Мені до смерті хочеться все видати, але буде 
краще, якщо в мені накопичиться трохи внутрішнього 
тиску. Я сказав Елові те саме, коли він спитав.

— Аби тільки не про те, як вчений люд грає дружин 
один одного, забагато п’є й переживає кризу середньо
го віку.

— Тобто не як «Містечко на пагорбі».
Вона штурхнула його ліктем.
— Це ти сказав, містере, не я.
— Тут буде геть інше.
— Любий, а ти не можеш почекати? Десь тиждень? 

Переконатися, що все посправжньому? — І трохи тон
шим голосом: — Заради мене?
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Йому не хотілося. Він волів поїхати на північ завтра 
й почати наступного дня. Але… «переконатися, що все 
посправжньому». Можливо, це слушна думка.

— Думаю, що можу.
— Гаразд. Добре. А коли поїдеш туди, то обіцяєш, що 

глядітимешся? Щоб з тобою все було добре?
— Все буде добре.
Він побачив, як блиснули її зуби, коли вона всміх

нулася.
— Чоловіки завжди так кажуть, хіба ні?
— Якщо не виходитиме, я  повернуся. Якщо воно 

почне нагадувати мені… розумієш?
На це вона не відгукнулася — або через те, що ві

рила йому, або навпаки. Його влаштовували обидва 
варіанти. Аби тільки зараз через це не сваритися, ось 
що найголовніше.

Він подумав, що вона заснула або вже збиралася, аж 
коли вона поставила те саме питання, що й Ел Стем
пер. Раніше вона ніколи не питала про це — ані під час 
перших двох спроб узятися за довгу форму, ані під 
час тривалого урагану з лайна, яким виявилося «Міс
течко на пагорбі».

— Чому тобі важливо написати роман? Через гроші? 
Тому що з твоєю зарплатою і моїми бухгалтерськими 
підробітками наші справи доволі непогані. Чи заради 
престижу?

— Ні перше, ні друге, оскільки нема гарантій, що 
його взагалі видадуть. І якщо він опиниться в шухля
ді, як інші погані романи по всьому нашому світі, мене 
це влаштує.

Коли ці слова злетіли з його губ, він зрозумів, що 
це правда.

— Тоді чому?
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Елові він говорив про завершеність. І про захопливе 
дослідження нової території. (Він не знав, чи справді 
вірив у  це, але знав, що така відповідь сподобається 
Елові, котрий був таємним романтиком.) Але для Люсі 
така побрехенька не годиться.

— У мене є засоби, — сказав він нарешті. — І є та
лант. Може вийти хороша книжка. Може, навіть з ко
мерційним потенціалом, якщо я правильно розумію 
значення цих слів, коли йдеться про художню літера
туру. Мені важливо, щоб вона була хороша, але це не 
головне. Не найбільше. — Він повернувся до неї, узяв її 
долоні й приклав свого лоба до її. — Мені треба допи
сати. От і все. В цьому вся справа. А після того я вже 
зможу або написати ще один уже з набагато меншими 
«бурею і натиском», або забути про це. Я буду радий 
у будьякому разі.

— Іншими словами, закрити тему.
— Ні. — Він сам використав ці слова з Елом, але тіль

ки тому, що Ел зрозуміє і прийме їх. — Це щось інше. 
Щось майже фізичне. Пам’ятаєш, як у Брендона в горлі 
застрягла та помідорка чері?

— Ніколи не забуду.
Бренові було чотири роки. Вони обідали в «Кантрі 

Кітчен» у ҐейтсФолз. Брендон почав задушено хекати 
й стиснув горло руками. Дрю вхопив його, розвернув 
і  застосував спосіб Гаймліха. Помідорка вискочила 
з добре чутним звуком «фльоп», наче корок з пляшки. 
Ніхто не постраждав, але Дрю ніколи не забуде синові 
благальні очі, коли той зрозумів, що не може дихати. 
І підозрював, що Люсі теж не забуде.

— От і в мене так, — сказав він. — Тільки у мене дещо 
застрягло в мозку, а не в горлі. Я начебто не задихаюся, 
але й не дихаю вільно. Мені треба дописати.
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— Гаразд, — сказала вона й поплескала його по щоці.
— Ти розумієш?
— Ні, — сказала вона. — Але ти розумієш, і я думаю, 

що цього досить. Тепер спатиму.
Вона перевернулася на бік. Дрю ще трохи полежав 

і подумав про містечко на заході, у тій частині країни, 
де ніколи не бував. Але воно й не багато важило. Він 
був певен, що уява його виручить. Пізніше можна про
вести будьякі потрібні дослідження. Звісно, якщо за 
наступний тиждень ідея не перетвориться на міраж.

Нарешті він заснув, і йому наснився кульгавий ше
риф. Нікчемний та непутящий син був замкнений 
у крихітній, тісній в’язничній камері. На дахах стояли 
люди. Протистояння не триватиме — не може трива
ти — довго.

Йому снилося містечко БіттерРівер у штаті Вайомінг.

4

Ідея не перетворилася на міраж. Вона міцнішала й ви
яснювалася, тож через тиждень, одного теплого жовтне
вого ранку, Дрю завантажив три коробки припасів — 
здебільшого консерви — до старого «субурбана», який 
у  них був за другу машину. Після них була спакова на 
туристична сумка з одягом і миломбритвою. Після сум
ки в машині розмістилися ноутбук і потертий футляр зі 
старою татовою друкарською машинкою «Олімпія», 
котра могла стати його резервом. Він не довіряв елек
тропостачанню в НТ; лінії там мали схильність обри
ватися від вітру, а живлення в немуніципальних тери
торіях після перебоїв відновлювали в останню чергу.

Коли діти йшли до школи, він поцілував їх на про
щання. Як вони повернуться, тут на них уже чекатиме 
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сестра Люсі. Зараз же сама Люсі стояла в дверях у блузці 
без рукавів і потертих джинсах. Вона виглядала струн
кою і бажаною, але чоло було зморщене, ніби в перед
чутті прийдешньої передменструальної мігрені.

— Будь мені обережний, — сказала вона, — і не тіль
ки з роботою. Між Днем Праці і мисливським сезоном 
північ порожніє, а  стільникова мережа здихає десь 
через шістдесят кілометрів після ПрескАйла. Якщо 
ти зламаєш у лісі ногу… або загубишся…

— Люба, я не тиняюся лісами. Коли гулятиму — як
що гулятиму, — то триматимуся дороги.

Він пильніше глянув на неї, і побачене йому не спо
добалося. Не тільки насуплене чоло — ще й очі підо
зріло блищали.

— Якщо хочеш, щоб я лишився, то лишуся. Тільки 
скажи.

— Справді?
— Візьми й перевір.
А сам молився, щоб вона не перевіряла.
Вона пороздивлялася власні кросівки, а тоді підвела 

голову й похитала нею.
— Ні. Я  розумію, як це для тебе важливо. Стейсі 

з Бреном теж розуміють. Я чула, що він сказав, коли 
цілував тебе на прощання.

Брендон, його дванадцятирічний син, сказав тоді: 
«Повертайся з чимось великим, тату».

— Я хочу, щоб ти телефонував мені щодня, містере. 
І не пізніше п’ятої, навіть якщо з тебе аж пре. Мобіль
ний не працюватиме, але є стаціонарний. Ми щоміся
ця отримуємо за нього рахунок, я сьогодні подзвони
ла, щоб упевнитись. І почула не просто гудки, а старий 
автовідповідач твого татка. Було трохи моторошно. 
Наче голос із могили.
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— Не дивно.
Батько Дрю вже десять років як помер. Вони збе

регли будиночок, кілька разів використали його самі, 
а  тоді здавали компаніям мисливців, доки не помер 
їхній доглядач, Старий Білл. Після того вони вже не 
завдавали собі клопоту. Одна з мисливських груп не 
розплатилася повністю, а  інша мало не рознесла ха
тинку на друзки. Усе це здавалося не вартим мороки.

— Краще запиши нове повідомлення.
— Добре.
— І попереджаю тебе, Дрю: якщо не знатиму, що 

з тобою, то приїду.
— Не дуже мудра думка, люба. Оті останні двадцять 

кілометрів Гімнистої дороги вирвуть вихлопну трубу 
з нашого «вольво» просто на ходу. Або ще й трансмі
сію уграють.

— Мені все одно. Тому що… Я просто кажу, але… 
Коли до тебе не йде оповідання, ти можеш його від
класти. Тоді тиждень чи два тиняєшся примарою, а по
тім знову стаєш собою. З «Містечком на пагорбі» було 
геть інакше, а наступний рік випав для мене з дітьми 
дуже страшним.

— Цього разу…
— Все інакше, я знаю, ти сказав це багато разів, і я то

бі вірю, хоч єдине, що я знаю про цю книжку, — те, що 
вона не про купку хтивих викладачів, які влаштовують 
свінгерські вечірки в краях Апдайка. Просто… — Во
на взяла його за руки й щиро глянула в очі. — Якщо 
все зіпсується і  ти почнеш губити слова, як було 
з «Містечком», повертайся додому. Зрозумів? Повер
тайся додому.

— Обіцяю.
— Тоді поцілуй мене так, щоб я повірила.
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Він так і зробив, ніжно проникнувши язиком між її 
губами й засунувши долоню в задню кишеню її джинсів. 
Коли він відхилився назад, Люсі зашарілася на лиці.

— Отак, — сказала вона. — Саме так.
Він сів у «субурбан» і доїхав до виїзду на дорогу, аж 

тут Люсі гукнула: «Стій! Стій!»  — і  побігла за ним. 
Вона скаже, що передумала, що хоче, аби він залишив
ся й спробував писати в кабінеті на другому поверсі, він 
був певен цього, і йому довелося боротися з бажанням 
втопити педаль газу й погнати вздовж Сикаморстріт, 
не дивлячись у дзеркальце. Але він зупинився, вису
нувши задок «субурбана» на вулицю, та опустив вікно.

— Папір!  — видихнула. Вона захекалася, а  на очі 
впало волосся. Вона висолоплювала нижню губу, а то
ді вдихала її назад. — Ти взяв папір? Бо в тій хатинці 
ти там чорта знайдеш, а не канцелярські запаси.

Він усміхнувся й торкнувся її щоки.
— Дві пачки. Думаєш, вистачить?
— Якщо ти не зібрався написати «Володаря перс

нів», то мусить.  — Вона спокійно глянула на нього. 
Принаймні тепер її чоло розгладилося. — Рушай, Дрю. 
Рушай і повертайся з чимось великим.

5

Виїхавши на трасу I295, де він колись бачив чоловіка, 
що міняв пробите колесо, Дрю відчув полегшення. 
Його справжнє життя — діти, різні клопоти, домашні 
обов’язки, забирання Стейсі й Брендона з позашкіль
них занять — залишилося позаду. Він мав повернути
ся до нього за два, максимум три тижні. Мабуть, чи
малий залишок книжки він уже дописуватиме серед 
брязкоту справжнього життя, але наразі перед ним 
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лежало інше, яким він житиме в уяві. Ніколи не вда
валося повністю переселитися до того життя, коли він 
працював над трьома іншими романами, ніколи не 
моглося перемкнутися посправжньому. Цього разу 
він відчував, що зможе. Нехай його тіло й  сидітиме 
в хатинці без витребеньок серед лісів Мейну, але решта 
єства житиме в містечку БіттерРівер, що у Вайомінгу, 
де кульгавий шериф і його троє наляканих помічників 
муситимуть захищати юнака, котрий холоднокровно 
вбив ще молодшу жінку на очах не менш як сорока 
свідків. Захистити його від розлюченого місцевого 
люду буде тільки половиною роботи. А решта — до
правити до окружного центру, де його судитимуть 
(якщо у  Вайомінгу в  1880х взагалі були округи; він 
з’ясує це пізніше). Дрю не знав, де старий Прескотт 
набрав свою маленьку армію озброєних бандитів, ко
трі мали перешкодити цьому перевезенню, але був 
певен, що врештірешт воно прийде до нього.

Як не зараз, то коли впаде темрява.
Він звернув на I95  біля Ґардінера. «Субурбан»  — 

майже 200  тисяч на лічильнику  — трохи сіпався на 
швидкості в дев’яносто, але коли Дрю наддав за сотню, 
сіпання вщухло і старий парубок погнав далі гладень
ко, як шовковий. Попереду залишалося чотири години 
шляху, а остання година — по дедалі вужчих дорогах, 
які довершувала та, котру місцеві називали Гімнистою.

Він збирався насолодитися мандрівкою, але ще біль
шої приємності очікував від миті, коли зможе розкри
ти ноутбук, під’єднати його до маленького принтера 
«Г’юлетт Пакард» і  створити новий файл із назвою 
«ГІРКА РІЧКА № 1». Це вперше біла безодня під ми
готливим курсором не сповнювала його сумішшю 
надії і страху. Проминаючи міську межу Оґасти, він 
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відчував тільки нетерплячку. Цього разу все буде до
бре. Краще, ніж добре. Цього разу все вийде.

Він увімкнув радіо і почав підспівувати The Who.

6

Ближче до вечора Дрю під’їхав до єдиного закладу 
будьякого роду в НТ90 — обшарпаної крамниці з пе
рекошеним дахом, що звалася «Велике 90» (наче десь 
могло бути ще й «Мале 90»). Він заправив «субурбан», 
у  котрого майже висохло в  баку, біля старої ручної 
колонки, табличка на якій оголошувала, що «ОПЛАТА 
ГОТІВКОЮ», і  «ТІЛЬКИ ЗВИЧАЙНИЙ БЕНЗИН», 
і «ВТІКАЧІ БУДУТЬ ПЕРЕСЛІДУВАТИСЯ ЗА ЗАКО
НОМ», і «БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ». Кошту
вав бензин $ 1,05 за літр. На півночі навіть за звичайний 
бензин брали як за преміум. Дрю зупинився на ґанку, 
щоб підняти слухавку засидженого комашнею таксо
фона, котрий був тут ще з його дитинства, разом з тим 
самим (Дрю міг заприсягтися в цьому) написом, який 
нині вицвів так, що важко розібрати букви: «НЕ КИ
ДАЙТЕ МОНЕТИ, ДОКИ ВАШ АБОНЕНТ НЕ ВІДПО
ВІСТЬ». Дрю почув гудіння відкритої лінії, кивнув, по
вернув слухавку на іржаві ріжки й зайшов усередину.

— Еге ж, еге ж, іще працює, — сказав утікач із «Пар
ку Юрського періоду», що сидів за прилавком. — Диво 
дивне, га?

Він мав червоні очі, і Дрю подумав, чи не курив той 
часом чогось нещодавно легалізованого. Тоді старий 
витяг із задньої кишені зашморгану хустину й добре 
в неї чхнув.

— Трясця, як не осінь, так знов алергія.
— Ви Майк Девітт, так? — спитав Дрю.
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— Нє, Майк був мій батько. Пішов від нас у лютому. 
Дев’яносто сім років, трясцяматір, і  останні десять 
уже не розумів, пішки він чи на коняці. Я Рой.

Він простягнув через прилавок руку. Дрю не хотіло
ся її потискати, бо Рой саме нею тримав ганчірку для 
шмарклів, але його виховали ввічливим, тож він таки 
трусонув нею раз.

Девітт спустив окуляри аж на край дзьобатого носа 
й оглянув Дрю поверх них.

— Я знаю, що схожий на татка, таке вже щастя, а ти 
схожий на свого. Ти  ж малий Баззі Ларсона, га? Не 
Рікі, а інший.

— Саме так. Рікі тепер живе в Меріленді. Я Дрю.
— Ага, точно. Бував тут із жінкою та дітлахами, але 

вже давненько. Учитель, га?
— Так.
Він простягнув Девіттові три двадцятки. Девітт по

клав їх до каси й видав шість жмаканих папірців по 
одному долару.

— Я чув, що Баззі помер.
— Так і є. І мама теж.
Одним питанням менше.
— Шкода. А ти що тут робиш у цю пору?
— У мене вільний рік. Подумав, що можу трохи по

писати.
— О, ось як? У хатині Баззі?
— Якщо дорогою можна проїхати.
Він сказав це тільки для того, щоб не скидатися на 

повного рівнинника. Навіть якщо дорога в поганому 
стані, він знайде спосіб пробитися на «субурбані». Не 
для того він так далеко заїхав, щоб розвертатися.

Девітт помовчав, поки вшморгував мокроту, а тоді 
сказав:
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— Ну, ту дорогу не просто так Гімнистою кличуть, 
сам знайш, і її, певно, розмило весняним потічком, в од
ному чи кількох місцях, де дренажні труби позабивало, 
але якщо в тебе повний привід, то здолаєш. Ти ж знаєш, 
що Старий Білл помер?

— Так. Один з його синів прислав мені листівку. Ми 
не змогли вибратися на похорон. Серце?

— Голова. Пустив у неї кулю, — сказав Рой Девітт, 
очевидно смакуючи.  — Його доймав Альцгеймер, 
знайш? Констебль знайшов у бардачку блокнот, де Білл 
геть усе записував. Куди як доїхати, номери телефонів, 
ім’я жінки. Навіть ім’я собаки, трясцяматір. Не ви
тримав, розумійш?

— Господи, — сказав Дрю. — Це жахливо.
Так і було. Білл Колсон був хорошою людиною, гово

рив м’яко, завжди причесаний і  заправлений, пахтів 
«Олд Спайсом», завжди підказував татові Дрю, а пізні
ше й самому Дрю, коли що в будиночку потребувало 
ремонту і скільки точно це коштуватиме.

— Еге ж, еге ж, а коли ти цього не знав, то навряд чи 
й знатимеш, що він зробив це на подвір’ї твоєї хатинки.

Дрю глипав на нього.
— Жартуєте?
— Я про таке… — Знову з’явилася хустина, вологіша 

й пожмаканіша, ніж будьколи. Девітт чхнув у неї. — 
…Не жартую. Так, сер. Припаркував пікапчика, приста
вив дуло своєї тридцятки до підборіддя й смикнув гачок. 
Куля пройшла навиліт і розбила заднє шкло. Констебль 
Ґріґс стояв оце там, де ти зараз, коли розказував мені.

— Боже, — сказав Дрю, і в його думках дещо зміни
лося. Замість того щоб тримати пістолета біля скроні 
тієї танцюристки, Енді Прескотт — непутящий син — 
тепер тримав його біля її підборіддя… і коли він смикнув 
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гачок, куля вийшла з її потилиці й розбила дзеркало 
за шинквасом. Використати у власній книзі подроби
цю смерті Старого Білла, переказану цим пристарку
ватим і  ласим до кривавих деталей вороном  — це, 
безперечно, має відтінок прагматизму і навіть експлу
ататорства, але Дрю не зважав. Це було надто добре.

— Погана справа, це точно, — сказав Девітт. Він на
магався, щоб слова звучали з жалем, навіть трохи по
філософськи, але його голос очевидно бринів. Він теж 
знав, коли щось було надто добре, подумав Дрю. — Але 
він лишався Старим Біллом до самісінького кінця.

— Тобто?
— Тобто напаскудив у своїй машині, а не в хатинці 

Баззі. Він би такого ніколи не зробив, поки в нього ще 
лишалася дрібка розуму. — Девітт знову почав харка
ти й  шморгати, поліз по хустину, але цього разу не 
встиг упіймати весь чих. Дуже соковитий чих. — Він 
же доглядав ту хатку, розумійш?

7

Через вісім кілометрів на північ від «Великого 90» 
асфальт закінчився. Ще через вісім кілометрів змаще
ної ґрунтівки Дрю дістався розвилки. Він повернув 
ліворуч, на грубий гравій, що гупав і дзенькав об днище 
«субурбана». То була Гімниста дорога, що не змінилася 
з часів дитинства Дрю, наскільки він міг судити. Двічі 
йому довелося сповільнюватися до трьохчотирьох 
кілометрів на годину, щоб форсувати воду там, де дре
нажні труби справді позабивалися під час весняних 
паводків. Ще двічі він мусив зупинятися й прибирати 
з дороги повалені дерева. На щастя, берези, і то дуже 
легкі. Одна розламалася в його руках.
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Він дістався дачі Калемів (покинута, забита дошка
ми, під’їзну дорогу перегородив ланцюг), а тоді почав 
рахувати телефонні й електричні стовпи, як вони з Рі
кі робили дітьми. Кілька з них п’яно похилилися, ко
трий до дороги, а котрий від неї, але від дачі Калемів 
до зарослої під’їзної дороги їх і досі лишалося рівно 
шістдесят сім. Під’їзна дорога теж була перегороджена 
ланцюгом, а коло неї стояла табличка, яку Люсі зроби
ла, ще коли діти були геть малі: «ШАЛЕ ЛАРСОН». За 
нею, як він знав, ще сімдесят стовпів, що доходили до 
дачі Феррінгтонів на березі озера Ейґелбему.

Після Феррінгтонів лежав чималий шмат неелектри
фікованої дичавини, що тягнувся принаймні на сто 
п’ятдесят кілометрів по обидва боки від канадського 
кордону. Іноді вони з Рікі ходили подивитися на так 
званий Останній Стовп. Він їх певним чином заворо
жував. Поза тим місцем уже ніщо не могло розігнати 
ніч і тримати її на відстані. Дрю колись возив Стейсі 
й Брендона подивитися на Останній Стовп і помітив 
вираз обличчя, яким вони обмінялися, — з нього ясно 
читалося: «То й що?» Вони вважали, що електрика — 
не кажучи вже про вайфай — буває скрізь.

Він вибрався з «субурбана» й відімкнув ланцюг. До
велося з силою вставляти й теліпати ключем, перш ніж 
той нарешті крутнувся в  замку. Треба було купити 
в  крамниці якогось WD40, але про все не згадаєш.

Під’їзна дорога тяглася майже пів кілометра, і весь 
цей шлях боки й дах «субурбана» обтирало гілками. 
Над головою тяглися дві лінії, телефонна й електрична. 
Він пам’ятав, що в старі часи вони були туго натяг нуті, 
але тепер провисали на просіці електролінії «Північ
ний Мейн», яка перетинала дорогу діагонально.
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Він підійшов до будиночка. Той здавався закинутим, 
забутим. Без Білла Колсона не було кому освіжити полу
щену зелену фарбу, цинкований сталевий дах був уси
паний сосновими голками й опалим листям, а супутни
кова тарілка на даху (чаша котрої теж повнилася листям 
і хвоєю) у цих лісах більше скидалася на жарт. Він за
думався, чи платила його Люсія щомісяця ще й за та
рілку, як платила за телефон. Коли так, то дарма витра
чені гроші, бо він сумнівався, що тарілка досі працює. 
Також сумнівався, що «ДирекТВ» поверне їм чек із при
пискою: «Ой лишенько, ваша тарілка наклала в штани, 
тому повертаємо ваші платежі». Ґанок був пошкодже
ний негодою, але здавався досить стійким (хоча сліпо 
вірити в це не годилося). Дрю побачив вицвілий зеле
ний брезент, під яким, як він здогадувався, мало лежати 
п’ятьшість кубів дров — можливо, останні дрова, які 
наносив у своєму житті Старий Білл.

Дрю виліз із машини й став біля «субурбана», по
клавши долоню на теплий капот. Десь каркнула ворона. 
Їй здалеку відповіла інша. Окрім струмка Ґодфрі, що 
плескотів, біжучи до озера, то були єдині чутні звуки.

Дрю задумався, чи не припаркувався він на тому ж 
місці, де Білл Колсон був поставив власний повнопри
відний і  виніс собі мізки. Існувало  ж таке народне 
пере конання, мабуть, поширене в середньовічній Анг
лії: привиди самогубців мусять залишатися на місцях, 
де ті скінчили життя?

Він рушив до хатини, кажучи собі (дорікаючи собі), 
що начебто вже надто дорослий для вечірніх оповідок 
коло багаття, аж тут почув, як щось ломиться в його 
бік. Зпоза ширми сосен між галявиною біля хатини 
і струмком постав не привид і не зомбі, а мале лосеня, 
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що нетвердо стояло на своїх абсурдно довгих ногах. 
Воно зайшло аж до сараю з інструментами біля будин
ку, побачило його й спинилося. Вони глипали одне на 
одного. Дрю подумав, що лосі — хоч молоді, хоч до
рослі — то одні з найбільш неймовірних і потворних 
Божих створінь, а  про що думало лосеня  — хтозна.

— Я не скривджу, друже, — тихо мовив Дрю, і лосе
ня наставило вуха.

Тоді знову почулося гупання й ламання гілок, тепер 
набагато гучніше, і зза дерев виперлася матір лосеня
ти. На її шию впала гілка, і вона струсила її. Лосиця 
глипнула на Дрю, опустила голову й ударила копитом. 
Вуха загнулися назад і притислися до голови.

«Збирається напасти, — подумав Дрю. — Вона ба
чить у  мені загрозу малому й  збирається напасти».

Він подумав, чи не побігти до «субурбана», але зда
валось — певно, так і було, — що той надто далеко. 
А коли він побіжить, хай і в інший бік від теляти, то 
все одно може спровокувати матір. Тож він просто 
стояв на місці, намагаючись транслювати заспокійли
ві думки в  бік п’ятсоткілограмового створіння, що 
стояло не більш як за тридцять метрів: «Нема чого 
нервувати, мамцю, я безпечний».

Вона оцінювала його секунд п’ятнадцять, опустив
ши голову та стукаючи копитом об землю, але здалося, 
що довше. Тоді підійшла до теляти (не спускаючи очей 
із чужака) і  стала між ним і  Дрю. Знову глянула на 
нього, ніби обдумуючи наступний крок. Дрю стояв 
нерухомо. Він сильно злякався, але також відчував 
дивне піднесення. Подумав: «Якщо вона кинеться на 
мене з цієї відстані, то я або зразу помру, або вона мене 
так покалічить, що все одно проживу недовго. А коли 
не кинеться, то я тут чудово попрацюю. Чудово».



423щур

Навіть у мить, коли його життя було в небезпеці, він 
розумів, що це хибний логічний зв’язок: так само дитина 
могла б вважати, що коли певна хмара затулить сонце, 
то їй на день народження подарують велосипед, — але 
водночас твердження здавалось абсолютно істинним.

Лосина мамця раптом мотнула головою, буцнувши 
теля в корму. Мале скрикнуло майже поовечому, зовсім 
не схоже на хрипке бекання татового старого березово
го конуса, що імітував голос лося, й потупотіло до лісу. 
Мамця пішла за ним, зупинившись раз, щоб видати 
Дрю останній, лихий погляд: «Тільки руш за мною — 
і помреш».

Дрю випустив повітря, котре й не помітив, що зата
мував (сивобороде кліше з трилерів виявилося правди
вим), і рушив до ґанку. Рука з ключами трохи тремтіла. 
Він уже казав собі, що насправді не наражався на небез
пеку: якщо лося не зачіпати, навіть нервову мамцю, то 
й він тебе не зачепить.

Крім того, все могло бути набагато гірше. То міг бути 
й ведмідь.

8

Він увійшов, очікуючи побачити гармидер, але в хатин
ці було вичищено й вимито. Безперечно, Старий Білл 
постарався; могло навіть бути, що в день самогубства 
той востаннє прибрав усе до ладу. Старий ганчір’яний 
килимок Еґґі Ларсон досі лежав посеред кімнати, трохи 
посотаний по краях, але ціленький. На цеглинах стояла 
рейнджерська грубка, готова прийняти дрова, а її слю
дяне віконечко вичистили не гірше, ніж підлогу. Ліво
руч була рудиментарна кухня. Праворуч стояв дубовий 
обідній стіл з краєвидом на ліс, що спускався до струмка. 
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У дальньому боці кімнати були продавлена канапа, па
ра стільців і  камін, який Дрю вагався розпалювати. 
Хтозна, скільки креозоту там накопичилося в димарі, 
не кажучи вже про живність: мишей, білок, кажанів.

Кухонна плита, певно, була новою в  ті часи, коли 
єдиним супутником Землі ще залишався Місяць. Поруч 
із нею стояв відкритий і чомусь схожий на труп вимкне
ний холодильник. Порожній, якщо не рахувати пачки 
соди. Телевізор у зоні вітальні їздив на коліщатках. Дрю 
пам’ятав, як вони вчотирьох сиділи перед ним, дивили
ся повтори «Військовопольового госпіталю» і їли розі
гріту готову вечерю.

Під західною стіною хатинки спиналися вгору дощані 
сходинки. Нагорі була така собі галерея з рядом полиць, 
заставлених здебільшого м’якими палітурками — тим, 
що Люсі називала літературою для дощових днів на дачі. 
У  галерею відчинялися дві спальні. Дрю з  Люсі спали 
в одній, а діти — в другій. Чи перестали вони приїздити 
сюди, коли Стейсі почала скиглити про те, що їй треба 
приватності? Через це? Чи вони просто стали надто за
клопотані, щоб збувати літні тижні на дачі? Дрю не міг 
пригадати. Він просто був радий повернутися сюди, 
а ще з того, що ніхто з наймачів не зник у тумані разом 
з килимком його матері… хоча кому він потрібен? Ко
лись він мав розкішний вигляд, але зараз годився тільки 
щоб по ньому ходили в забруднених у лісі чоботах або 
голими ногами, якщо ті змокли від бродіння в струмку.

— Я можу тут працювати, — сказав Дрю. — Так.
Він сахнувся від звуку власного голосу — мабуть, був 

і  досі накручений від протистояння з  лосиною мам
цею, — а тоді засміявся.

Електрику перевіряти не було потреби, бо Дрю ба
чив червоний вогник, що блимав на старому татовому 
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автовідповідачі, але він усе одно клацнув вимикачем 
і  запалив горішнє світло, бо полудень уже починав 
прощатися. Дрю підійшов до автовідповідача й натис
нув «ПРОСЛУХАТИ».

«Дрю, це Люсі». Голос звучав нестійко, ніби долинав 
з двадцяти тисяч льє під водою, і Дрю пригадав, що 
цей старий пристрій, по суті, касетний плеєр. Диво
вижно, що він узагалі працює. «Зараз десять хвилин 
на четверту, і я трохи хвилююся. Ти вже там? Подзво
ни, щойно зможеш».

Дрю зрадів, але водночас роздратувався. Він приїхав 
сюди, щоб уникнути всього, що відволікає, і останнє, 
чого йому треба, — це щоб наступні три тижні Люсі 
зазирала йому через плече. Утім, він подумав, що вона 
має поважні причини для хвилювання. Він міг втра
пити дорогою в аварію або обламатися на Гімнистій 
дорозі. Вона переживає не про те, що він тут сказився 
через книжку, яку ще навіть не почав писати.

Ця думка викликала в пам’яті лекцію, яку він слухав 
коштом кафедри п’ять чи шість років тому: Джонатан 
Франзен говорив до повної зали про мистецтво й ре
месло роману. 

Він тоді сказав, що вершину переживань у ході на
писання роману письменник проходить до того, як 
почне, тобто поки все ще лишається в його чи її уяві. 
«Навіть найясніша частина задуманого у вашій голові 
губиться під час перекладу», — сказав тоді Франзен. 
Дрю пам’ятав, як подумав, що з боку Франзена доволі 
егоцентрично вважати, що його персональний досвід 
може бути універсальним.

Дрю взяв слухавку (у прадавній формі гантелі, чисто 
чорну й неймовірно важку), почув упевнений сигнал 
і набрав мобільний Люсі.



426 СТІВЕН КІНГ

— Я тут, — сказав він. — Жодних проблем.
— О, добре. Як дорога? Як хатинка?
Вони трохи побалакали, а тоді він поговорив зі Стей

сі, котра щойно зайшла зі школи й вимагала телефон. 
Повернулася Люсі й нагадала йому змінити запис в ав
товідповідачі, бо від старого їй моторошно.

— Обіцяю тільки, що спробую. Цей апарат міг бути 
дуже сучасним у  сімдесятих, але відтоді минуло пів 
століття.

— Спробуй, будь ласка. Тваринний світ уже пока
зувався?

Він подумав про лосину мамцю, як вона опустила 
голову, ніби роздумувала, чи кидатися на нього й чи 
топтати на смерть.

— Кілька ворон, ото й усе. Слухай, Люсіє, я хотів би 
занести свій мотлох усередину, поки сонце не сіло. На
беру пізніше.

— Десь о  пів на восьму було  б непогано. Зможеш 
побалакати з Брендоном, він до того часу повернеться. 
Пішов вечеряти в гості до Ренді.

— Зрозумів.
— Більше нема чого розказувати?
Можливо, в її голосі прозвучала тривога, або її до

дала його уява.
— Та ні. На Західному фронті без змін. Люблю тебе, 

кицю.
— І я тебе люблю.
Він поклав смішну старомодну слухавку й загово

рив до порожньої хатини.
— Ой, стривай, згадав дещо, кицю. Старий Білл ви

ніс собі мізки просто в нас на порозі.
І вразив себе самого реготом.
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На той час, коли весь багаж і припаси опинилися в бу
диночку, вже повернуло на сьому, а Дрю зголоднів. Він 
відкрив на пробу кран у кухні, і, трохи попирхавши 
й побурчавши в трубах, з нього порснула мутна вода, 
яка згодом змінилася холодною, ясною і спокійною. Він 
наповнив казан, увімкнув плиту (тихе гудіння великої 
конфорки викликало спогади про інші вечері в цій ха
тинці) й почекав, поки закипить, щоб можна було вси
пати спагеті. Соус він теж мав. Люсі вкинула до однієї 
з  коробок пляшечку «Раґу». Сам би він точно забув.

Він зважив, чи не підігріти банку горошку, але пе
редумав. Він на дачі і їстиме подачному. Але без алко
голю  — він не брав його з  собою і  не купив нічого 
у «Великому 90». Якщо робота піде, як він очікував, то 
наступного разу в крамниці можна буде винагородити 
себе упаковкою «Бада». Він міг би навіть набрати чо
гось на салат, хоча й підозрював, що в категорії «Ово
чі» Рой Девітт мав на продаж досхочу попкорну й за
правки для хотдогів  — і  вважав, що цього досить. 
Може, ще знайшов би десь стару банку з кислою ка
пустою для власників екзотичних смаків.

Чекаючи, поки вода закипить, а соус підтушкується, 
Дрю ввімкнув телевізор, не очікуючи побачити нічого, 
крім відсутності сигналу. Натомість з’явився блакит
ний екран і  слова «З’ЄДНАННЯ З  ДИРЕКТВ». Дрю 
сумнівався в  успіху, але дав телевізору спробувати. 
Якщо той взагалі збирався щось робити.

Він саме порпався в одній з нижніх шафок, коли в ха
тинці загорлав голос Лестера Голта, так сильно злякав
ши Дрю, що він скрикнув і впустив щойно знайдений 
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друшляк. Розвернувшись, він побачив випуск вечірніх 
новин NBC — зображення чисте як сльоза. Лестер саме 
розповідав про останню бридню Трампа і  вже наго
тувався передати слово Чакові Тодду, котрий знав усі 
паскудні подробиці. Чак ухопив пульт і вирубив теле
візор. Приємно знати, що той працює, але Дрю не мав 
жодного наміру засмічувати собі мозок Трампом, теро
ристами чи податками.

Він приготував цілу коробку спагеті й з’їв майже все. 
Уявив, як Люсі сварить його пальцем і вказує — знову — 
на його характерну для середнього віку округлість у по
ясі. Дрю нагадав їй, що не обідав. Він помив нечисленні 
тарілки, думаючи про лосину мамцю і самогубство. Чи 
було для котрогось із них місце в «Гіркій річці»? Для 
лосиці — навряд. Для самогубства — можливо.

Він подумав, що Франзен, мабуть, мав рацію, коли 
казав про період перед початком писання роману. То 
справді хороший час, бо все, що ти бачив або чув, мож
на вкинути на жорна. Усе придатне. Мозок може по
будувати місто, перепланувати його, а  тоді зрівняти 
з землею, поки ти миєшся в душі або дзюриш. Але вар
то почати — і все змінюється. Кожна написана сцена, 
кожне слово дедалі сильніше обмежують подальші ва
ріанти. Нарешті, ти перетворюєшся на корову, що тю
пає собі глухим і вузьким проходом, тюпає до…

— Ніні, все зовсім не так, — сказав він, знову спо
лошившись від звуку власного голосу. — Геть не так.

10

У лісовій гущині темрява приходила швидко. Дрю про
йшовся будиночком і повмикав лампи (загалом чотири, 
кожна на відтінок жахливіша, ніж попередня), а  тоді 
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взявся за автовідповідач. Він двічі прослухав повідо
млення мертвого батька, його прекрасного татка, ко
трий, наскільки Дрю міг пригадати, ніколи не сказав 
синам лихого слова й не здіймав на них руки (лихі сло
ва й здіймання рук були материною парафією). Непра
вильно стирати його, але оскільки в татовому столі не 
було запасної касети, наказ генерала Люсі не залишав 
вибору. Його запис був стислий і діловий: «Це Дрю. Будь 
ласка, залиште своє повідомлення».

Розібравшись із цим, він одягнув легку куртку й ви
йшов посидіти на ґанку та подивитися на зірки. Його 
завжди приголомшувало те, скільки можна побачити, 
коли заїдеш трохи далі від світлового забруднення на
віть такого малого містечка, як Фалмут. Бог розлив 
небом кухоль світла, а  за тим світлом криється віч
ність. Загадковість такої безкрайньої дійсності пере
вершувала здатність до розуміння. Подував вітер, від 
чого сосни зітхали на сумні лади, і  Дрю почувався 
дуже самотнім і дуже маленьким. Тілом пробіг дрижа
чок, і чоловік повернувся всередину, вирішивши роз
палити пробний вогник у  грубці, просто щоб пере
конатися, що вона не заповнить будинок димом.

Обабіч каміна стояли ящики. В одному лежала лу
чина, мабуть, принесена Старим Біллом разом з остан
ньою ношею дров, що він їх поскладав під ґанком. 
В іншому лежали іграшки.

Дрю став на одне коліно й  перебрав їх. Тарілочка
фрисбі, яку він неясно пам’ятав: вони з Люсі й дітьми 
грали вчотирьох на подвір’ї і сміялися щоразу, як хтось 
закидав ту тарілочку в чагарі й мусив туди по неї лізти. 
Стретч Армстронг, колись, мабуть, Брендонів, і Барбі 
(з  непристойно оголеним верхом), що явно належала 
Стейсі. Але інших речей він або не пам’ятав, або взагалі 
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ніколи раніше не бачив. Одноокий м’який ведмедик. 
Колода карт «Уно». Розсип бейсбольних карток. Гра «Пе
редай свиню». Дзиґа, обсаджена по колу мавпочками 
в бейсбольних рукавицях, — коли він розкрутив її й від
пустив, дзиґа нетверезо похиталася підлогою й насвисті
ла мотив «Поведи мене на бейсбол». Вона йому не сподо
балася. Коли дзиґа крутилася, мавпи махали рукавицями 
вгору і вниз, ніби гукаючи на допомогу, а коли сповіль
нювалася, то мелодія починала звучати зловісно.

Перш ніж сягати на дно ящика, він подивився на 
годинник і побачив, що вже чверть на дев’яту, тож по
дзвонив Люсі. Перепросив за те, що спізнився, сказав
ши, що загрався з ящиком іграшок.

— Здається, впізнав серед них старого Бренового 
Стретч Армстронга…

Люсі застогнала.
— Господи, як я його ненавиділа. Він так дивно тхнув.
— Пам’ятаю. Я впізнав ще кілька штук, але про де

які можу заприсягтися, що бачу їх уперше. «Передай 
свиню»?

— Передай кого? — засміялася вона.
— Це назва дитячої гри. А дзиґа з мавпами? Грає ме

лодію «Поведи мене на бейсбол».
— Ні… Ой, зажди — три чи чотири роки тому ми 

зда вали хатинку родині на прізвище Пірсон, пам’ятаєш?
— Туманно.
Він зовсім не пам’ятав. Якщо це було три роки тому, 

він, певно, з головою занурився в «Містечко на пагор
бі». Зв’язав собі ним руки й ноги. Встромив кляп. Такий 
літературний садомазохізм.

— У них був малий років шестисеми. Якісь іграшки 
можуть бути його.

— Дивно, що він про них не згадав, — сказав Дрю.
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Він дивився на ведмежатко, котре мало такий обтер
тий вигляд, що з’являється в іграшок, яких часто і пал
ко обіймають.

— Хочеш поговорити з Брендоном? Він тут.
— Аякже.
— Привіт, тату! — сказав Брен. — Уже дописав книжку?
— Дуже смішно. Завтра починаю.
— Як там у лісі? Добре?
Дрю озирнувся. Лампи й горішнє освітлення нада

ли  великій кімнаті затишку. Навіть жахливі відтін
ки абажурів здавалися непоганими. І якщо труба груб
ки не забита, то невеликий вогонь у ній пом’якшить 
прохолоду.

— Так, — сказав він. — Добре.
Так і було. Він почувався в безпеці. А ще вагітним, 

готовим луснути. Він не мав страху перед завтрашнім 
початком, а тільки нетерпляче очікування. Був упев
нений, що слова з нього аж поллються.

Грубка робила своє діло добре, труба була чиста, а ви
тяг сильний. Коли вогник догорів до жаринок, Дрю 
постелив у королівській спальні (жарт: у кімнаті майже 
не було де розвернутися) простирадла й ковдри, котрі 
лиш легенько пахнули залежаними. О десятій він заліз 
під ковдру й лежав, дивлячись у темну стелю, слухаю
чи, як вітер зітхає в піддашшях. Він подумав про Ста
рого Білла, що вбив себе на подвір’ї, але недовго і без 
страху чи переляку. Обдумуючи останні хвилини до
глядача — притиснуте до підборіддя сталеве кільце, 
останнє побачене, останні удари серця й думки, — він 
відчув щось дуже схоже на своє раніше почуття, ви
кликане видом складних і екстравагантних розсипів 
Молочного Шляху. Дійсність глибока й далека. Вона 
ховає в собі немало таємниць і тягнеться у вічність.
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Наступного ранку він прокинувся рано. Поснідав, тоді 
зателефонував Люсі. Вона виряджала дітей до школи — 
сварила Стейсі, бо та не доробила домашні завдання, 
казала Бренові, що він залишив рюкзак у вітальні, — 
тож їхня розмова була вимушено коротка. Попрощав
шись, Дрю вдягнув куртку й спустився до струмка. Де
рева на іншому березі котрогось року трохи вирубали 
на дрова, відкривши шикарний вид на ліс, що хвилями 
відступав у далечінь. Небо поволі й невпинно блакит
нішало. Він простояв там майже десять хвилин, насо
лоджуючись скромною красою світу навколо й намага
ючись очистити думки. Підготувати мозок.

Кожного семестру він викладав блок сучасної амери
канської та сучасної британської літератури, але через 
те, що він мав опубліковані твори (і то не абиде, а в «Нью 
Йоркері»), його основною темою було викладання 
письмен ницької майстерності. Він починав кожен курс 
і семінар з розмови про творчий процес. Говорив сту
дентам, що так само, як більшість людей мають певний 
ритуал, який виконують перед сном, важливо мати ін
ший ритуал, який готуватиме їх до щоденного робочо
го сеансу. Наче серія пасів руками, котру проводить 
гіпнотизер, коли готує свій об’єкт до входу в  транс.

— Написання художньої прози або поезії порівню
вали з мріянням, — казав він своїм студентам, — але 
мені це здається не зовсім точним. Думаю, це більше 
схоже на гіпноз. Що більше ви ритуалізуєте підготов
ку, то легше ввійдете в той стан.

І він був вірний своїм заповідям. Повернувшись до 
хатинки, поставив варитися каву. За ранок він вип’є дві 
чашки чорної та міцної. Чекаючи, поки вона дозріє, він 
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випив вітаміни й  почистив зуби. Хтось із наймачів 
пересунув татів письмовий стіл під сходи, і Дрю вирі
шив залишити його там. Мабуть, це дивне місце для 
роботи, але напрочуд затишне. Майже схоже на мате
рину утробу. У домашньому кабінеті останнім кроком 
його ритуалу було поскладати папери в рівні стосики, 
залишивши вільне місце ліворуч від принтера для ново
го матеріалу, але на цьому столі не було чого складати.

Дрю ввімкнув ноутбук і  створив новий документ. 
Наступні кроки, мабуть, теж були ритуальні: назвати 
документ («ГІРКА РІЧКА № 1»), обрати формат тексту 
й вибрати шрифт. Пишучи «Містечко», він обрав Book 
Antiqua, але не збирався використовувати його для 
«Гіркої річки» — це згенерувало б дуже погані флюї
ди. Розуміючи, що електрика може зникати, через що 
дове деться вдаватися до портативної «Олімпії», він 
обрав схожий шрифт — American Typewriter.

Наче все? Ні, ще одне. Він налаштував автозбере
ження. Навіть якщо електрика зникне, він навряд чи 
втратить свій файл, бо ноутбук повністю заряджений, 
але краще підстрахуватися, ніж шкодувати.

Кава була готова. Він налив першу чашку й сів.
«Чи справді я хочу це зробити? Чи справді збираюся 

це зробити?»
Давши ствердну відповідь на обидва питання, він 

встановив миготливий курсор по центру й  набрав:

Розділ 1

Він перейшов на наступний рядок і хвильку посидів 
непорушно. За сотні кілометрів на південь Люсі, ма
буть, сиділа з  власною чашкою кави перед власним 
розкритим ноутбуком, на якому тримала бухгалтерію 
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своїх поточних клієнтів. Скоро вона зануриться у влас
ний гіпнотичний транс, із числами замість слів, але 
просто зараз вона думає про нього. Він був певен цьо
го. Думає і сподівається, може, навіть молиться, щоб… 
як там сказав Ел Стемпер… щоб його дах не поїхав 
кудись далеко й не потягнув за собою всі стіни.

— Цього не буде, — сказав він. — Наче диктант за
пишу.

Він ще мить подивився на миготливий курсор, а то
ді набрав:

Дівчина закричала так різко, що в шибках мало не по-

тріскалося скло. Герк перестав грати на піаніно й озир-

нувся.

Після того Дрю зник.

12

Дрю від самого початку влаштував усе так, щоб його 
викладацький день починався пізно, бо коли він щось 
писав, то любив починати о восьмій. Він завжди зму
шував себе працювати до одинадцятої, хоча зазвичай 
починав мучитися вже до десятої тридцять. Він часто 
згадував історію — певно, апокрифічну, — яку колись 
читав про Джеймса Джойса. Приходить якось до Джой
са додому друг і бачить, що відомий письменник сидить 
за столом, поклавши голову на руки, — втілена картина 
жалюгідної розпуки. Коли друг спитав його, що трапи
лося, Джойс відповів, що за весь ранок спромігся лише 
на сім слів. «Ой, Джеймсе, але ж як на тебе це нема
ло», — сказав друг. На що Джойс відповів: «Може, й так, 
але я не знаю, в якому порядку вони мають іти!»
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Апокрифічна чи ні, а Дрю ця історія була близька. Під 
час тих тридцяти хвилин, повних страждань, він десь 
так і почувався. Ось тоді на нього нападав страх роз
губити слова. Звісно, в останній десь місяць роботи над 
«Містечком на пагорбі» він почувався так кожної дра
ної секунди.

Цього ранку таких нісенітниць не було й сліду. У йо
го голові розкрилися двері просто в прокурений, про
сякнутий керосиновим запахом салун «Голова бізона», 
і Дрю пройшов крізь них. Він бачив кожну подробицю, 
чув кожне слово. Він був там, дивився очима піаніста 
Геркімера Беласко, коли Прескоттів малий приставив 
дуло свого 45го (з модними перламутровими боками 
на руків’ї) до підборіддя юної танцюристки й почав до
коряти їй. Акордеоніст заплющив очі, коли Енді Пре
скотт натиснув гачок, але Геркімер дивився, тож Дрю 
побачив усе: раптовий вибух волосся й крові, розтро
щену кулею пляшку «Олд Денді», тріщину в дзеркалі, 
перед яким стояло те віскі.

Дрю ніколи в житті не мав такого письменницького 
досвіду, і  коли голодні судоми шлунка витягли його 
з трансу (на сніданок була миска вівсяних пластівців), 
він глянув на панель завдань на ноутбуці й побачив, що 
вже майже друга дня. 

Спина боліла, очі пекли, він почувався піднесено, 
майже сп’яніло. Надрукував свій доробок, вісімнад
цять сторінок (капець як неймовірно), але залишив 
у принтері. Він сьогодні ще пройдеться ними з руч
кою — це теж частина процедури, — але вже знав: там 
мало що треба виправляти. Десь пропущене слово, 
десь ненавмисний повтор, може, якесь порівняння не 
досить або занадто образне. Але в усьому іншому буде 
чисто. Він знав це.
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— Наче диктант, — пробурмотів він, а тоді підвівся, 
щоб зробити сендвіч.

13

За наступні три дні Дрю ввійшов у механічний ритм. 
Він ніби все життя працював у цій хатинці — принай
мні все творче життя. Він писав десь із пів на восьму 
до майже другої. Їв. Дрімав або гуляв уздовж доро
ги,  рахуючи електричні стовпи. Увечері розпалював 
грубку, розігрівав щось на плиті, а тоді дзвонив додо
му побалакати з Люсі й дітьми. Після прощання реда
гував надруковані сторінки, а тоді читав, вибираючи 
котрусь із книжок у м’яких палітурках із шафки на
горі. Перед сном гасив вогонь у грубці й виходив ди
витися на зірки.

Розповідь бігла вперед. Стосик паперу біля принте
ра підростав. Готуючи каву, п’ючи вітаміни, чистячи 
зуби, він не відчував жодного страху, а лише нетерп
ляче очікування. Він сідав за стіл, і слова приходили. 
Кожен із тих днів здавався йому Різдвом, коли треба 
розгортати нові подарунки. Він майже не помічав ані 
того, що на третій день почав часто чхати, ані легень
кого шкрябання в горлі.

— Що ти там їси? — спитала Люсі, коли він подзво
нив того вечора. — Кажи правду, містере.

— Здебільшого те, що привіз, але…
— Дрю! — вона розтягнула його до «Дрююю».
— Але збираюся завтра накупити свіжого, щойно 

впораюся.
— Гаразд. Поїдь на ринок до СентКрістофера. Не 

бознащо, але краще, ніж у тій гидкій крамниці над 
дорогою.
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— Добре, — сказав він, хоча не мав жодного наміру 
їхати аж до СентКрістофера. Туди й назад сто тридцять 
кілометрів, він не встигне повернутися до сутінків.

Він не усвідомив, що збрехав їй, аж доки не поклав 
слухавку. Такого не було з часів останніх тижнів робо
ти над «Містечком», коли все пішло шкереберть. Коли 
він іноді по двадцять хвилин сидів перед цим самим 
ноутбуком і зважував, що написати: «вербник» чи «га
йок». Обидва слова підходили, не підходило жодне. Він 
горбився над ноутбуком, пітнів, боровся з  поривом 
гатити кулаком по лобі, поки не виб’є влучну описову 
фразу. А коли Люсі питала, як справи, — отак стриво
жено насупивши чоло,  — він відповідав тим самим 
єдиним словом, тією самою брехнею: «Добре».

Роздягаючись перед сном, він казав собі, що це не 
має значення. Якщо це й брехня, то біла, просто засіб 
запобігти сварці раніше, ніж та встигне народитися. 
Чоловіки з дружинами завжди так роблять. Саме так 
шлюби й виживають.

Він ліг, вимкнув лампу, двічі чхнув і заснув.

14

На четвертий день роботи Дрю прокинувся з забитим 
носом і помірним болем у горлі, але без відчутної га
рячки. Він міг працювати застудженим і за викладаць
ку кар’єру робив це багато разів, навіть пишався здат
ністю впертися рогом і  подужати болячку на ногах, 
тоді як Люсі була схильна йти до ліжка, обклавшись 
серветками, найквілом і журналами вже після першо
го шморгу носом. Дрю ніколи не дорікав їй цим, хоч 
йому на думку часто спадав материн вираз на озна
чення такої поведінки: «Раз чхнуло і вже розкисло». 
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Люсі могла дозволити собі двітри застуди на рік, тому 
що була вільною бухгалтеркою, а отже, сама собі на
чальницею. Теоретично під час річної відпустки те 
саме можна було сказати й про нього… але це інакше. 
Якийсь письменник — Дрю не пам’ятав, хто саме, — 
сказав у  «Paris Review»: «Коли пишеш книжку, твій 
начальник — книжка». І це правда. Варто сповільни
тись, і книжка розвіється, наче сон після пробудження.

Він провів ранок у БіттерРівер, але з коробкою су
хих серветок під рукою. Упоравши денну норму (ще 
вісімнадцять сторінок, абсолютно бомбезно), він зди
вовано побачив, що використав половину коробки. 
Відерце для сміття біля татового столу замело ними, 
наче снігом. У цьому був і світлий бік: надриваючись 
над «Містечком», він регулярно заповнював кошик 
біля свого столу відкинутими сторінками: вербник чи 
гайок? лось чи ведмідь? сонце яскраве чи пекуче? У міс
течку БіттерРівер, з якого він повертався дедалі менш 
охоче, таких нісенітниць не траплялося.

Але він мусив щодня його покидати. У нього зали
шилося всього кілька банок рагу з просоленої ялови
чини й макаронів з телятиною. Молоко закінчилося, 
як і помаранчевий сік. Йому були потрібні яйця, гам
бургери, може, яка курятина й точно кілька готових 
заморожених вечерь. А ще добре придались би льодя
ники від кашлю й пляшечка найквілу, стара вірна по
друга Люсі. Усе це мало бути у «Великому 90». А коли 
ні, то він уже плюне й поїде до СентКрістофера. Обер
не білу брехню, яку сказав Люсі, на правду.

Повільно, підскакуючи в ямах, він подолав Гімнис
ту дорогу й під’їхав до «Великого 90». На той час він уже 
не тільки чхав, але й кашляв, горлу стало трохи важче, 
одне вухо ніби заклало, і  здавалося, що гарячка таки 
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трошки відчутна. Нагадавши собі додати до списку на
проксен або парацетамол, він увійшов до крамниці.

Роя Девітта за прилавком замінила сухоребра моло
да жінка з фіолетовим волоссям, кільцем у носі й ні
бито хромованою штангою в нижній губі. Вона жува
ла гумку. Мозок Дрю ще не вимкнув робочого режиму 
(та й  легенька гарячка, мабуть, допомогла), тож він 
уявив, як ця жінка повертається додому до фургона, 
що стоїть на шлакоблоках, до двох чи трьох дітей із 
замурзаними обличчями й зачісками з домашньої пе
рукарні, а  найменше маля вдягнене в  обвислий під
гузок і заляпану їжею футболку з написом «МАМИНЕ 
ЧУДОВИСЬКО». То був підлий і жорстокий стереотип, 
котрий ще й смердів елітизмом, але це не обов’язково 
робило його неправдивим.

Дрю взяв кошик для покупок.
— У вас є свіже м’ясо й овочі з фруктами?
— Гамбургери та хотдоги в холодильнику. Може, ще 

кілька свинячих відбивних. І є салат з надертої капус
ти з морквою.

Якнеяк, а таки овочі.
— А курятини нема?
— Нє. Але є  яйця. Можна буде самому виростити 

курку, коли потримати їх у теплі.
Вона засміялася з цього дотепу, показавши корич

неві зуби. Таки не гумка, а тютюн.
Дрю наповнив два кошики. Найквілу не було, але 

знайшлося щось під назвою «Доктор Кінг від кашлю 
й застуди», а також аспірин і порошок від головного 
болю «Ґуді». Дрю довершив свій напад шопінгу кіль
кома банками курячого супу з локшиною (єврейський 
пеніцилін, як казала його бабця), коробкою масляного 
спреду і двома буханками хліба. То були білі й схожі 
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на губку бруски промислового розміру, але вибирати 
не було з чого. У своєму не дуже віддаленому майбут
ньому він побачив суп і  сирний сендвіч на грінках. 
Непогана пожива для людини з хворим горлом.

Жінка за прилавком пробила все, жуючи безпере
станку. Дрю заворожував рух штанги в її губі. Скільки 
років виповниться маминому чудовиську, перш ніж 
воно вставить собі таку саму? Дрю знову сказав собі, 
що це елітизм, гімняний елітизм, якщо відверто, але 
його надміру збуджений мозок все одно погнав лан
цюжком асоціацій далі. «Ласкаво просимо до Волмар
ту». «Памперси надихаються немовлятами». «Не грош
ва мені потрібна, а ковбой у тертих джинсах». «Кожен 
день — це сторінка в щоденнику твого іміджу». «Зро
бимо Америку знову вел…»

— Сто вісімдесят сім, — сказала вона, урвавши його 
думки.

— Бісів хрущ, справді?
Вона усміхнулася, показавши зуби, без нового ви

довища котрих він би спав спокійніше.
— Як закупляєтесь у нашій глушні, містере… Лар

сон, правильно?
— Так. Дрю Ларсон.
— Як закупляєтесь у нашій глушні, містере Ларсон, 

то будьте готові заплатити за це.
— А де сьогодні Рой?
Вона закотила очі.
— Тато в лікарні, у СентКрістофері. На грип захво

рів, не хотів іти до лікаря, корчив із себе міцного му
жика, а воно на запалення легень повернуло. Сестра 
сидить з моїми дітьми, щоб я могла постежити за лав
кою, і вона точно з цього не рада, можете повірити.

— Шкода.
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По правді кажучи, він не дуже переймався долею 
Роя Девітта. Переймався й думав він тепер про Девіт
тову зашморгану хустину. І про те, як він, Дрю, потис
нув руку, яка її використовувала.

— Мені ще більше шкода. Завтра буде чимало робо
ти з цією бурею, що прийде на вихідні. — Вона тиць
нула пальцем на його кошики.  — Сподіваюсь, у  вас 
стане на це готівки, бо терміналу гайки, а тато завжди 
забуває викликати до нього майстра.

— Стане. А що за буря?
— Північник, як кажуть на «Рів’єрдюЛу». Квебек

ська радіостанція, знаєте. — З її вимовою слово звуча
ло як «Кебецька».  — Сильний вітер і  дощ. Надійде 
позавтра. А ви ж там за Гімнистою дорогою засіли, га?

— Так.
— Ну, якщо не хочете просидіти там наступний мі

сяць чи скільки, то краще спакувати оце добро та свій 
багаж і податися назад, на південь.

Дрю не вперше зустрічав таке ставлення. Тут, в НТ, 
не важливо, що ти родом з Мейну: якщо ти не з окру
гу Арустук, тебе вважають рівнинною шмарклею, не 
здатною відрізнити сосни від ялини. А  коли ти ще 
й живеш південніше від Оґасти, то взагалі можеш ви
явитися якимось массачухером, їйбо.

— Думаю, що переживу,  — сказав він, виймаючи 
гаманця. — Я живу на узбережжі. Ми немало бачили 
таких північносхідників.

Вона глянула на нього чи не з жалем.
— Я вам не про північносхідника говорю, містере 

Ларсон. Тут північник, що пертиме через канадорців 
од Полярного кола. Кажуть, температура впаде зі сто
лу на підлогу. Було вісімнадцять градусів, а стане три. 
Або й  менше. А  тоді ще вітер нестиме мокрий сніг 
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горизонтально на швидкості сорок п’ять кеме. Як за
стрягнете на тій Гімнистій дорозі, то вже застрягнете.

— Все буде добре, — сказав Дрю. — Я…
Він замовк. Ледь не сказав, що запише, наче диктант.
— Га?
— Добре. Все буде добре.
— Надійтеся на це.

15

Дорогою до хатини (сонце сліпило очі й на додачу до 
інших симптомів запустило ще головний біль) Дрю по
хмуро згадував ту зашморгану хустину. А також те, як 
Рой Девітт намагався перетерпіти й опинився в лікарні.

Він глянув у дзеркало заднього огляду і мигцем оці
нив свої червоні водянисті очі. «Не буде в мене ніякого 
всраного грипу. Не зараз, коли воно так пре». Гаразд, 
але на Бога — навіщо він потиснув руку того сучого 
сина, коли по ній, безперечно, аж повзали мікроби? 
Такі здоровенні, що й мікроскопа не треба, щоб їх по
бачити? А коли вже потиснув, чому не попросився до 
вбиральні, де можна було помити руки? Господи, на
віть його діти знають про миття рук. Він сам їх навчив.

— Не буде в мене ніякого всраного грипу, — повто
рив він, а  тоді опустив козирок, щоб сонце не било 
в очі. Щоб не дуже сліпило.

«Сліпило»? Чи «світило»? Може, таки краще «сліпи
ло», чи то вже забагато?

Він міркував про це, повертаючись до хатини. Тоді 
заніс придбане всередину й побачив, що на телефоні 
блимає вогник. То Люсі залишила повідомлення, в яко
му просила, щоб він передзвонив якомога швидше. 
Він знову відчув ту кольку роздратування, ніби йому 
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заглядають через плече, але тоді усвідомив, що річ може 
бути не в  ньому. Врештірешт, не все на світі через 
нього. Може, хтось із дітей захворів або травмувався.

Він подзвонив, і вперше за довгий час — мабуть, аж 
від «Містечка на пагорбі» — вони посварилися. Не так 
сильно, як бувало в перші роки шлюбу, коли діти були 
малі, а грошей обмаль, — отоді були вистави, — але 
доволі серйозно. Вона теж чула про бурю (звісно, чула, 
в неї залежність від прогнозів погоди) і хотіла, щоб він 
зібрав речі й повернувся додому.

Дрю сказав, що це погана думка. Жахлива, якщо 
чесно. Він набрав хороший робочий темп і  видавав 
крутий матеріал. День перерви (котрий, певно, роз
тягнеться до двох або й трьох), може, й не загрожував 
би книжці, але зміна робочого середовища небезпечна. 
Люсі повинна була  б розуміти тендітність творчого 
процесу, принаймні в його випадку, проте, схоже, не 
розуміла.

— Це ти не розумієш, яка там суне буря. Ти хіба не 
дивився новини?

— Ні. — А тоді ще й збрехав без жодної причини 
(хіба через те, що саме зараз сердився на неї): — У ме
не не ловить. Тарілка не працює.

— Ну, кажуть, буря буде сильна, особливо на пів
ночі, де немуніципальні території коло кордону. Саме 
там, де ти зараз, якщо ти не помітив. Очікують по
всюдні обриви електричних ліній через вітер…

— Добре, що я взяв татову друкарську…
— Дрю, ти даси мені договорити? Бодай раз?
Він затих. У голові гупало, в горлі шкребло. У ту мить 

дружина йому не дуже подобалася. Звісно, він любить 
її й любитиме завжди, але вона йому не дуже подобала
ся. «А тепер вона скаже “дякую”», — подумав він.
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— Дякую,  — сказала вона.  — Я  знаю, що ти взяв 
батькову машинку, але ж ти кілька днів сидітимеш на 
холодних харчах серед свічок.

«Я можу готувати на грубці». Ці слова вже мало не 
зірвалися з язика, але якби він знову її урвав, дискусія 
перейшла б на іншу тему — на те, що він не сприймає 
її серйозно і так далі, і тому подібне, і все таке.

— Мабуть, ти зміг би готувати на грубці, — сказала 
вона трохи поміркованішим голосом, — але якщо ві
тер буде такий, як кажуть — стійкий штормовий, з по
ривами до ураганного — там впаде чимало дерев, і ти 
застрягнеш.

«Я все одно планував бути тут», — подумав він, але 
знову стримав язика.

— Я знаю, що ти все одно планував пробути там 
дватри тижні,  — сказала вона,  — але дерево може 
пробити дах, а телефонна лінія зникне разом з елек
трикою, і ти будеш відрізаний! А якщо з тобою щось 
станеться?

— Нічого зі мною не ста…
— Може, але як щось станеться з нами?
— Тоді ти про це подбаєш, — сказав він. — Я б не 

засів у норі посеред лісу, якби не думав, що ти можеш 
дати собі раду. А ще є твоя сестра. Крім того, в про
гнозах погоди завжди перебільшують, ти  ж знаєш. 
Вони роздмухують п’ятнадцять сантиметрів сніжку до 
бурі сторіччя. Аби рейтинги собі підняти. І тут буде 
так само. От побачиш.

— Дякую, що пояснив дурній жінці, — сказала Лю
сі. Її голос прозвучав сухо.

Ну от, все одно перейшли до того, чого він спо
дівався уникнути. Особливо через горло, ніс і пуль
сування у вусі. Не кажучи вже про голову. Якщо він 
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не буде дуже дипломатичним, вони за славною тради
цією (може, точніше буде «безславною»?) загрузнуть 
у сварці про те, хто правий. А звідти переведуть роз
мову — ні, вона переведе розмову — на жахи патрі
архального суспільства. Цю тему Люсі могла розви
вати довіку.

— Знаєш, що я думаю, Дрю? Я думаю, що коли чо
ловіки кажуть: «Ти ж знаєш», а це трапляється постій
но, вони мають на увазі: «Я це знаю, але ти надто дурна, 
щоб це знати. Відповідно, я мушу тебе про світити».

Він зітхнув, а  коли зітхання намірилося перейти 
в кашель, придушив його.

— Справді? Ти хочеш про це говорити?
— Дрю… ми вже про це говоримо.
Втома в її голосі, ніби він дурне дитя, до котрого не 

доходять найпростіші уроки, розлютила його.
— Гаразд, тоді я  ще дещо почоловічому зверхньо 

тобі поясню, Люсіє. Я більшу частину свого дорослого 
життя намагався написати роман. Чи знаю я чому? Ні. 
Я тільки знаю, що це частина життя, якої мені не ви
стачає. Мені це потрібно, тож я  це роблю. Це дуже, 
дуже важливо. А  ти просиш, щоб я  цим ризикнув.

— Це так само важливо, як я і діти?
— Звісно, ні, але невже це обов’язково має бути вибір?
— Я думаю, що це таки вибір, і ти його щойно зробив.
Він засміявся, а сміх перейшов у кашель.
— Як мелодраматично.
Вона не кинулася на це, бо побачила іншу дичину.
— Дрю, ти здоровий? Нічого там не підхопив, га?
У голові почувся голос худої жінки зі штангою в гу

бі, котра казала «корчив із себе міцного мужика, а во
но на запалення легень повернуло».

— Ні, — сказав він. — Алергійне щось.
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— Ти хоч подумаєш про те, щоб таки повернутися? 
Зробиш хоча б це?

— Так.
Знову брехня. Він уже подумав.
— Подзвони ввечері, добре? Поговори з дітьми.
— А з тобою можна поговорити? Якщо я пообіцяю 

не намагатися просвітити жінку?
Вона засміялася. Ну, скоріше хихотнула, але все од

но — хороший знак.
— Добре.
— Я люблю тебе, Люсіє.
— Я теж тебе люблю, — сказала вона.
Коли він уже клав слухавку, йому сяйнула одна думка, 

яку викладачі літератури полюбляють називати «про
зрінням», — про те, що її почуття, мабуть, не дуже від
різняються від його. Так, вона любить його, він певен, 
але цього жовтневого дня він їй не дуже подобається.

Цього він теж був певен.

16

На етикетці «Доктора Кінга від кашлю й застуди» ствер
джувалося, що в ньому двадцять шість відсотків спир
ту, але після терапевтичного ковтка нахильцем, від 
якого у Дрю засльозилися очі й стався серйозний на
пад кашлю, він вирішив, що виробник міг занизити 
міцність продукту. Мабуть, щоб ці пляшечки не стоя
ли у «Великому 90» на одній полиці з бренді для кави, 
абрикосовим шнапсом і чвертками дешевого віскі. Але 
засіб доброчесно прочистив йому носа, і коли він ба
лакав того вечора з  Брендоном, хлопець не вловив 
нічого незвичайного. А  от Стейсі спитала, чи добре 
Дрю почувається.
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— Щось алергійне,  — сказав він їй і  повторив цю 
саму брехню Люсі, коли до неї повернулася слухавка.

Принаймні ввечері не було жодних сварок, а тільки 
натяк на холодок у голосі, котрий Дрю добре знав і ні 
з чим не плутав.

Надворі теж стало прохолодно. Бабине літо начебто 
закінчилося. На Дрю напали дрижаки, і він наклав до 
грубки добряче дров, а тоді підсів до неї в татовому 
кріслі гойдалці, ще раз хильнув «Доктора Кінга» й по
читав старого Джона Д. Макдональда. Зі вступних 
сторінок виходило, що Макдональд написав шістдесят 
чи сімдесят книжок. От у кого, здається, не було про
блем з пошуком правильного слова чи виразу, а напри
кінці життя він навіть зазнав певної слави серед кри
тиків. Щасливець.

Дрю прочитав кілька розділів, а тоді пішов лягати, 
сподіваючись, що вранці застуда полегшиться і на ньо
го не чигатиме похмілля після сиропу від кашлю. Ніч 
видалася тривожною і  повною снів, подробиць біль
шості з яких він наступного ранку не пам’ятав, але знав, 
що в одному з них опинився в нібито нескінченному 
коридорі з безліччю дверей в обох стінах. Він був пере
конаний, що одні з дверей вели до виходу, але не міг 
вирішити, котрі з  них спробувати, а  перш ніж устиг 
обрати бодай якісь, прокинувся ясного холодного ран
ку з повним міхуром і болючими суглобами. Дорогою 
до туалету в кінці галереї він лаяв Роя Девітта і його 
зашморгану хустину.

17

Гарячка не зникла, але нібито трохи втихомирилась, 
а поєднання «Доктора Кінга» і порошку «Ґуді» допо
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могло з іншими симптомами. Робота пішла доволі доб
ре, всього десять сторінок замість вісімнадцяти, але 
як на нього, то все одно феноменально. Дійсно, йому 
доводилося колинеколи зупинятися, щоб пошука
ти правильне слово чи вираз, але він списував це на 
інфекцію, що набралася в тілі. І ті слова та вирази зав
жди приходили за кілька секунд, акуратно стаючи на 
належне місце.

Історія розвивалася. Шериф Джим Ейверіл тримав 
убивцю в буцегарні, але на нічному потязі поза роз
кладом, зафрахтованому багатим таткомранчером, 
прибули бандити, які тепер брали місто в облогу. На 
відміну від «Містечка», ця книжка була більше про 
сюжет, ніж про персонажів і  ситуації. Спочатку це 
трохи тривожило Дрю: як викладач і як читач (не одне 
й  те саме, але близькі, як двоюрідні брати) він був 
схильний зосереджуватися на темі, мові й символізмі, 
а не на істо рії, але ті елементи також ставали на свої 
місця майже самі собою. А найкращим було те, що між 
Ейверілом і цим пацаном Прескоттом почав утворю
ватися дивний зв’язок, що надавало сюжету глибини 
такої ж неочікуваної, як і той опівнічний потяг.

Замість того щоб прогулятися після обіду, Дрю вві
мкнув телевізор і після тривалого пошуку в меню «Ди
рекТВ» знайшов погодний канал. Будьякого іншого 
дня його потішив би приголомшливий вибір відеокон
тенту в цих хащах, але не сьогодні. Довгий сеанс перед 
ноутбуком висотав з нього сили й майже спорожнив, 
замість того щоб збадьорити. Заради Бога, ну нащо він 
потис Девіттову руку? Звісно, через звичайну ввічли
вість, абсолютно зрозуміло, але заради Бога, чому він 
після того не вимив свої?

«Десь я це чув», — подумав він.
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Так, і ось воно знову, точить його мозок. Це трохи 
нагадувало попередню катастрофічну спробу написа
ти роман, коли він лежав без сну ще довго після того, 
як Люсі вимикалась, і  подумки розбирав та збирав 
поіншому ті кілька абзаців, на які спромігся за день, 
колупався в матеріалі аж до крові.

«Годі. Це минулося. Зараз інакше. Дивися клятий 
прогноз».

Але то був не просто прогноз. Погодний канал не 
допускав такого мінімалізму. То була ціла всрана опе
ра про руїну й погибель. Дрю не міг зрозуміти роману 
своєї дружини з цим каналом, притулком для числен
них фанатів метеорології. Ніби щоб підкреслити це, 
вони вже почали давати імена й негодам, які не дотя
гували до ураганної категорії. Отой грозовий фронт, 
про котрий його попереджала продавчиня в крамниці 
і котрим так переймалася дружина, нарекли «П’єром». 
Дрю ніколи не зміг би придумати дурнішого імені 
для погодного явища. Той заходив з північного сходу, 
із Саскачевану (що садило жінку зі штангою в  губі 
сракою в  калюжу, бо це таки був північносхідник) 
такою траєкторією, що виводила його до НТ90 завтра 
або вдень, або надвечір. З ним прийдуть вітри швид
кістю шістдесятсімдесят кілометрів на годину, з по
ривами за сотню.

— Можливо, вам здається, що звучить це не так 
погано, — казав поточний метеоботан, юнак з мод
ною неголеністю, від якої у Дрю аж очі боліли. Містер 
Стерня, поет Апокаліпсису від «П’єра», висловлював
ся не п’ятистопним ямбом, але близько до цього. — 
Однак ось про що варто пам’ятати: коли цей фронт 
промине, за ним радикально впаде температура, тобто, 
я маю на увазі, впаде, як зі столу на підлогу. Дощ може 
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переходити в мокрий сніг, тож водіям у північній Новій 
Англії не варто нехтувати вірогідністю утворення на 
дорогах ожеледиці.

«Може, мені справді слід їхати додому»,  — поду
мав Дрю.

Але тепер його тримала не тільки книжка. Думка 
про довгий виїзд Гімнистою дорогою в такому вимо
таному стані, як оце сьогодні, втомила його ще дужче. 
А  коли він нарешті дістанеться чогось подібного до 
цивілізації, що далі? Їхати собі трасою I95, сьорбаючи 
розведений у спирті засіб від застуди?

— Але головне, що треба знати про цього гостя, — 
казав неголений метеоботан, — це те, що він зустрі
неться з гребенем високого тиску, який надходить зі 
сходу. Це дуже незвичне явище. І це значить, що наших 
друзів на північ від Бостона може чекати те, що старі 
янкі називали триденним продувом.

«Отут мені продуй», — подумав Дрю і поклав руку 
на промежину.

Після того як він без успіху спробував подрімати — 
тільки крутився й совався, — подзвонила Люсі.

— Послухай мене, містере.  — Він ненавидів, коли 
вона його так називала, не менше, ніж шкрябання 
нігтями об класну дошку. — Прогнози тільки гірша
ють. Повертайся додому.

— Люсі, це просто буря, мій тато таке називав сві
жачком. Це ж не ядерна війна.

— Повертайся додому, поки ще можеш.
Йому набридла ця розмова, набридла жінка.
— Ні. Мені треба лишатися тут.
— Ти дурень, — сказала вона.
А тоді вперше на його пам’яті вона мовчки урвала 

дзвінок.
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Щойно прокинувшись наступного ранку, Дрю ввімк
нув погодний канал, думаючи: «Як пес вертається до 
своєї блювоти, так дурень повторює дурість».

Він сподівався, що осінній грозовий фронт «П’єр» 
змінив курс. Ні. Як і його застуда. Йому ніби не по
гіршало, але й не покращало. Він зателефонував Люсі 
й потрапив на голосову пошту. Можливо, вона закло
потана. Або, теж можливо, не хоче з ним розмовляти. 
Дрю був згоден на будьякий варіант. Вона сердиться 
на нього, але це минеться — ніхто ж не руйнує п’ятна
дцятирічний шлюб через погоду? Особливо через гро
зовий фронт, що зветься «П’єром».

Дрю зробив омлет з пари яєць і спромігся з’їсти по
ловину, перш ніж шлунок попередив, що коли він пха
тиме далі, це може викликати примусову евакуацію. 
Дрю зчистив тарілку в смітник, сів перед ноутбуком 
і  відкрив поточний документ («ГІРКА РІЧКА № 3»). 
Він прокрутив туди, де зупинився, глянув на білий про
стір під миготливим курсором і почав його заповнюва
ти. Якусь годину робота йшла непогано, а тоді з’явилися 
проблеми. Почалися вони з  кріселгойдалок, у  яких 
шериф Ейверіл і троє його помічників мали сидіти на 
вулиці перед в’язницею БіттерРівер.

Їм треба було сісти перед будівлею, повністю на вид
ноті в  людей і  бандитів Діка Прескотта, бо то була 
основа хитрого плану, вигаданого Ейверілом, щоб ви
везти Прескоттового синочка з міста під самісінькими 
носами тих зарізяк, які нібито збиралися цьому запо
бігти. Правоохоронців мало бути видно, особливо 
помічника шерифа на ім’я Кел Гант, котрий виявився 
того  ж зросту й  статури, що й  молодший Прескотт.



452 СТІВЕН КІНГ

Гант був одягнений у барвисте мексиканське серапе 
й широченний ковбойський капелюх зі срібними пряж
ками. Екстравагантні криси капелюха приховували 
обличчя. Це важливо. Серапе й капелюх не належали 
Гантові — і він сказав, що почувається в них дурнем. 
Шериф Ейверіл на це не зважав. Він хотів, щоб люди 
Прескотта дивилися на одяг, а не на людину.

Це все добре. Хороша історія. А тоді пішли проб
леми.

— Ну отже, — сказав помічникам шериф Ейверіл. — 

Годиться подихати нічним повітрям. Хто там хоче на нас 

подивитися — хай собі дивиться. Генку, візьми з собою 

пляшенцію. Треба впевнитися, щоб народ на дахах до-

бре роздивився дурного шерифа, що випиває зі своїми 

ще дурнішими помічниками.

— Мені справді треба вдягати це на голову? — май-

же простогнав Кел Гант. — З мене сміятимуться аж 

до смерті!

— Ти мав би хвилюватися, чи не прийде вона ще до 

ранку, — сказав Ейверіл. — Ну ж бо. Витягнімо ці гой-

далки надвір і…

І тут Дрю спинився, приголомшений думкою про 
те, як у  малесенькому кабінеті шерифа БіттерРівер 
уміщуються три кріслагойдалки. Ні, чотири крісла
гойдалки, бо потрібне ж одне й для самого Ейверіла. 
Це значно абсурдніше за крислатого «стетсона», що 
затіняв обличчя Кела Ганта, і не тільки тому, що гой
далки мали заповнювати всю кляту кімнату. Сама ідея 
кріселгойдалок протилежна охороні правопорядку, 
навіть у малому західному містечку на кшталт Біттер
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Рівер. Люди сміятимуться. Дрю видалив більшу час
тину речення й глянув на те, що лишилося.

— Витягнімо ці…

Що? Стільці? Чи може в  шерифа взагалі бути аж 
чотири стільці? Не дуже вірогідно.

— Навряд чи в нього там передпокій для очікування, 
блін, — сказав Дрю й утер чоло. — Точно не…

Чих заскочив його зненацька, Дрю розрядився рані
ше, ніж устиг прикрити рота, й заляпав ноутбук дріб
ними краплинками слини так, що букви на екрані по
викривлялися.

— Гімно! Бісова срака!
Він кинувся до серветок, щоб витерти екран, але ко

робка була порожня. Замість них він узяв рушника для 
посуду, а закінчивши витирати екран, подумав, наскіль
ки вологий рушник став схожий на хустину Роя Девітта. 
Зашморгану хустину.

— Витягнімо ці…

Як там його гарячка, дужчає? Дрю не хотілося в це 
вірити, а хотілося вважати, що нарослий жар, який він 
відчував (та й посилене гупання в голові), пояснюється 
натугою від спроб розв’язати цю ідіотську задачу з гой
далками, щоб можна було рухатися далі, але все це явно 
скидалося на…

Цього разу він спромігся відвернутися, перш ніж чих 
вирвався назовні. І  вже не один, а  кілька поспіль. За 
кожним разом пазухи носа ніби надималися, як пере
качані колеса. В горлі пульсувало, у вусі теж.
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— Витягнімо ці…

А тоді до нього дійшло. Лавка! У шерифа могла сто
яти лавка, на якій люди сиділи, поки чекали черги 
викласти свою справу. Він усміхнувся й показав собі 
великого пальця. Хворий він чи ні, а  шматочки все 
одно збираються в  одне ціле, і  чи це аж так дивно? 
Творчість часто ніби має окремий надійний контур, 
що працює незалежно від хворого тіла. У  Фланнері 
О’Коннор був вовчак. У  Стенлі Елкіна  — розсіяний 
склероз. У Федора Достоєвського була епілепсія, Окта
вія Батлер потерпала від дислексії. Чим на цьому тлі 
є паршива застуда, та нехай і  грип? Він може з цим 
працювати. Лавка це довела, лавка  — це геніально.

— Витягнімо цю лавку надвір та випиймо потроху.

— Але ми ж не питимемо по-справжньому, га, шери-

фе? — спитав Джеп Леонард. Йому детально пояснили 

весь план, але Джеп не був найяскравішою лампою в…

Найяскравішою лампою в люстрі? О Боже, ні, це ана
хронізм. Чи ні? Лампа — точно, жодних ламп у 1880х 
не було, але люстри були, звісно, були. Навіть у салуні! 
Якби в  нього тут був інтернет, він міг би видобути 
будьяку кількість старих прикладів, але ні. Тільки 
двісті каналів у телевізорі, більшість із яких — сміття.

Краще використати іншу метафору. Якщо це вза
галі метафора — Дрю не був упевнений. Може, це про
сто порівняльний… щось порівняльне. Ні, це мета
фора. Він був певен. Майже.

Яка різниця, річ не в цьому, це ж не вправа в ауди
торії, це книжка, його книжка, тож треба писати собі. 
Не зводити очей з мети.
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Не найстигліший кавун на городі? Не найшвидший 
кінь на перегонах? Ні, це жахливо, але…

І воно прийшло. Чари! Він нахилився й швидко на
друкував.

Йому детально пояснили весь план, але Джеп був не 

найбільш тямущим учнем у класі.

Вдоволений цим (ну, відносно вдоволений), Дрю під
вівся, бахнув «Доктора Кінга», а тоді залив його склян
кою води, щоб змити присмак з рота: слизьку суміш 
засобу від застуди і шмарклів.

«Це ж як раніше. Саме це сталося з “Містечком”».
Він міг казати собі, що це не так, що цей раз геть 

інакше, що окремий контур не був аж таким надійним 
через гарячку, і  то доволі сильну, судячи з відчуття, 
і  все це через те, що він приклав руку до хустини.

«Ні, ти приклав руку до його руки. Приклав руку до 
руки, яка приклалася до хустини».

Приклав руку до руки, яка приклалася до хустини, 
точно.

Він відкрутив холодний кран і ляпнув води на облич
чя. Стало трохи краще. Він розвів порошок від голови 
водою, випив, а тоді пішов до дверей і штовхнув їх. Був 
переконаний, що надворі стоятиме лосина мамця, — 
настільки, що на мить (завдяки гарячці) йому здалося, 
що він справді побачив її біля сараю з інструментами, 
але то просто тіні рухалися від вітерцю.

Він кілька разів глибоко вдихнув. «Усередину вхо
дить хороше повітря, назовні виходить погане. Навіщо 
я руку йому потис, невже наївся дурману?»

Дрю повернувся до будиночка й сів за ноутбук. На
лягати далі здавалося не дуже розумною думкою, але 
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не налягати було ще гірше. Тож він почав писати, на
магаючись викликати той вітер, що наповнив був його 
вітрила й заніс аж сюди. Спершу наче виходило, але десь 
під обід (якого йому не дуже хотілося) внутрішнє ві
трило обвисло. Може, це через хворобу, але все надто 
скидалося на те, що було раніше.

«Я ніби починаю губити слова».
Саме це він казав Люсі, саме це казав Елові Стемперу, 

але то була не правда, а просто відмовка, щоб вони могли 
списати все на письменницький ступор, який рано чи 
пізно він зможе обійти. Або воно й саме розчиниться. 
Але правда була в протилежному. У нього забагато слів. 
Вербник чи гайок? Світить чи сліпить? Чи, може, глипає? 
Кінь у персонажа жовтогарячий чи жовтосірий? О, і чо
го жовтосірий через дефіс, а жовтогарячий разом?

Він здався о першій. Написав на той час дві сторінки, 
і  йому стало дедалі важче нехтувати відчуття, що він 
знову стає тим нервовим, невротичним чоловіком, який 
три роки тому мало не спалив свій будинок. Він міг ска
зати собі не звертати уваги на дрібниці типу гойдалок 
і лавок, а дозволити історії понести його, але коли він 
дивився на екран, кожне слово здавалось неправильним. 
За кожним ніби ховалося інше, краще, але  невидиме.

Чи могло бути, що в нього розвивається Альцгеймер? 
Може, в цьому річ?

— Не дуркуй, — сказав він і сполошився від того, як 
сильно говорив у ніс. А ще як хрипко. Дуже скоро він 
геть втратить голос. Хоч тут і  нема з  ким говорити, 
окрім самого себе.

«Вези свою сраку додому. Там тобі є з ким говорити: 
жінка і двоє дітей».

Але якщо він це зробить, то втратить книжку. Він знав 
це так само добре, як власне ім’я. Через чотирип’ять днів, 
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коли повернеться до Фалмута й одужає, він відкриє фай
ли з «Гіркою річкою», подумає, що ті рядки писав хтось 
інший, і гадки не матиме, як закінчити цю чужу історію. 
Поїхати зараз означає викинути на смітник цінний дар, 
якого він може ніколи більше не потримати в  руках.

«Корчив із себе міцного мужика, а воно на запален
ня легень повернуло», — сказала донька Роя Девітта, 
маючи на увазі «Ох і дурень». Чи стане він ще одним 
таким самим?

Пан чи пропав. Книга або життя. Чи справді вибір 
такий суворий і мелодраматичний? Звісно ж, ні, але він 
точно почувався як десять кілограмів гімна в п’ятикіло
грамовому мішку, — тут жодного сумніву.

«Подрімати. Треба подрімати. А  як прокинуся, то 
зможу вирішити».

Тож він знову хильнув «Чарівного еліксиру доктора 
Кінга» — чи як там воно називається — і зіп’явся схо
дами до спальні, яку вони ділили з Люсі, коли вибира
лися сюди в інші рази. Йому хотілося спати, а коли він 
прокинувся, дощ із вітром уже прибули, і  вибір був 
зроблений за нього. Треба дзвонити. Поки ще можна.

19

— Привіт, кицю, це я. Вибач, що розгнівав тебе. Справ
ді, вибач.

Вона повністю пропустила це повз вуха.
— Щось мені це не схоже на алергію, містере. Схоже 

на те, що ти захворів.
— Це просто застуда. — Він прочистив горло. При

наймні спробував.  — Хоч, мабуть, і  доволі сильна.
Прочистивши горло, Дрю спровокував кашель. Він 

прикрив старомодну слухавку рукою, але Люсі, певно, 
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все одно почула. Вітер зривався, дощ періщив у вікна, 
світло блимало.

— І що тепер? Просто сидітимеш у норі?
— Думаю, доведеться, — сказав він, а тоді поспішив 

додати: — Річ уже не в книжці. Я б повернувся, якби 
вважав, що це безпечно, але буря вже тут. Ось зараз 
світло блимнуло. Мабуть, я втрачу електрику й телефон 
ще до темряви. Тут я змовкаю, щоб ти сказала, що по
переджала мене.

— Я тебе попереджала, — сказала вона. — А тепер, 
коли ми з цим розібралися, кажи, наскільки сильно ти 
захворів?

— Не дуже сильно, — сказав він.
То була набагато жирніша брехня, ніж про неробочу 

супутникову тарілку. Йому здавалося, що захворів він 
сильно, але якби він це визнав, оцінити її можливу 
реакцію було б важко. Чи подзвонить вона в поліцію 
ПрескАйла й викличе службу порятунку? Навіть у те
перішньому стані це здавалося йому надмірним. Не 
кажучи про те, що було б страшенно соромно.

— Мені це не подобається, Дрю. Не подобається, що 
ти там, відрізаний. Ти впевнений, що не зможеш виїхати?

— Раніше, може, міг би, але я випив засобу від засту
ди, ліг подрімати й проспав. Тепер уже не наважуся. Тут 
ще після минулої зими дренажні труби забиті, а дорогу 
попідмивало. Такий сильний дощ майже точно зато
пить великі ділянки шляху. Не виключено, що «субур
бан» і проб’ється, але коли ні, то я можу застрягнути за 
дев’ять кілометрів від хатини й  за тринадцять  — від 
«Великого 90».

Запала тиша, і  Дрю здалося, що в  ній він почув її 
думки: «Корчив із себе міцного мужика, ох і дурень». 
Тому що іноді слів «Я тебе попереджала» недостатньо.
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Вітер знову дмухнув, світло знову заблимало (або, 
може, замиготіло). У телефоні ніби сюркнула цикада, 
а тоді знову затихла.

— Дрю? Ти ще там?
— Так.
— Був якийсь дивний звук у телефоні.
— Я чув.
— У тебе є харчі?
— Скільки завгодно.
Та їсти не дуже хотілося.
Вона зітхнула.
— Тоді укрийся, як зможеш. Подзвони ввечері, якщо 

телефон ще працюватиме.
— Гаразд. А коли розпогодиться, я приїду додому.
— Якщо дерев не нападає, а  так сидітимеш, доки 

хтось не вирішить приїхати й розчистити дорогу.
— Тоді я  сам її розчищу,  — сказав Дрю.  — У  сараї 

лежить татова бензопилка, якщо ніхто з  наймачів не 
забрав. Бензин з неї точно вивітрився, але я можу злити 
трохи з «субурбана».

— Якщо сильніше не захворієш.
— Я не…
— Скажу дітям, що в тебе все добре. — Вона тепер 

більше зверталася сама до себе. — Нема сенсу їх триво
жити.

— Це доб…
— Це гімняно, Дрю. — Вона терпіти не могла, коли він 

її перебивав, але не відчувала жодних докорів сумління, 
коли робила це сама. — Я хочу, щоб ти це розумів. Коли 
ти загнав себе в це становище, ти загнав у нього й нас.

— Вибач.
— Книжка добре йде? Сподіваюся, що так. Споді

ваюся, вона варта всіх цих тривог.
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— Усе добре.
Він уже не був цього певен, але що їй сказати? «Зно

ву почалося те лайно, Люсі, а тепер я ще й захворів»? 
Чи це полегшить її неспокій?

— Гаразд.  — Вона зітхнула.  — Ти ідіот, але я  тебе 
люблю.

— Я теж тебе л… — Вітер заволав, і раптом єдиним 
світлом у  хатинці залишився той його водянистий 
і  тьмяний різновид, що ліз у  вікно.  — Люсі, в  мене 
світло зникло. — Голос звучав спокійно, це добре.

— Подивися в  сарайчику,  — сказала вона.  — Там 
може бути коулменівський ліхтар…

Знову почулося сюрчання цикади, а тоді — тільки 
тиша. Дрю поклав старомодну слухавку на місце. Він 
лишився сам.

20

Він узяв стару засмальцьовану куртку з  гачка коло 
дверей і в мутному світлі пробився до сарайчика з ін
струментами, одного разу закрившись рукою від ле
тючої гілки. Може, це через хворобу, але йому здава
лося, що вітер уже дме добряче за шістдесят на годину. 
Він видобув ключі, а холодна вода затікала на шию, 
незважаючи на піднятий комір, і йому довелося спро
бувати три ключі, перш ніж знайшовся той, що віді
мкнув висячий замок на дверях. Йому знов довелося 
сіпати й теліпати, щоб ключ крутнувся, і на той час, 
коли замок таки зволив його впустити, Дрю геть намок 
і закашлявся.

У сараї було темно й  повно тіней навіть із широ
ко  розчиненими дверима, але світла таки вистачи
ло, щоб Дрю зауважив на дальньому столику татову 
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бензопилку. Були там і інші пилки, а серед них — одна 
дворучна, яка, мабуть, могла придатися, бо бензинова 
здавалася немічною. Жовта фарба корпусу майже геть 
укрилася шаром прадавнього масного бруду, стрічка 
сильно заіржавіла, і  наразі він усе одно не зміг би 
й уяви ти, як набирається досить енергії, щоб смикну
ти за дріт і запустити її.

Утім, Люсі не помилялася про коулменівський ліх
тар. На полиці ліворуч від дверей стояло аж два та
ких, разом з каністрою палива на три літри, але один 
з  них точно не міг нічим зарадити, бо його скляна 
куля була розбита, а ручка десь зникла. Але інший ви
глядав нормально. Шовкові ґноти не відчепилися від 
трубок подачі, що було добре. З тим, як у Дрю труси
лися руки, він сумнівався, що зміг би їх прив’язати як 
треба. «Мусив би подумати про це раніше, — дорікав 
він собі. — Звісно, я мусив би й поїхати звідси раніше. 
Поки ще міг».

Коли Дрю підніс каністру з  паливом до тьмяного 
полуденного світла, то побачив татів нахилений в інший 
бік почерк на приклеєній стрічці: «НЕЕТИЛЬОВАНИЙ 
БЕНЗИН НЕ ПІДХОДИТЬ, ЗАЛИВАЙ ОЦИМ!» Він 
струснув каністру. Та була десь наполовину повна. 
Може, не пречудово, але цього може вистачити на три
денний продув, якщо використовувати розважливо.

Він забрав каністру й цілий ліхтар до будинку і спо
чатку поставив їх на обідній стіл, а  тоді передумав. 
У нього трусилися руки, і він точно пролив би скількись 
палива. Натомість поставив лампу в раковину, а тоді 
скинув промоклу куртку. Перш ніж він устиг навіть по
думати про наливання, знову почався кашель. Дрю гуп
нувся на один із кухонних стільців і  харкав безпере
станку, аж доки відчув, що може знепритомніти. Вітер 
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завивав, щось гупнуло об дах. Судячи зі звуку, якась 
набагато більша гілка за ту, від якої він затулився рукою.

Коли кашель минувся, він відкрутив кришку на єм
ності для палива в лампі й пошукав лійку. Не знайшов, 
тож відірвав смужку алюмінієвої фольги й  скрутив 
напівпристойну подобу лійки з неї. Бензинові випари 
намагалися знову спровокувати кашель, але він стри
мувався, доки не наповнив маленьку колбу. А напов
нивши, дав собі волю й  зігнувся на кухонну стійку, 
поклавши гарячого лоба на руку, а тоді кашляв, давив
ся й хапав ротом повітря.

Напад врешті минув, але гарячка розпалилася силь
ніше. «Мабуть, водні процедури надворі не дуже до
помогли», — подумав він. Щойно він розпалить ліх
тар — якщо розпалить, — то вип’є ще аспірину. А тоді 
бахне порошку від голови й перехилить «Доктора Кін
га» для певності.

Він пошурував помпою збоку, щоб наростити тиск, 
тоді відкрутив краник, чиркнув сірником і  засунув 
його в отвір запалення. Якусь мить нічого не відбува
лося, але тоді ґноти засвітилися, давши таке яскраве 
й концентроване світло, що він аж скривився. Поніс 
ліхтар до єдиної в хатинці шафки й пошукав там ліхта
рик. Знайшов одяг, помаранчеві жилети для сезону 
полювання й пару ковзанів (він туманно пригадував, 
як вони з братом каталися струмком ті кілька разів, 
коли приїздили сюди взимку). Знайшов капелюхи, ру
кавиці, старий пилотяг «Електролюкс», котрий вигля
дав таким же готовим до бою, як іржава бензопилка 
в сараї. Ліхтарика не було.

Вітер почав завивати в піддашші, від чого заболіла 
голова. Дощ хльоскав у вікна. Залишки денного світла 
тікали геть, і Дрю подумав, що ніч буде дуже довга. 
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Експедиція до сарайчика й муки з розпаленням ліхта
ря відволікли його, але тепер, коли все було зроблено, 
в  нього з’явився час боятися. Він тут застряг через 
книжку, котра (тепер уже можна визнати) почала роз
падатися, як і інші до неї. Застряг, захворів і, скоріш за 
все, легко може захворіти ще сильніше.

— Я можу тут і померти, — почув він свій новий, 
хрипкий голос. — Справді можу.

Про це краще не думати. Краще завантажити груб
ку та розпалити її, тому що ніч буде не тільки довга, 
але й холодна. «Коли ось цей фронт промине, за ним 
радикально впаде температура», — хіба не так сказав 
зарослий метеоботан? Жінка в крамниці зі штангою 
в  губі сказала те саме. З  точністю до тієї метафори 
(якщо то метафора), в якій уподібнила температуру до 
фізичного предмета, що міг скотитися зі столу.

Це повернуло його думки до помічника шерифа 
Джепа, котрий був не найбільш тямущим учнем у кла
сі. Справді? Невже він дійсно вважав, що це підходить? 
Це гімняна метафора (якщо взагалі метафора). Не про
сто слабка, а мертва й заклякла. Він накладав дрова 
в  грубку, а  в  розпаленому гарячкою мозку ніби від
чинились таємні двері, і  Дрю подумав: «…хоч і  мав 
кілька клепок, але менше, ніж годиться».

Краще.
«У ньому було багато піни й мало пива».
Ще краще, пасує до західного колориту.
«Дурніший за торбу з молотками. Тямущий, як ка

менюка. Меткий, наче ковад…»
— Годі. — Він майже благав. Ось у чому проблема. 

У таємних дверях, тому що…
— Я їх не контролюю, — прокаркав він і подумав: 

«Тупий, як жаба після інсульту».
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Дрю вдарив себе по лобі основою долоні. У голові 
спалахнув біль. Він ударив знову. І знову. Коли йому 
вже вистачило, він запхав зіжмакані журнальні сто
рінки під лучину, шкрябнув сірником об грубку і ско
ро вже стежив, як полум’я повзе вгору.

Досі тримаючи запалений сірник, він глянув на 
складені біля принтера сторінки «Гіркої річки» й по
думав, що сталося б, якби він торкнувся їх скраєчку 
вогником. Йому не зовсім вдалося знищити будинок, 
коли він запалив «Містечко на пагорбі», бо пожежні 
машини прибули раніше, ніж полум’я встигло зроби
ти щось, крім обсмалити стіни в його кабінеті, але тут, 
на Гімнистій дорозі, пожежні машини не приїдуть, 
а буря не спинить пожежі, коли та добре розгориться, 
бо хатина стара і просохла. Стара, як грязюка, суха, як 
у бабці в…

Полум’я, що палахкотіло на сірничку, досягло його 
пальців. Дрю труснув рукою і згасив його, а тоді жбур
нув у вогонь в грубці й ляснув засувкою.

— Це не погана книжка, і я тут не помру, — сказав 
він. — Нізащо.

Він загасив ліхтар, щоб зберегти паливо, а тоді сів 
у крісло, в якому проводив вечори, читаючи книжки 
Джона Д. Макдональда й Елмора Леонарда в м’яких 
палітурках. Тепер, без ліхтаря, для читання бракувало 
світла. Майже запала ніч, і єдине джерело світла в ха
тинці виглядало зі слюдяного віконечка грубки мигот
ливим червоним оком. Дрю підтягнув крісло трохи 
ближче до неї та обійняв себе, щоб угамувати дрижа
ки. Йому слід було  б змінити одяг, скинути вологу 
сорочку й штани, і то негайно, якщо він не хоче за
хворіти сильніше. Ще не додумавши цієї думки до 
кінця, він заснув.
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Його збудив розкотистий тріск знадвору. За ним по
чувся другий, ще гучніший, а тоді щось гупнуло так, аж 
двері задвигтіли. Упало якесь дерево, і, певно, чимале.

Вогонь у грубці догорів до шару яскравих червоних 
жаринок, що то спалахували, то згасали. Окрім вітру, 
Дрю чув, як щось сипле в шибки, наче пісок. У великій 
долішній кімнаті будиночка було натоплено до задухи, 
принаймні поки що, але температура надворі, мабуть, 
упала (зі столу на підлогу), як і передбачалося, бо дощ 
перейшов у мокрий сніг.

Дрю хотів глянути, котра година, але зап’ястя було 
голим. Певно, він залишив годинник на нічному сто
лику коло ліжка, хоч і не пам’ятав цього достеменно. 
Мабуть, легко можна подивитися час і дату на ноутбу
ці, але яка різниця? Стоїть ніч у північних лісах. Чи 
потрібна йому якась інша інформація?

Він вирішив, що потрібна. Треба дізнатися, чи не 
впало дерево на його вірний «субурбан» і чи не розча
вило автівку на купу нікчемного брухту. Звісно, «тре
ба» — неправильне слово, «треба» — це коли людина 
мусить щось мати, коли мається на увазі, що, отримавши 
це, можна змінити загальну ситуацію на краще, а в його 
становищі ніщо й нікуди не зміниться, і чи «становище» 
сюди підходить, чи це не надто загальне поняття? Усе 
більше скидалося на «скруту», аніж на «становище», 
а «скрута» і «круто» хоч і однокореневі, але…

— Годі, — сказав він. — Хочеш довести себе до сказу?
Він був майже впевнений, що якась його частина 

прагне саме цього. Десь у голові диміли пульти управ
ління, плавилися запобіжники, а  якийсь навіжений 
учений тріумфально трусив кулаками. Дрю міг казати 
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собі, що це через гарячку, але коли собаці під хвіст 
летіло «Містечко», він був здоровий і при тямі. І в по
передні два рази теж. Принаймні фізично.

Він підвівся, скривившись від болю, що тепер на
брався чи не в усі суглоби, й пішов до дверей, намагаю
чись не шкандибати. Вітер вирвав двері з руки й гупнув 
ними об стіну. Дрю вхопив їх і тримав, одяг притисло 
до тіла, волосся з чола здуло назад. Ніч була чорна, як 
чортові байкерські чоботи, чорна, наче кіт у вугільній 
шахті, чорна, як срака лісового бабака, — але він зміг 
роздивитися обриси «субурбана» і (можливо) якихось 
гілок, що хиталися за ним. Хоч певності Дрю не мав, 
він вирішив, що дерево зглянулося над його «субур
баном» і впало на сарай з інструментами, безперечно, 
проваливши дах.

Він наліг на двері плечем і зачинив їх, а тоді повер
нув замок. У таку гидку ніч він не очікував непроханих 
гостей, але не хотів, щоб двері відчинило вітром, коли 
він ляже спати. А ляже він просто зараз. Він пройшов 
до кухонного куточка в мінливому, непевному світлі 
жаринок і засвітив ліхтар. У його сяйві хатинка здала
ся нереальною, затопленою фотоспалахом, що не зга
сав, а тільки яскравішав. Тримаючи ліхтар перед со
бою, Дрю підійшов до сходів. Отоді він і почув, як щось 
шкребеться у двері.

«Гілка, — сказав він собі. — Прибило до дверей ві
тром, а там вона якось застрягла — можливо, зачепи
лася за килимок. Нічого такого. Іди спати».

Знову почулося шкрябання — таке тихе, що він ніко
ли не розчув би його, якби вітер майже не затих саме на 
ці кілька секунд. Це не було схоже на гілку — скоріше, 
на людину. Якась сирота негоди, надто слабка або 
так серйозно поранена, що не могла навіть постукати, 
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а  тільки пошкрябатися. Тільки  ж на вулиці щойно 
нікого не було… або? Чи міг він бути абсолютно впев
неним? Надворі  ж так темно. Ніч стояла чорна, як 
чортові байкерські чоботи.

Дрю пішов до дверей, відімкнув замок і відчинив їх. 
Підняв ліхтар. Нікого. А  тоді, вже збираючись знову 
зачинити двері, він глянув униз і побачив щура. Здаєть
ся, сірий різновид, не велетень, але чималенький. Він 
лежав на вичовганому килимку, одна лапа — рожева, 
дивовижно схожа на людську, на дитячу — була про
стягнута й досі шкребла повітря. У буре хутро набра
лися крихітні шматочки листя, галуззя й намистинки 
крові. Випнуті чорні очі дивилися на Дрю. Бік важко 
здимався. Рожева лапа продовжувала шкребти повітря, 
як щойно шкребла двері. З ледь чутним звуком.

Люсі ненавиділа гризунів і  верещала так, що аж 
вуха закладало, коли бачила, як уздовж стіни перебігає 
польова мишка. Не було сенсу пояснювати їй, що мале 
тремтливе Бернсове створіннячко, безперечно, наля
калося набагато сильніше за неї. Сам Дрю ніяк не ста
вився до гризунів і розумів, що вони переносять хво
роби (хантавірус, гарячка від пацючого укусу — і це 
тільки дві найбільш розповсюджені), але він ніколи не 
мав такої майже інстинктивної ненависті, як Люсі. До 
цього щура він відчував здебільшого жаль. Можливо, 
через крихітну рожеву лапку, що продовжувала шкреб
ти порожнечу. Або цяточки білого світла від ліхтаря, 
які він бачив у темних очах. Щур лежав, хекав і дивив
ся на нього знизу, а на вусиках і хутрі виднілася кров. 
Певно, переламаний усередині й уже при смерті.

Дрю нахилився, впершись рукою в стегно, а другою 
піднісши ліхтар, щоб добре роздивитися.

— Ти був у сарайчику, га?
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Майже напевне. А тоді дерево впало, пробило дах 
і знищило щасливу домівку містера Щура. Він побіг 
ховатись, а його вдарило — гілкою дерева чи уламком 
даху? Може, банкою засохлої фарби? Або таткова не
годяща стара бензопилка «Маккалох» упала зі столу 
й прибила його? Це не має значення. Що б то не було, 
воно добре його притисло і, мабуть, перебило спину. 
У його маленькому щурячому баку ледве вистачило 
бензину, щоб приповзти сюди.

Вітер знову загудів і  заляпав розпашіле обличчя 
Дрю мокрим снігом. Крижані колючки задріботіли об 
скло ліхтаря, зашипіли, розтанули, потекли донизу. 
Щур хекав. «Щур з підлоги просить про допомогу», — 
подумав Дрю. От тільки щурові на підлозі вже нема як 
допомогти. Тут не треба вищої освіти.

Ні, звісно, одна рада таки була.
Дрю пішов до мертвої пащі каміна, зупинившись 

один раз на напад кашлю, й  нагнувся над відерцем, 
у  якому містився невеликий набір інструментів для 
вогнища. Він подумав про кочергу, але скривився від 
думки про нахромленого на неї щура. Натомість узяв 
лопатку для попелу. Одного сильного удару має ви
стачити, щоб скінчити його страждання. Тоді він міг 
би тією  ж лопаткою прибрати його геть, щоб воно 
не  лежало на ґанку. Якщо Дрю судилося пережити 
ніч,  він не мав жодного бажання розпочинати за
втрашній день з того, що розчавити ногою труп мерт
вого гризуна.

«Ось що цікаво, — подумав він. — Коли я вперше 
його побачив, то думав, що це “він”. А  як вирішив 
убити кляте створіння, то вже стало “воно”».

Щур і досі лежав на килимку. На його хутрі почала 
намерзати льодяна кірка. Та одна рожева лапка (як 
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людська, геть як людська) продовжувала рухатися 
в повітрі, хоч тепер уже й повільніше.

— Зараз стане легше, — сказав Дрю.
Він заніс лопатку… затримав її на рівні плеча перед 

ударом… а  тоді знов опустив. Чому? Через повільні 
рухи лапки? Через чорні оченятанамистинки?

Дерево розтрощило домівку щура й  придавило 
його, тоді він («знову “він”») якось доповз до будиноч
ка — один Бог знає, яких це вимагало зусиль, — і ось 
яка йому за це винагорода? Знову розчавлять, цього 
разу остаточно? Дрю цими днями й  сам почувався 
придавленим і, смішно це чи ні (мабуть, що таки так), 
до певної міри співчував щурові.

Тим часом Дрю обдував вітер, мокрий сніг сік об
личчя, і  він знову почав труситися. Треба зачинити 
двері, а він не збирався залишати щура повільно вми
рати в темряві. Та ще й на килимку з написом «Ласка
во просимо», чорт забирай.

Дрю поставив ліхтар і підібрав мале нещастя тією ж 
лопаткою. Підійшов до грубки й  перехилив лопат
ку,  щоб воно (який текучий займенник) сповзло на 
підлогу. Рожева лапка продовжувала шкрябатися. Дрю 
вперся руками в коліна й кашляв, доки не почалася 
суха нудота, а  перед очима не затанцювали плями. 
Коли напад минув, він повернув ліхтар до читального 
крісла й сів.

— Отепер можеш помирати, — сказав він. — При
наймні зробиш це в теплі, коли на тебе не ллє.

Він згасив ліхтар. Залишилося тьмяне сяйво вми
рущих вугликів. Вони то пригасали, то яскравішали, 
нагадуючи те, як шкреблась… і шкреблась… і шкреб
лась рожева лапка. Йому було видно, що вона досі не 
вгамувалася.
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«Треба ще трохи натопити, перш ніж лягати, — по
думав він. — Бо як не натоплю, то вранці тут буде як 
у мавзолеї Ґранта».

Але кашель, що тимчасово вгамувався, безперечно, 
легко може початися знову, якщо він підведеться й зно
ву почне бовтати в собі мокроту. І він втомився.

«Крім того, ти поклав щура доволі близько до груб
ки. Ти ж, мабуть, хотів, щоб він помер природною 
смертю, так? Ти ж не спекти його живцем надумав? 
Натопиш уже вранці».

Вітер гудів навколо будинку, іноді наростаючи до 
вереску, схожого на жіночий, а тоді знову стихаючи до 
гудіння. Мокрий сніг поривами горошив об вікна. Він 
слухав, і всі ті звуки ніби злилися докупи. Він заплю
щив очі, а  тоді знову розплющив. Щур уже помер? 
Спершу він подумав, що так, але рожева лапка знову 
повільно й коротко стислася. Значить, іще не зовсім.

Дрю заплющив очі.
І заснув.

22

Він різко прокинувся, коли об дах лунко гупнула ще 
одна гілка. Дрю гадки не мав, скільки проспав. Може, 
п’ятнадцять хвилин, може, дві години, але одне зрозу
мів напевне: щура біля грубки не було. Вочевидь, мсьє 
Щур був скалічений не так сильно, як видалося Дрю, 
він оговтався й тепер десь у його будинку. Ця думка 
йому не дуже подобалась, але винен тільки він. Врешті
решт, він сам запросив щура всередину.

«Вони не заходять без запрошення,  — подумав 
Дрю. — Вампіри. Варги. Чорт у чорних байкерських 
чоботах. Їм треба почути запрошення…»
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— Дрю.
Він так злякався звуку того голосу, що мало не пере

кинув ногою ліхтар. Дрю озирнувся й у світлі слабкого 
вогню з грубки побачив щура. Той сидів на задніх ла
пах на татковому письмовому столі, між ноутбуком 
і портативним принтером. Якщо точніше, сидів про
сто на рукописі «Гіркої річки».

Дрю спробував заговорити, але спершу спромігся 
тільки на хрип. Він прочистив горло — це було боля
че — і спробував знову.

— Мені здалося, ти щось сказав.
— Я й  сказав.  — Писок щура не ворухнувся, але 

голос точно долинав від нього, а  не звучав у  голо
ві Дрю.

— Це сон, — сказав Дрю. — Або гарячкове марення. 
Або те і те разом.

— Ні, все цілком справжнє,  — сказав щур.  — Ти 
прокинувся і не мариш. Гарячка спадає. Сам подивись.

Дрю приклав долоню до лоба. Той справді здався 
прохолоднішим, але це ж не дуже надійний спосіб ви
мірювання, чи не так? Врештірешт, він зараз балакає 
зі щуром. Намацавши в кишені кухонні сірники, які 
поклав туди раніше, він запалив один і засвітив ліхтар. 
Тоді підняв його, думаючи, що щур зникне, але той 
сидів собі на задніх лапах, обвивши стегна хвостом 
і тримаючи чудернацькі рожеві руки на грудях.

— Якщо ти справжній, злізь із мого рукопису,  — 
сказав Дрю. — Я надто тяжко над ним працював, щоб 
ти залишив купку щурячого лайна просто на титуль
ній сторінці.

— Ти справді тяжко працював, — погодився щур (але 
не виявив жодного наміру пересуватися). Тепер він ви
глядав абсолютно живеньким. Він почухав за вухом.
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«Те, що впало на нього, просто його оглушило, — 
подумав Дрю. — Якщо він узагалі справжній».

— Ти працював тяжко, а спочатку ще й добре. Гнав, 
як по рейках, швидко і  вправно. А  тоді щось пішло 
неправильно, так? Як у минулі рази. Не картай себе — 
народ з романними амбіціями б’ється об цю стіну по 
всьому світі. Ти знаєш, скільки лежить по шухлядах та 
скринях незавершених романів? Мільйони.

— Я захворів, і все пересралося.
— Подумай і пригадай відверто. Воно почалося до 

хвороби.
Дрю не хотів пригадувати.
— Ти втрачаєш здатність до правильного вибору, — 

сказав щур. — З тобою так щоразу. Принаймні щодо 
романів. Це стається не зразу, але коли книга підростає 
й починає дихати, треба частіше робити вибір, і твоя 
здатність правильно обирати потроху стирається.

Щур опустився на чотири лапи, пройшовся татовим 
письмовим столом і знову сів у позу собаки, що випро
шує смачненьке.

— У письменників різні звички й різні способи вхо
дити в продуктивний стан, вони працюють із різною 
швидкістю, але щоб видавати довгу форму, завжди 
мають наставати тривалі періоди зосередженого ви
кладу матеріалу.

«Я вже це чув, — подумав Дрю. — Майже ці самі 
слова. Де?»

— Під час тих періодів — тих польотів вигадки — 
письменник кожну мить зустрічається зі щонайменше 
сімома варіантами слів, виразів і подробиць. Талано
виті роблять правильний вибір майже без свідомого 
міркування. Вони як професіональні баскетболісти 
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творчого процесу — закидають м’ячі в кошик із середи
ни майданчика.

— Де? Хто?
— …триває постійний процес відсіювання непри

датного, котрий є  основою того, що ми називаємо 
письменницькою майсте…

— Франзен! — заревів Дрю, сівши рівно й спровоку
вавши розряд болю, що проскочив у голові. — Це ж 
частина лекції Франзена! Майже слово в слово!

Щур ігнорував ці завади.
— Ти здатен відсіювати зайве, але тільки короткими 

ривками. Коли ти намагаєшся писати роман, він зав
жди розпадається  — тут різниця як між спринтом 
і марафоном. Ти бачиш усі варіанти виражальних за
собів і подробиць, але подальше відсіювання тобі вже 
не дуже вдається. Ти губиш не слова, а здатність оби
рати з них правильне. Вони здаються годящими; вони 
здаються нікчемними. Це дуже сумно. Ти як машина 
з потужним двигуном і поламаною трансмісією.

Дрю заплющив очі досить міцно, щоб аж плями 
спалахнули, а тоді махом їх розкрив. Сирота негоди 
залишився на місці.

— Я можу допомогти тобі, — виголосив щур. — Тоб
то якщо ти цього захочеш.

— І чого ж ти мені допомагатимеш?
Щур схилив голову набік, ніби не в змозі повірити, 

що цей нібито розумний чоловік — викладач літера
тури в коледжі, котрого колись опублікували в «Нью
Йоркері»! — може бути таким тупим.

— Ти збирався вбити мене лопаткою, чого ж не вбив? 
Врешті, я просто ниций щур. Але натомість ти заніс 
мене всередину. Врятував мене.
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— Тож ти, вдячний щур, даси мені три бажання, — 
сказав Дрю з усмішкою.

Це була знайома територія: Ганс Крістіан Андерсен, 
МаріКатрін д’Онуа, брати Ґрімми.

— Ні, одне, — сказав щур. — І дуже специфічне. Ти 
можеш побажати закінчити свою книжку. — Він під
няв хвоста й ляснув ним по рукопису «Гіркої річки» 
для наголосу. — Але буде одна умова.

— Яка ж то?
— Мусить померти хтось тобі небайдужий.
Знову знайома територія. Все обернулося сном, у яко

му він заново прокручував сварку з Люсі. Він був по
яснив їй (не дуже добре, але старався з усієї сили), що 
мусить написати книжку. Що це дуже важливо. Вона 
спитала, чи це так само важливо, як вона й діти. Він 
сказав: «Звісно, ні», а тоді спитав, невже це обов’язково 
має бути вибір.

«Я думаю, що це таки вибір, — сказала тоді вона, — 
і ти його щойно зробив».

— Знаєш, це насправді зовсім не сцена з чарівної 
казки, — сказав він. — Це більше як договір. Фаусто
ва угода. Я  такого точно не читав у  казках, як був 
малим.

Щур почухав за вухом, якось утримуючи при цьому 
рівновагу. Яка вправність.

— Усі бажання в казках даються за якусь ціну. А то
ді ще є «Мавпяча лапа». Пам’ятаєш таке оповідання?

— Навіть уві сні, — сказав Дрю, — я б ніколи не про
міняв жінку або когось із дітей на вестерн без жодних 
літературних претензій.

Слова ще вилітали з його рота, коли він зрозумів, 
чому так беззастережно вхопився за ідею «Гіркої річки»: 
його сюжетний вестерн ніколи не поставлять поруч 
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із новими книжками Рушді, Етвуд чи Шейбона. Не ка
жучи вже про свіжого Франзена.

— Я б ніколи не попросив цього, — сказав щур. — 
Насправді, я думав про Ела Стемпера. Твого колиш
нього завкафедри.

Тут Дрю затих. Він просто дивився на щура, а той 
звернув свої чорні намистинки на чоловіка. Вітер 
обду вав хатину, і від його поривів іноді двигтіли стіни. 
Мокрий сніг тарабанив у шибки.

«Це підшлункова, — сказав Ел, коли Дрю відзначив 
його разючу втрату ваги. Але, додав він тоді, поки що 
не було потреби складати некрологи: — Лікарі впій
мали його відносно рано. Шанси високі».

Але дивлячись на нього — на землисту шкіру, за
палі очі, неживе волосся,  — Дрю сумнівався, чи ті 
шанси взагалі існують. Ключовими словами були Ело
ві «відносно рано». Рак підшлункової підступний, він 
ховається. Такий діагноз майже завжди означає смерт
ний вирок. А  якщо він таки помре? Звісно, за Елом 
тужимуть, найбільше — Надін Стемпер, з якою вони 
одружені десь років сорок п’ять. На кафедрі мови й лі
тератури десь із місяць носитимуть на рукавах чорні 
стрічки. Некролог буде довгий, в ньому згадають чис
ленні Елові досягнення й відзнаки. Будуть згадані йо
го книжки про Дікенса й Гарді. Але йому щонайменше 
сімдесят два або й сімдесят чотири, і ніхто не скаже, 
що він помер молодим або не встиг реалізуватися.

Тим часом щур дивився на нього, притиснувши ро
жеві лапки до хутра на грудях.

«Якого біса? — подумав Дрю. — Це ж просто гіпо
тетичне питання. Ще й уві сні».

— Думаю, що погодився б на таку умову за це бажан
ня, — сказав Дрю. Сон це був чи не сон, гіпотетичне 
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питання чи ні, а йому було нелегко говорити: — Він 
усе одно помирає.

— Ти закінчуєш книжку, а Стемпер помирає, — ска
зав щур, ніби щоб пересвідчитися, що Дрю зрозумів.

Дрю скоса зиркнув на щура.
— А книжку опублікують?
— Мені дозволено тільки сповнити бажання закін

чити її, — сказав щур. — Мені не дозволено передба
чати майбутнє твоїх літературних зусиль. Якщо висло
вити здогад… — Щур схилив голову набік. — Думаю, 
що так. Як я вже казав, ти таки маєш талант.

— Гаразд, — сказав Дрю. — Я закінчую книжку, Ел 
помирає. Оскільки він усе одно скоро помре, мені це 
здається нормальним. — Насправді йому так не зда
валося, не зовсім. — Як думаєш, він доживе до того, 
щоби принаймні прочитати її?

— Я ж щойно сказав…
Дрю підняв руку.
— Тобі не дозволено передбачати майбутнє моїх лі

тературних зусиль, ясно. Це все?
— Мені потрібна ще одна річ.
— Якщо це підпис кров’ю на угоді, можеш про все 

забути.
— Не завжди й не в усьому йдеться про тебе, місте

ре, — сказав щур. — Я голодний.
Він зіскочив на стілець, а звідти на підлогу. Перебіг 

до кухонного столу й підібрав устричний крекер, який 
Дрю, певно, впустив того дня, коли їв грінки з сиром 
і томатний суп. Щур сів, стиснув здобич лапами й захо
дився працювати зубами. Крекер зник за кілька секунд.

— Був радий з тобою побалакати, — сказав щур.
Він проскочив підлогою до мертвого каміна і зник 

майже так само швидко, як устричний крекер.
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— Чортибери, — сказав Дрю.
Він заплющив очі, а тоді різко їх відкрив. Усе не було 

схоже на сон. Він знову їх заплющив і знову розкрив. Він 
заплющив очі втретє, і вони лишились заплющеними.

23

Він прокинувся в ліжку, геть не пригадуючи, як туди 
потрапив. Чи він пролежав у ньому всю ніч? Більш ніж 
імовірно, зважаючи на те, як гімняно він почувався 
через Роя Девітта і його сопливу хустину. Увесь попе
редній день здавався сном, а розмова зі щуром просто 
була найяскравішою його частиною.

Вітер і досі підвивав, а мокрий сніг і надалі ліпив, 
але йому стало краще. Безперечно. Гарячка або мина
лась, або геть минулась. Суглоби досі боліли, в горлі 
шкребло, але ані перше, ані друге не тривожили як 
учора, коли він був подумав, що може тут і вмерти. 
«Помер від пневмонії на Гімнистій дорозі» — який міг 
бути некролог!

Дрю був тільки в  боксерах, а  решта одягу лежала 
купою на підлозі. Як роздягався  — цього він теж не 
пам’я тав. Він одягнувся й пішов униз. Збив на омлет 
чотири яйця й  цього разу з’їв усе, запиваючи кожен 
ковток помаранчевим соком. Той був концентрований, 
бо іншого у «Великому 90» не пропонували, але холод
ний і смачний.

Він глянув через кімнату на татів письмовий стіл 
і подумав про роботу — може, варто перейти з ноут
бука на переносну друкарську машинку, щоб поберег
ти заряд акумулятора? Але поклавши тарілки до рако
вини, він подався вгору сходами й повернувся до ліжка, 
де проспав до середини дня.
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Коли прокинувся вдруге, буря ще лютувала, але Дрю 
на неї не зважав. Він знову майже почувався собою. 
Йому хотілося сендвіча — у нього були з болонською 
ковбасою та сиром, — а тоді хотілося повернутися до 
роботи. Шериф Ейверіл мав отот обдурити бандитів 
своїм грандіозним фокусом, і тепер, коли Дрю відпочив 
і одужав, йому не терпілося це написати.

На півдорозі сходами вниз він помітив, що ящик 
з іграшками коло каміна лежить на боці, а самі іграшки 
висипалися з нього на ганчір’яний килим. Дрю подумав, 
що міг перекинути його, коли сновидив минулого ве
чора до ліжка. Він підійшов і опустився на коліна, щоб 
повернути іграшки до ящика, перш ніж сісти до роботи. 
Узявши в одну руку фрисбі, а в другу — старого Стретч 
Армстронга, він закляк. Біля оголеної до пояса Барбі, 
що належала Стейсі, лежав на боці м’який щур.

Підбираючи його, Дрю відчув, як у голові застукав 
пульс, тож, мабуть, він усетаки ще не зовсім одужав. Він 
стиснув щура, і той втомлено запищав. Просто іграшка, 
хоч і  доволі лячна, якщо подумати. Хто дав би своїй 
дитині спати з м’яким щуром, коли в тому самому ящи
ку лежало цілком придатне до цього м’яке ведмежа (хоч 
і однооке, але все ж)?

«У людей різні смаки», — подумав він і закінчив ма
терину максиму вголос:

— Сказала стара діва й поцілувала корову.
Може, він побачив цього м’якого щура в розпалі га

рячки, і  той спровокував такий сон. Дуже ймовірно, 
майже безперечно. Те, що Дрю не пам’ятав, як сягав дна 
ящика, нічого не означало — він також не пам’ятав, як 
роздягався і лягав до ліжка.

Дрю закинув іграшки назад у  ящик, заварив собі 
чаю й сів працювати. Спочатку він сумнівався, вагався, 
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трохи побоювався, але, затнувшись кілька разів на по
чатку, упіймав ритм і писав, доки не стемніло так, що 
без ліхтаря нічого не було видно. Дев’ять сторінок, які 
здалися йому хорошими.

Дуже хорошими.

24

То був не триденний продув — «П’єр» протримався аж 
чотири. Іноді вітер і дощ слабнули, а тоді буря знову 
набирала обертів. Інколи падало дерево, але кожного 
разу далі за те, що розтрощило сарай. Ця частина не 
була сном — він переконався на власні очі. Хоч дере
во — велетенська стара сосна — здебільшого й пожа
ліло «субурбан», воно лягло досить близько, щоб від
бити дзеркало з пасажирського боку.

Дрю все це ледве помічав. Він писав, їв, спав удень, 
знову писав. Колинеколи йому траплялося розічха
тись, а ще колинеколи він думав про Люсі й дітей, 
з нетерпінням очікуючи, коли прийде потрібне слово. 
Здебільшого ж він про них не думав. То егоїстично, він 
це розумів і не зважав. Він жив у БіттерРівер.

Час від часу йому доводилося зупинятися й чекати, 
поки потрібне слово спаде на думку (як ті фрази, що 
спливали з глибин «Чарівної кулі № 8», коли він був 
малим), і час від часу йому доводилося вставати й гу
ляти кімнатою, коли він намагався придумати вправ
ний перехід від однієї сцени до іншої, але паніки не 
було. Як і розпачу. Він знав, що слова прийдуть, і вони 
приходили. Він влучав у кошик із будьякого місця на 
майданчику, навіть здалеку, майже з центру. Він тепер 
друкував на татовій машинці, стукав по клавішах до 
болю в пальцях, але не переймався й цим. Він виносив 
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цю книжку, цю ідею, що прийшла до нього нізвідки, 
поки він стояв на розі вулиці, а тепер вона понесла його.

Яка ж то чудова подорож.

25

Вони сиділи у вогкому підвалі без світла, але при гасовій 

лампі, яку шериф знайшов нагорі: з одного боку — Джим 

Ейверіл, з іншого — Енді Прескотт. У червонясто-жовто-

гарячому сяйві лампи хлопець здавався не старшим за 

чотирнадцять років. Він точно не був схожий на того 

напівп’яного, напівнавіженого молодого хулігана, котрий 

прострелив голову дівчині. Ейверіл подумав, що зло — 

дуже дивна штука. Дивна й підступна. Зло знаходить 

шлях усередину, як щур знаходить лазівку до будинку, 

і їсть те, що людина була надто дурна або ледача схова-

ти, а зжерши все, йде собі геть із повним черевом. І що ж 

залишилося перед шерифом після того, як щур-убивця 

покинув Прескотта? Ось це. Наляканий хлопчина. Він 

сказав, що не пам’ятав, як усе сталось, і Ейверіл йому 

вірив. Але малий усе одно висітиме за це.

— Котра година? — спитав Прескотт.

Ейверіл глянув на кишеньковий годинник.

— Майже шоста. На п’ять хвилин більше, ніж було, коли 

ти питав минулого разу.

— А наш вихід о восьмій?

— Так. Виберемося з містечка десь на милю, а тоді один 

з моїх заступників…

Дрю зупинився, глипаючи на сторінку в машинці. 
На неї падала смужка сонячного світла. Він підвівся 
й пішов до вікна. Побачив трохи блакиті. Ледве виста
чило б одні штани пошити, як сказав би тато, але вона 
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прибувала. А ще Дрю дещо почув: тихе, але характерне 
врррр бензопилки.

Він одягнув ношену куртку й вийшов надвір. Звук 
долинав з  певної відстані. Дрю перейшов засмічений 
галузками двір, наблизився до залишків сараю з інстру
ментами. Татова ручна пилка лежала під уламком зруй
нованої стіни, і Дрю вдалося її звільнити. Вона була дво
ручна, але Дрю міг дати їй раду й сам, якщо повалене 
дерево не дуже товсте. «І не дуже там надривайся, — ска
зав він собі. — Якщо не хочеш, щоб хвороба вернулася».

На мить він задумався, чи не повернутися всередину 
й продовжити роботу, замість того щоб зустрічати того, 
хто там рухався дорогою, прорізаючи собі шлях серед 
накиданого бурелому. За день чи два до цього він би так 
і зробив. Але дещо змінилося. В його голові з’явився 
образ (тепер вони повсякчас приходили до нього без 
запрошень), що змусив його всміхнутися: картяр на 
програшній серії, що допікає дилеру, аби той поквапив
ся й здавав уже ті драні карти. Слава Богу, Дрю вже не 
був таким картярем. Книжка чекатиме на нього, коли 
він повернеться. Чи продовжить він її тут, у лісах, а чи 
вдома, у Фалмуті — вона чекатиме на нього.

Він закинув пилку на заднє сидіння «субурбана» 
й повільно покотив Гімнистою дорогою, повсякчас зу
пиняючись, щоб відкинути повалені гілки, перш ніж 
їхати далі. Подолав майже два кілометри, коли натрапив 
на перше дерево, що перегородило дорогу, але то була 
береза, і він швидко з нею впорався.

Бензопилка вже голосила дуже гучно, і врррр пере
творилося на ВРРРРРРРР. Щоразу, як вона затихала, 
Дрю чув, як газував чималий двигун, коли його рятів
ник наближався, а  тоді знову заводилася пилка. Дрю 
саме намагався перепиляти значно більше дерево, що 
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йому не дуже вдавалося, аж коли зза наступного по
вороту важко виперла спеціалізована під лісництво 
повноприводна «шеві».

Водій під’їхав і  вийшов з  машини. То був дебелий 
чоловік із ще більшим животом, вдягнений у зелений 
комбінезон і камуфляжну куртку, поли якої теліпалися 
на рівні колін. Він мав бензопилку промислового роз
міру, але в його рукавиці вона здавалася майже іграш
ковою. Дрю зразу зрозумів, хто він такий. За такої по
дібності помилитися було неможливо. А також через 
дух «Олд Спайса», що домішувався до запахів тирси 
й палива з пилки.

— Вітаю! Ви, мабуть, син Старого Білла.
Здоровань усміхнувся.
— Ага. А ви, мабуть, Баззі Ларсонів.
— Точно.
Дрю й не усвідомлював, наскільки йому було потріб

но побачити іншу людину. Це наче не розуміти, як силь
но хочеш пити, доки хтось не вручить тобі склянку 
холодної води. Він простягнув долоню. Вони потисли 
руки над поваленим деревом.

— Вас звуть Джонні, так? Джонні Колсон.
— Майже. Джекі. Відступіть трохи, містере Ларсон, 

щоб я перепиляв цю деревину. Вашою пилкою будете 
цілий день махати.

Дрю відступив і дивився, як Джекі завів свій «Штіль» 
і прорізався крізь дерево, залишивши акуратну купку 
тирси на засипаній листям і  галузками дорозі. Удвох 
вони зіпхнули меншу частину дерева в канаву.

— Як там решта дороги? — спитав Дрю, трохи хекаючи.
— Не геть страшно, але в одному місці сильно роз

мило. — Джекі примружив око, а іншим оглянув «субур
бан» Дрю. — Ця штука може й пройти, вона доволі 
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високо сидить. Коли ні, то я міг би вас потягти, але 
тоді вашу вихлопну може трохи перетеє.

— Звідки ви дізналися, що треба по мене їхати?
— Ваша дружина мала татків номер у старому блок

ноті. Вона поговорила з мамцею, а мамця подзвонили 
мені. Ваша дружина переживає.

— Та мабуть. І ще, мабуть, думає, що я клятий дурень.
На це син Старого Білла  — можна називати його 

Молодим Джекі — примружив очі на високі сосни при 
дорозі й нічого не сказав. Як правило, янкі не коменту
ють подружньої ситуації інших людей.

— Ну, скажу от що, — мовив Дрю. — Як вам те, щоб 
ми поїхали спершу до хатинки мого тата? У вас є час?

— Ага, цілий день.
— Я зберу речі — це недовго — а тоді зможемо доїха

ти караваном до крамниці. Там нема покриття мобіль
ного, але я зможу подзвонити з таксофона. Якщо буря 
і його не вимкнула.

— Нє, він працює. Я дзвонив звідти мамці. Ви, ма
буть, ще не чули за Девітта, га?

— Тільки те, що він захворів.
— Уже є новина, — сказав Джекі. — Помер. — Він 

харкнув, плюнув і глянув на небо. — Уже не побачить 
цю, як видко, погожу днину. Стрибайте до вашої маши
ни, містере Ларсон. Проїдьте за мною пів кілометра до 
Паттерсона. Там зможете розвернутися.

26

Знак і  картинка у  вікні «Великого 90» здалися Дрю 
водночас сумними і смішними. Зважаючи на обстави
ни, веселитися з його боку було доволі паскудно, але ж 
іноді (або й  часто) внутрішній рельєф людини саме 
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такий і є — доволі паскудний. «ЗАЧИНЕНО НА ПО
ХОРОНИ»,  — було написано на знаку. А  картинка 
зображала Роя Девітта біля надувного басейну. На 
чоловікові були пляжні човганці й  шортибермуди, 
над якими нависало значне черево. Він тримав у руці 
банку пива й, мабуть, потрапив у кадр посеред танцю
вального руху.

— Рой любив пивбургери, це точно, — підмітив Дже
кі Колсон. — Ви звідси вже доберетеся, містере Ларсон?

— Аякже, — сказав Дрю. — Дякую.
Він простягнув руку. Джекі Колсон потиснув її, ско

чив у свою «шеві» й поїхав дорогою.
Дрю зійшов на ґанок, поклав жменю дріб’язку на 

поличку біля таксофона й подзвонив додому. Відпо
віла Люсі.

— Ця я, — сказав Дрю. — Я коло крамниці, їду додо
му. Ще сердишся?

— Приїдь і побачиш. — А тоді: — Голос уже краще 
звучить.

— Бо мені краще.
— Встигнеш сьогодні?
Дрю глянув на руку й  зрозумів, що взяв із собою 

рукопис (аякже!), але годинник залишив у спальні та
тової хатини. Де він і пролежить до наступного року. 
Дрю оцінив положення сонця.

— Не впевнений.
— Якщо ти втомлений, то не намагайся. Зупинись 

в АйлендФолз або Деррі. Ми почекаємо ще ніч.
— Гаразд, але якщо почуєш, як хтось заходить до 

будинку десь опівночі, то не стріляй.
— Не буду. Добре попрацював? — Він чув у її голосі 

вагання. — Ну, з тією хворобою?
— Так. Думаю, виходить добре.
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— Не було проблем із… ну…
— Словами? Ні. Жодних.  — Принаймні після того 

дивного сну не було. — Думаю, що цю книжку не до
ведеться викидати. Я люблю тебе, Люсіє.

Пауза після його слів здавалася дуже довгою. Тоді 
вона зітхнула й сказала:

— Я теж тебе люблю.
Зітхання йому не сподобалось, але слова він радо 

прийняв. Їм на дорозі трапилася яма — не перша і на
вряд чи остання, — але вони проїхали її. Усе було добре. 
Він повісив слухавку й рушив у дорогу.

День минав (доволі погожий, як і передбачав Джекі 
Колсон), і Дрю почали траплятися рекламні щити мо
телю в АйлендФолз. Вони спокушали його, але він ви
рішив гнати далі. «Субурбан» їхав добре — деякі ями 
й горби на Гімнистій дорозі ніби навіть трохи покра
щили кути сходження на передніх колесах, — і якби він 
трохи махнув рукою на обмеження швидкості, а коп би 
його на цьому не впіймав, Дрю міг би повернутися 
додому до одинадцятої. Виспатись у  власному ліжку.

І попрацювати наступного ранку. Це теж.

27

Він увійшов до спальні рівно о пів на дванадцяту. Зняв 
брудні черевики внизу й намагався йти тихо, але почув 
шарудіння простирадла в темряві й зрозумів, що Лю
сі прокинулася.

— Залазь, містере.
Цього разу те слово не кусалося. Він був радий бути 

вдома, а ще радіший — бути з нею. Щойно він ліг до 
ліжка, вона обняла його, притисла до себе (коротко, 
але міцно), а тоді перевернулася на інший бік і заснула. 
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Коли вже Дрю й сам відпливав у дрімотну далечінь — 
у ті перехідні моменти, коли свідомість стає пластич
ною, — до нього прийшла дивна думка.

А що, як щур повернувся разом з ним? Що, як він 
зараз під ліжком?

«Нема ніякого щура», — подумав він і заснув.

28

— Ого, — сказав Брендон. З повагою і навіть трохи з за
хватом. Вони з сестрою стояли коло дороги, чекаючи 
автобуса з рюкзаками на плечах.

— Що ти з ним робив, тату? — спитала Стейсі.
Вони дивилися на «субурбан», забризканий усохлою 

грязюкою аж до ручок на дверях. Лобове скло було 
мутне, за винятком двох півмісяців, протертих очис
никами. А ще, звісно, з пасажирського боку бракува
ло дзеркала.

— Була буря,  — сказав Дрю. Він стояв у  піжамних 
штанях, домашніх човганцях і футболці Бостонського 
коледжу. — І дорога там теж не в найкращому стані.

— Гімниста дорога,  — сказала Стейсі, смакуючи 
назву.

Тепер вийшла й Люсі. Вона стояла, дивлячись на без
таланний «субурбан», уперши руки в боки.

— Святі копита.
— Я його сьогодні помию, — сказав Дрю.
— Мені так більше подобається,  — сказав Брен

дон. — Це круто. Ти, мабуть, їхав як скажений, тату.
— Ох, він точно скажений, — сказала Люсі. — Ваш 

скажений батечко. Тут нема сумніву.
А тоді під’їхав автобус, врятувавши його від необхід

ності придумувати відповідь.
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— Заходь, — сказала Люсі, після того як вони про
вели очима дітей. — Посмажу тобі якихось млинців чи 
що. Ти наче скинув вагу.

Вона вже розверталася, коли він упіймав її руку.
— Ти нічого не чула про Ела Стемпера? Може, бала

кала з Надін?
— Я говорила з нею того дня, як ти поїхав у ліси, бо 

ти розказав мені, що він захворів. Підшлункова — це 
так жахливо. Вона сказала, що він почувається доволі 
непогано.

— А після того ви не розмовляли?
Люсі насупилася.
— Ні, а чого питаєш?
— Просто так, — сказав він, і то була правда. Сон — 

це сон, а єдиний щур, якого він бачив у хатинці, був 
м’якою іграшкою з  коробки.  — Я  просто хвилююся.

— Тоді сам йому подзвони, без посередників. То ти 
хочеш млинців чи ні?

Чого він хотів, то це працювати. Але спочатку  — 
млинці. Щоб на домашньому фронті було без змін.

29

Після млинців він пішов до свого маленького кабінету 
нагорі, підімкнув ноутбук і глянув на паперові сторінки, 
які наклацав на татовій машинці. Спочатку набрати їх чи 
перти далі? Він обрав друге. Краще зразу дізнатися, чи те 
чарівне заклинання, що висіло над «Гіркою річкою», ще 
тримається, а чи розвіялося, коли він вийшов з хатинки.

Воно таки трималося. Перші хвилин десять Дрю про
був у кабінеті, краєм вуха чуючи внизу реґі, яке озна
чало, що Люсі сидить у своєму кабінеті й зводить до
купи числа. А тоді музика зникла, стіни розчинились 
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і  місяць освітив Девіттроуд, побитий і  повний ям 
шлях, що лежав між БіттерРівер і окружним центром. 
Скоро мав над’їхати поштовий диліжанс. Шериф Ей
веріл підніме свій значок і зупинить його. Дуже скоро 
вони з Енді Прескоттом уже їхатимуть у ньому. У хлоп
ця зустріч із окружним суддею. А  незабаром після 
того — з шибеницею.

Дрю спинився опівдні й зателефонував Елові Стем
перу. Не було причин боятися, і він казав собі, що не 
боїться, але водночас не міг заперечувати, що його 
пульс трохи пришвидшився.

— Привіт, Дрю, — сказав Ел абсолютно своїм голо
сом. Сильним. — Як минула відпустка у глушині?

— Непогано. Я написав майже дев’яносто сторінок, 
перш ніж надійшов грозовий фронт…

— «П’єр»,  — сказав Ел з  явною відразою, котра зі
гріла серце Дрю. — Справді дев’яносто сторінок? Ти?

— Знаю, важко повірити, і ще десять сьогодні зранку, 
але нехай. Насправді я хотів спитати, як почуваєшся ти.

— Доволі непогано, чорт забирай, — сказав Ел. — Крім 
того, що доводиться боротися з одним клятим щуряком.

Дрю сидів на кухонному стільці, але тепер скочив на 
ноги, раптом знову відчувши в собі хворобу. Гарячку.

— Що?
— Ой, не переймайся, — сказав Ел. — Лікарі посадили 

мене на нові ліки. У них має бути хтознаскільки різно
видів побічних дій, але в мене поки що тільки одна — 
кляті чиряки. То на спині вискочить, то на боці. Надін 
божилася, що це якісь лишаї, але я зробив тести, і вияви
лося, що просто чиряки. Але ж сверблять — страшне.

— Просто чиряки, — повторив Дрю.
Він провів долонею по губах. «ЗАЧИНЕНО НА ПО

ХОРОНИ», — подумав.
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— Ну, це не так погано. Бережися там мені, Еле.
— Берегтимусь. І я хочу побачити книжку, коли ти її 

допишеш. — Ел помовчав. — Ти чув: я сказав «коли», 
а не «якщо»?

— Ти перший у черзі після Люсі, — сказав Дрю й за
кінчив розмову.

Добрі новини. Скрізь добрі новини. Ел наче здоро
вий. Схожий на себе. Усе добре, крім клятого щуряка.

Дрю зміг із цього посміятися.

30

Листопад випав холодний і сніжний, але Дрю Ларсон 
ледве помічав це. Останнього дня місяця він дивився 
(очима шерифа Джима Ейверіла), як Енді Прескотт під
нявся на ешафот в окружному центрі. Дрю було цікаво, 
як хлопець із цим упорається. Виявилося (коли полили
ся відповідні слова), що впорався дуже добре. Він змуж
нів. Трагедія (й  Ейверіл це розумів) була в  тому, що 
малий уже не подорослішає. Один п’яний вечір і напад 
ревнощів через танцюристку зрізав під корінь усе, що 
могло з нього вирости.

Першого грудня Джим Ейверіл здав свій значок ви
їзному судді, котрий приїхав до міста на страту, а тоді 
повернувся до БіттерРівер, де склав нечисленні пожит
ки (вистачило однієї валізи) й попрощався зі своїми по
мічниками, котрі збіса добре впоралися з роботою, коли 
стало непереливки. Так, навіть Джеп Леонард, тямущий, 
як каменюка. Або меткий, наче ковадло, на вибір.

Другого грудня шериф запряг коня в легку коляску, 
закинув назад валізу й сідло і подався на захід, збираю
чись пошукати щастя в Каліфорнії. Золота лихоманка 
скінчилася, але йому кортіло побачити Тихий океан. Він 
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не підозрював про те, що вбитий горем батько Енді Пре
скотта заліг під валуном у двох милях за містом і тримав 
дорогу на мушці «шарпса» — гвинтівки, котра пізніше 
стане відома як «зброя, що змінила історію Заходу».

Ось на дорозі з’явився легкий візок, а керував ним, 
поставивши чоботи на бортик, чоловік, що був при
чиною його горя та зруйнованих надій, чоловік, який 
убив його сина. Не суддя, не присяжні, не кат. Ні. Ось 
цей чоловік. Якби не Джим Ейверіл, його син зараз був 
би в Мексиці, а перед ним стелилось би довге життя — 
яке протяглося б аж у нове століття!

Прескотт звів курок. Навів приціл на чоловіка на 
возику. Поклавши пальця на холодний сталевий пів
місяць гачка, він міркував і вирішував, що робити в ті 
сорок чи скільки секунд, через які возик виїде на на
ступний горбик, а  тоді зникне з  очей. Стріляти? Чи 
відпустити?

Дрю подумав, чи не додати ще одне речення — «А то
ді він зважився», — і не додав. Воно змусило б певну 
частину читачів — мабуть, чималу їх частку — думати, 
що Прескотт зважився стріляти, але Дрю хотів залиши
ти питання без відповіді. Натомість він додав два по
рожні рядки й надрукував:

КІНЕЦЬ

Він довго дивився на те слово. Дивився на друкова
ний рукопис, що лежав між ноутбуком і принтером, — 
разом із доробком останнього дня в ньому буде якраз 
під триста сторінок.

«Я зробив це. Її можуть надрукувати, а можуть і ні. 
Може, я напишу ще одну, а може, й не напишу, бай
дуже. Я зробив це».

Він затулив обличчя руками.
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Через два дні Люсі перегорнула останню сторінку й гля
нула на нього так, як не дивилася вже дуже довго. Може, 
з часів перших двох років їхнього шлюбу, коли ще не 
було дітей.

— Дрю, вона дивовижна.
Він усміхнувся.
— Справді? Ти не кажеш це просто тому, що її напи

сав твій благовірний?
Вона різко захитала головою.
— Ні. Це чудово. Вестерн! Я б ніколи не подумала. Як 

тобі це спало на думку?
Він знизав плечима.
— Просто спало, та й усе.
— Так той жахливий ранчер таки вистрелив у Джима 

Ейверіла?
— Не знаю, — сказав Дрю.
— Ну, видавець може захотіти, щоб ти таки допи

сав це.
— Тоді видавцю — якщо він колись з’явиться — дове

деться змиритися з тим, що не все бажане здійснюється. 
Ти впевнена, що воно непогано? Справді так вважаєш?

— Набагато більше, ніж непогано. Покажеш її Елові?
— Так. Відвезу йому примірник завтра.
— Він знає, що це вестерн?
— Ні. Я навіть не в курсі, чи вони йому подобаються.
— Цей сподобається. — Вона помовчала, а тоді взяла 

його за руку й сказала: — Я так сердилася на тебе за те, 
що ти не повернувся, як налетіла та буря. Але я поми
лялася, коли не хотіла слухати, щур ти казав.

Він висмикнув руку, знову відчувши гарячку.
— Як ти сказала?
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— Помилялася, коли не слухала, що ти казав. Що 
з тобою, Дрю?

— Нічого, — сказав він. — Зовсім нічого.

32

— Ну як? — спитав Дрю через три дні. — Який вердикт?
Вони сиділи в кабінеті його старого завкафедри. Руко

пис лежав на Еловому столі. Дрю переймався тим, як 
відреагує на «Гірку річку» Люсі, але ще більше він нер
вував через Елову думку. Стемпер був ненаситним 
і всеїдним читачем, котрий аналізував і розбирав прозу 
все своє робоче життя. Він був єдиною людиною з відо
мих Дрю, котра наважувалася викладати «Під вулка
ном» і «Нескінченний жарт» в одному семестрі.

— Я думаю, що це дуже добре. — Ел не тільки говорив 
як раніше, а й вигляд мав як раніше. Шкіра повернула 
свою барву, він набрав пару кілограмів. Хімія забрала 
його волосся, але бейсболка «Ред Сокс» прикривала не
щодавно злисілу голову.  — Ця книжка будується на 
сюжеті, але стосунки між шерифом і юним в’язнем на
дають історії доволі незвичайної глибини. Я б сказав, 
що не настільки добре, як «Випадок в  ОксБоу» або 
«Ласкаво просимо до ГардТаймс»…

— Знаю, — сказав Дрю (котрий думав, що це не так). — 
Я б ніколи такого не заявляв.

— …але думаю, що нарівні з «Ворлоком» Оуклі Голла, 
котра йде зразу за тими двома. У тебе було що сказати, 
Дрю, і ти добре все виклав. Книжка не б’є читача по голо
ві тематичними викрутасами, і я думаю, що більшість 
просто читатиме її заради міцної історії — що ж було 
далі? — але тематичні елементи теж усі на місці, о так.

— Думаєш, люди читатимуть?



493щур

— Аякже. — Ел нібито відкидав усі сумніви. — Якщо 
твій агент не повний валянок, то легко її продасть. Може, 
навіть за якісь гроші. — Він оглянув Дрю. — Хоч я при
пущу, що це для тебе вторинне, якщо ти взагалі про це 
задумувався. Ти просто хотів зробити це, так? Нарешті 
стрибнути з найвищої вежі в громадському басейні, не 
розгубивши рішучості й  не сповзши вниз драбиною.

— Саме так, — сказав Дрю. — А ти… Еле, ти чудово 
виглядаєш.

— І почуваюся чудово, — сказав він. — Лікарі хіба що 
не називають мій випадок дивом, і в перший рік я ро
битиму тести кожні три тижні, але сьогодні по обіді 
в мене останнє побачення з тією курвою хіміотерапією. 
Усі тести показують: поки щур я вільний від раку.

Цього разу Дрю не сполошився й не перепитав. Він 
знав, що насправді сказав його старий завідувач кафе
дри, і знав, що якась частина його мозку й надалі іноді 
чутиме це слово. Наче скалка, що засіла не під шкірою, 
а в мозку. Більшість скалок виходять без нагноєння. Він 
був майже певен, що і з цією так буде. Врештірешт, Ел 
видужав. Щур із хатини зі своєю угодою був сном. Або 
м’якою іграшкою. Або повною маячнею.

На вибір.

33

Кому: drew1981@gmail.com

АГЕНЦІЯ ЕЛІЗИ ДІЛДЕН
19 січня 2019 року

Дрю, сонце моє!
Як я рада знову почути про тебе, я вже думала, що ти по
мер, а я пропустила некролог! (жартую! ). Як захопливо, 
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після стількох років — роман! Бігом присилай, любий, поди
вимося, що можна зробити. Але мушу попередити, що ринок 
зараз удвічі дохліший, ніж був, якщо це тільки не книжка про 
Трампа чи його прибічників.

Цьомцьом,
Еллі

Надіслано з мого електронного рабського браслета

Кому: drew1981@gmail.com

АГЕНЦІЯ ЕЛІЗИ ДІЛДЕН
1 лютого 2019 року

Дрю! Я вчора дочитала! Дас іст ФАНТАСТІШ! Сподіваюся, ти 
не думав нажити з книжки грандіозні статки, але я впевнена, 
що її надрукують, і відчуваю, що можу домовитися про со
лідний аванс. Може, більш ніж просто солідний. Я б навіть не 
виключала варіанта з аукціоном для видавців. А ще, а ще я від
чуваю, що ця книжка може (і повинна) зробити тобі репутацію. 
Гадаю, що коли її надрукують, відгуки на «Гірку річку» будуть 
дуже солодкі. Дякую за чудову мандрівку на старий Захід!

Цьомцьом,
Еллі

PS: Ще й кінцівку так обірвав! Той поганий щурранчер справ
ді вистрелив у Джима Ейверіла????

Е
Надіслано з мого електронного рабського браслета

34

Для «Гіркої річки» справді влаштували аукціон. Він про
йшов 15 березня, у той самий день, коли на Нову Англію 
налетіла остання буря сезону («Таня», якщо вірити погод
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ному каналу). У ньому взяли участь три представники 
Великої п’ятірки ньюйоркських видавців, а переможцем 
вийшов «Патнем». Аванс склав 350 тисяч доларів. Не та 
сума, що в Дена Брауна чи Джона Ґрішема, але, як ска
зала Люсі, обійнявши його, вистачить Брену і Стейсі на 
коледж. Вона відкоркувала пляшку «Дом Периньйон», 
яку берегла для цієї нагоди (хотілося б вірити). Це ста
лось о третій годині дня, коли їм ще хотілося святкувати.

Вони випили за книжку, за автора книжки, за дружи
ну автора книжки й надзвичайних та чудових діточок, 
котрі з’явилися на світ стараннями автора книжки 
й дружини автора книжки, і вже були доволі підхмеле
ні, коли о четвертій їм зателефонували. То була Келлі 
Фонтейн, адміністратор кафедри мови й літератури ще 
з тих часів, про які ніхто не пам’ятав. Вона була в сльо
зах. Ел і Надін Стемпери загинули.

Того дня йому були призначені тести в Медичному 
центрі Мейну («кожні три тижні впродовж першого 
року», — пригадав його слова Дрю).

— Вони могли відкласти огляд, — сказала Келлі, — 
але ти ж знаєш Ела, та й Надін така сама. Якийсь там 
сніжок їх не спиняв.

Аварія трапилася на 295й трасі, менш як за кілометр 
від лікарні. Вантажівку занесло на льоду, її причеп 
ударив маленький «пріус» Надін Стемпер у бік і змів 
з дороги, наче крихту зі столу. Машина перекинулася 
й упала на дах.

— О Боже, — сказала Люсі. — Обоє загинули. Який 
жах. А він же почав одужувати!

— Так,  — сказав Дрю. Його оглушило.  — Так, оду
жував.

Звісно, якщо не зважати на те, що йому доводилося 
боротися з одним клятим щуряком. Він сам так сказав.
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— Тобі треба присісти, — сказала Люсі. — Ти блідий, 
як матове скло.

Але Дрю треба було не присісти  — принаймні не 
в першу чергу. Він побіг до раковини на кухні й виверг
нув шампанське. Зависнувши над нею, продовжуючи 
натужуватися, ледве усвідомлюючи, що Люсі гладить 
його по спині, він подумав: «Еллі каже, що книжку ви
дадуть наступного лютого. Між сьогоднішнім днем 
і  тим днем я  робитиму все, що скаже мені редактор, 
а також з’являтимусь на публіці після її виходу, скільки 
вони забажають. Я гратиму за правилами. Зроблю це 
заради Люсі й дітей. Але іншої книжки не буде ніколи».

— Ніколи, — сказав він.
— Що кажеш, любий?
Вона продовжувала гладити його рукою по спині.
— Підшлункова. Я думав, вона його забере, як заби

рає майже всіх. Ніколи не думав, що вийде отак. — Він 
прополоскав рота під краном і  сплюнув.  — Ніколи.

35

Похорон — який Дрю подумки не міг перестати на
зивати ПОХОРОНАМИ — відбувся через чотири дні 
після аварії. Молодший брат Ела попросив Дрю сказа
ти кілька слів. Дрю відмовився, мовляв, він надто шо
кований, щоб добре говорити. Безперечно, він і  був 
шокований, але насправді боявся того, що слова мо
жуть знову вдатися до того ж підступу, як під час ро
боти над «Містечком» і двома закинутими книжками 
до нього. Боявся  — справді боявся,  — що якщо він 
вийде на кафедру перед повною церквою згорьованих 
родичів, друзів, колег та учнів, з його уст може зірва
тися: «Щур! Це той всраний щур! І його випустив я!»
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Люсі проплакала всю службу. Стейсі проплакала 
разом з нею — не тому, що добре знала Стемперів, але 
зі співчуття до матері. Дрю сидів мовчки, обійнявши 
рукою Брендона. Він дивився не на дві труни, а  на 
хори. Був упевнений, що побачить, як щур пробігає 
полірованим поруччям своє переможне коло, але ні. 
Звісно, ні. Там не було ніякого щура. Коли служба за
кінчилася, він усвідомив, як це було тупо — вважати, 
що він тут з’явиться. Дрю знав, де щур є, і  те місце 
лежало за багато кілометрів звідти.

36

У серпні (і яким же спекотним видався той серпень) 
Люсі вирішила на кілька тижнів повезти дітей на узбе
режжя до ЛітлКомптона, що в РодАйленді, до своїх 
батьків і сестри, залишивши Дрю в тихому будинку, де 
він зміг би опрацювати редагований рукопис «Гіркої 
річки». Він сказав, що розіб’є роботу на дві частини, 
вибравши якийсь день посередині, щоб поїхати до 
татової хатини. Сказав, що переночує там, а наступно
го дня повернеться й продовжить роботу над рукопи
сом. Вони найняли Джека Колсона — Молодого Дже
кі  — вивезти залишки розтрощеного сараю. Джекі 
й собі найняв свою мамцю прибрати всередині хатин
ки. Дрю казав, що хотів би все це оглянути, коли вони 
впораються. І забрати годинник.

— Ти точно не надумав почати там нову книжку? — 
спитала Люсі всміхаючись — Я не проти. З минулою 
все склалося дуже непогано.

Дрю похитав головою.
— Нічого такого. Мені здається, що треба її продати, 

люба. Насправді я їду туди попрощатися.
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37

Знаки на колонці біля «Великого 90» лишились ті самі: 
«ОПЛАТА ГОТІВКОЮ», і  «ТІЛЬКИ ЗВИЧАЙНИЙ 
БЕНЗИН», і «ВТІКАЧІ БУДУТЬ ПЕРЕСЛІДУВАТИСЯ 
ЗА ЗАКОНОМ», і  «БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИ
КУ». Худа жінка за прилавком теж виглядала майже 
так само. Хромована штанга зникла, але кільце в носі 
лишилось. А ще вона стала білявкою. Імовірно, тому 
що їх обирають джентльмени.

— Знову ви, — сказала вона. — Тільки, здається, вже 
на інших колесах. У вас же був «субурбан».

Дрю глянув на «шеві еквінокс» (куплена одною ви
платою, на лічильнику й досі менш як десять тисяч), 
що стояла біля єдиної іржавої колонки.

— «Субурбан» так і не оклигав після моєї минулої 
поїздки сюди, — сказав він. «Як і я сам».

— Довго там пробудете?
— Цього разу ні. Я чув про Роя. Мені шкода.
— Мав би піти до лікаря. Хай буде вам уроком. 

Щось іще?
Дрю купив хліба, м’ясну нарізку й упаковку пива.

38

Увесь бурелом з подвір’я прибрали, а сараю для інстру
ментів наче ніколи й не було. Молодий Джекі наклав 
дерну, і там уже наросло свіжої трави. І якихось бадьо
рих квітів. Ненадійні сходинки на ґанок замінили, до
дали кілька нових стільців — мабуть, якісь дешевші 
з «Волмарту» в ПрескАйлі, але виглядали непогано.

Усередині хатинку причепурили й освіжили. Слюдя
не віконце грубки протерли від сажі, та й сама грубка 
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блищала. Як і вікна, обідній стіл та підлога з соснових 
дощок, котру ніби не тільки вимили, але й начистили. 
Холодильник знову стояв вимкнений і  відчинений, 
знову порожній, якщо не рахувати пачки соди. Ма
буть, нової. Було ясно, що вдова Старого Білла пре
чудово впоралася.

Тільки на поверхні коло раковини виднілися сліди 
життя з минулого жовтня: ліхтар, каністра палива для 
нього, пакуночок льодяників від кашлю «Голлс», кіль
ка пакетиків порошку від головного болю «Ґуді», пів 
пляшечки «Доктора Кінга від кашлю й застуди» і на
ручний годинник Дрю.

Камін вичухрали від попелу. У нього наклали свіжих 
дубових дров, тож Дрю зрозумів, що Молодий Джекі 
або найняв когось прочистити димар, або зробив це 
сам. Дуже ретельно з його боку, але в серпневу спеку 
в каміні не буде потреби. Дрю підійшов до нього, опус
тився на підлогу й вигнув шию, щоб зазирнути в чор
ну горлянку димоходу.

— Ти там? — погукав він… з повною впевненістю, 
що там є до кого звертатися. — Якщо ти там, спустись. 
Я хочу з тобою поговорити.

Звісно, нічого не сталося. Він знову сказав собі, що 
нема ніякого щура, що його ніколи не було, але ж він 
таки був. Скалка не виходила. Щур був у його голові. 
От тільки то було не зовсім так. Чи так?

Обабіч вичищеного й вимитого каміна й досі стояли 
два ящики: в одному свіжа лучина, в іншому іграшки, 
покинуті його дітьми й дітьми тих, кому Люсі здавала 
будиночок за минулі кілька років. Він ухопив ящик 
і  вивернув його на підлогу. Спочатку йому здалося, 
що м’якого щура там немає, і він відчув кольку нера
ціональної, але справжньої паніки. Тоді побачив, що 
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іграшка відкотилася під виступ каміна і ніщо не ви
зирало назовні, крім ганчір’яного заду й тонкого хвос
та. Ох і потвора!

— Думав сховатися, га? — спитав Дрю. — Не вийде, 
містере.

Він переніс його до кухні й вкинув у раковину.
— Хочеш щось сказати? Щось пояснити? Вибачити

ся? Ні? Як щодо останнього слова? Раніше ти немало 
наговорив.

Іграшковий щур не мав чого сказати, тож Дрю об
лив його паливом для ліхтаря й підпалив. Коли від 
нього не лишилося нічого, крім задимлених, гидких 
на запах вигарків, Дрю відкрутив воду та облив решт
ки. Під раковиною знайшлося кілька паперових па
кетів. Дрю зішкрябав усе, що залишилося від щура, 
кулінарною лопаткою і пересипав у пакет. Тоді пішов 
з ним до струмка Ґодфрі, вкинув його у воду й про
стежив, як він поплив геть. Потім сів на березі диви
тися на літній день, що видався безвітряним, спекот
ним, розкішним.

Коли сонце почало пірнати, Дрю повернувся все
редину й зробив кілька сендвічів з болонською ков
басою. Вони вийшли сухенькі — треба було ще взяти 
гірчиці чи майонезу, — але їх можна було проштовхну
ти пивом. Він випив три банки, сидячи в старому кріс
лі й читаючи книжку Еда Макбейна про 87й відділок.

Дрю подумав над четвертим пивом, але відхилив цю 
пропозицію. Він підозрював, що саме в тій банці міс
титься похмілля, а йому ж хотілося встати раненько. 
Він закінчив з цим місцем. Як і з писанням романів. 
Роман у нього лише той один, його єдина дитина, що 
чекала, поки він з  нею остаточно розбереться. Той 
один, що коштував життя його другові з дружиною.
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— Я не вірю в це, — сказав він, ідучи вгору сходами. 
Нагорі він глянув униз на велику головну кімнату, де 
почав свою книжку і де — принаймні недовго — вва
жав, що помре. — Але ж таки вірю.

Він роздягнувся й ліг. Пиво швидко приспало його.

39

Дрю прокинувся серед ночі. Спальню висріблило світ
ло повного серпневого місяця. На грудях Дрю сидів 
щур і  дивився на нього тими чорними випнутими 
оченятами.

— Здоров, Дрю.
Писок щура не ворухнувся, але голос точно долинав 

від нього. Під час їхньої останньої розмови Дрю був 
хворий і тремтів від гарячки, але цей голос він добре 
пам’ятав.

— Злізь із мене, — прошепотів Дрю. Він хотів збити 
його геть (щурнути геть, так би мовити), але з  рук 
ніби щезла вся сила.

— Нуну, не будь такий. Ти покликав — я прийшов. 
Хіба в казках не так буває? Чим можу тобі допомогти?

— Я хочу знати, навіщо ти це зробив.
Щур сів, поклавши рожеві лапки на хутро на грудях.
— Бо ти так хотів. То було твоє бажання, пам’ятаєш?
— То була угода.
— Ох, вчений люд із коледжів з їхньою семантикою.
— В угоді був Ел, — наполягав Дрю. — Тільки він. 

Оскільки він усе одно мав померти від раку під шлун
кової.

— Я не пам’ятаю, щоб ми уточнювали таку деталь, 
як рак підшлункової, — сказав щур. — Скажи, я по
миляюся?
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— Ні, але я припустив…
Щур умив морду лапами, двічі розвернувся (дотик 

його лап був огидний навіть крізь ковдру), а тоді знов 
оглянув Дрю.

— Саме так людей і обводять круг пальця такими 
чарівними бажаннями, — сказав він. — Вони складні. 
В них багато дрібного шрифту. В усіх найкращих каз
ках це чітко показано. Я думав, ми це обговорювали.

— Гаразд, але Надін Стемпер не була частиною уго
ди! Ніколи не була в нашому… нашій домовленості!

— І ми ніколи не казали, що вона не може в ній бу
ти, — відказав щур манірно.

«Це сон, — подумав Дрю. — Ще один сон, інакше не 
може бути. У жодній версії дійсності гризун не може 
задавити людину юридичним крутійством».

Дрю здалося, що сила повертається до нього, але не 
поворухнувся. Ще рано. Коли надійде мить, він зро
бить це раптово, і тоді він не просто щурне його геть 
з ліжка, ні. Він упіймає щура, здавить щура. Той ви
кручуватиметься, пищатиме, точно кусатиметься, але 
Дрю тиснутиме, доки в щура не репне черево, а з рота 
і сраки не вивернуться кишки.

— Гаразд, можливо, ти правий. Але я  не розумію. 
Я понад усе хотів книгу, а ти її зіпсував.

— Ой, біднийнещасний, — сказав щур і ще раз на
сухо вмився.

Дрю мало не кинувся, але ні. Ще ні. Він мусив знати.
— До сраки твоє кривляння. Я міг убити тебе лопа

тою, але не вбив. Я міг залишити тебе посеред бурі, але 
не залишив. Я заніс тебе всередину й поклав біля груб
ки. Чому ти відплатив мені тим, що вбив двох невин
них людей і вкрав усю радість від закінчення єдиної 
книги в моєму житті?
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Щур зважив це.
— Ну,  — сказав він нарешті,  — якщо трохи пере

фразувати стару приказку, ти знав, що я  щур, коли 
заносив мене.

Дрю кинувся на нього. Він був дуже меткий, але 
вхопив долонями саме повітря. Щур продріботів під
логою, але, перш ніж добігти до стіни, розвернувся до 
Дрю, і в місячному світлі здалося, що він посміхнувся.

— Крім того, ти її не дописав. Ти б ніколи не зміг. Це 
я її дописав.

У плінтусі була дірка. Щур забіг у  неї. Одну мить 
Дрю ще бачив його хвіст, а тоді зник і він.

Дрю лежав і дивився в стелю. «Вранці я скажу собі, 
що це сон», — подумав він і вранці так і зробив. Щури 
не балакають, щури не виконують бажань. Ел уникнув 
раку, але помер в автомобільній аварії — страхітлива 
іронія, але не нечувана. Шкода, що дружина загинула 
разом з ним, але це теж не було нечувано.

Дрю поїхав додому. Увійшов у надприродно тихий 
будинок. Пішов у кабінет нагорі. Розкрив теку з реда
гованим рукописом «Гіркої річки» й наготувався пра
цювати. Як насправді, так і в його голові багато чого 
сталося, і все те неможливо змінити. Варто пам’ятати, 
що він вижив. Він любитиме дружину й дітей наскіль
ки зможе сильно, він житиме наскільки зможе добре 
і радо приєднається до лав авторів однієї книги. На
справді, якщо подумати, він не мав на що скаржитися.

Усе непогано, щуро кажучи.
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Коли моїй мамі або котрійсь із чотирьох тітоньок 
траплялося бачити жінку з дитячим візком, вони зав
жди були схильні щебетати над ним те, чого, певно, 
навчилися від своєї матері: «Звідки ти прийшло, мале? 
Вчора не було — а сьогодні є». Я іноді згадую цей вір
шик, коли мене питають, звідки взялася ідея тієї чи 
іншої історії. Часто не знаю відповіді, через що ніяко
вію і трохи соромлюся (безперечно, це якийсь дитя
чий комплекс дається взнаки). Іноді я  відповідаю 
чесно («Гадки не маю!»), але в інших випадках вига
дую якусь маячню, задовольняючи того, хто питав, 
напівраціональним поясненням причини й наслідку. 
Тут я спробую відповісти чесно. (Звісно, я б усе одно 
так сказав, правда?)

Коли я був малий, то, можливо, бачив кіно — скорі
ше за все, один з тих американоміжнародних горорів, 
заради яких ми з  моїм другом Крісом Чезлі їздили 
автостопом до «Рітца» в  Льюїстоні,  — про одного 
дядька, який так боявся бути похованим живцем, що 
встановив собі телефон у  склепі. Або то була серія 
«Альфред Гічкок представляє». Хай там як, ця думка 
знайшла відгук у моїй надмірно живій дитячій уяві — 
думка про те, як у мертвого дзвонить телефон. Багато 
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років потому, після несподіваної смерті близького дру
га, я  набрав його номер, щоб востаннє почути його 
голос, але він мене не втішив, а настрахав. Я більше 
такого не робив, але той дзвінок, доповнений спогадом 
з дитинства про кіно або телепередачу, став зерном, 
з якого виріс «Телефон містера Герріґена».

Історії розвиваються як хочуть, і  справжня втіха 
цієї — для мене — в тому, щоб повернутися до часів, 
коли мобільні телефони взагалі і, зокрема, айфони 
були геть нові, а всі наслідки їхньої появи мало хто 
уявляв. На етапі досліджень мій айтішник Джейк Лок
вуд придбав на eBay айфон першого покоління й зміг 
його запустити. Той апарат лежить поруч, коли я пишу 
ці рядки (доводиться тримати його на зарядці, бо ко
лись у минулому хтось впустив його й поламав кнопку 
ввімкнення). Я можу ходити з нього в інтернет, можу 
перевіряти погоду та курси акцій. Тільки дзвонити не 
можу, бо в ньому 2G, а ця технологія така ж мертва, як 
і відеокасети «Бетамакс».

Я гадки не маю, звідки взялося «Життя Чака». Знаю 
тільки, що одного дня подумав про рекламний щит 
із тим написом «Спасибі, Чаку!» разом з його фото 
і підписом «39 ЧУДОВИХ РОКІВ». Здається, я й на
писав цю повість, щоб розібратися, про що той ре
кламний щит, але не впевнений навіть у цьому. Можу 
сказати тільки таке: я завжди вважав, що в кожному 
з нас — від королів та інших володарів земель до хлоп
ців, що миють тарілки в мережевих ресторанах, і дів
чат, що перестеляють постіль у  мотелях на трасі,  — 
міститься цілий світ.

Якось у Бостоні мені трапилося побачити хлопця, 
що грав на барабанах на Бойлстонстріт. Люди про
минали його, майже не дивлячись, і кошик перед ним 
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(не Чарівний Капелюх) того дня майже не приймав 
пожертв. Я  подумав: а  що  б трапилося, якби хтось, 
наприклад такий собі містер Бізнесмен, зупинився 
й почав би танцювати, десь як Кристофер Вокен у чу
довому кліпі Fatboy Slim на пісню «Weapon of Choice»? 
Місток до Чака Кранца  — який підходить під опис 
містера Бізнесмена як ніхто  — перекинувся легко. 
Я вставив його в розповідь і дав потанцювати. Я й сам 
люблю танцювати, люблю, як танець звільняє людські 
серце і  душу, тож писати про це було дуже втішно.

Написавши дві історії про Чака, я захотів написати 
й третю, таку, що поєднала б усі три в одну розповідь. 
«Я вміщаю множини» була написана через рік після 
перших двох. Чи успішно ці три дії — подані у зворот
ному порядку, схожі на прокручене в  інший бік ві
део — склалися докупи, нехай вирішують читачі.

Дозвольте перескочити вперед, до «Щура». Я гадки 
не маю, звідки взялася ця історія. Знаю тільки, що 
мені вона здалася лихою казкою і дала нагоду трохи 
написати про таємниці уяви, а  також те, як ця уява 
переноситься на папір. Мушу додати, що лекція Джо
натана Франзена, яку згадує Дрю, вигадана.

Останнє в списку, але далеко не останнє в усьому 
іншому — «Якщо кров тече». Основа цієї історії існу
вала в моїй голові щонайменше десять років. Я почав 
помічати, що певні кореспонденти теленовин ніби 
завжди з’являються на місці страшних трагедій: авіа
катастроф, масових стрілянин, терактів, смертей 
знаме нитостей. Ці історії майже завжди стають най
головнішими регіональними й національними нови
нами  — усім у  репортерській справі відома аксіома 
«Якщо кров тече — камеру на плече». Історія лишала
ся ненаписаною через те, що хтось мусив вийти на слід 
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надприродної істоти, яка замаскувалася під телере
портера й жила з крові невинних. Я не міг придумати, 
хто міг би це зробити. А тоді, в листопаді 2018 року, 
я  усвідомив, що маю відповідь просто перед очима: 
звісно, це Голлі Ґібні.

Я люблю Голлі. Отак просто. Вона мала бути друго
рядним персонажем у «Містері Мерседесі», простою 
дивачкою на лаві запасних. Натомість вона вкрала моє 
серце (і мало не забрала собі всю книжку). Мені зав
жди цікаво, що вона робить і як живе. Коли я повер
таюся до неї, то радий бачити, що вона й досі приймає 
свій есциталопрам і не почала курити. Прямо кажучи, 
мені також було цікаво, які обставини зробили її та
кою, як вона є, тож я й подумав, що можу трохи до
слідити той напрям… тобто поки це працюватиме на 
загальну історію. Це перший сольний виступ Голлі, 
і я сподіваюся, що влаштував його так, як вона заслу
говує. Особлива подяка Алану Вілсону, котрий роз
жував мені, як працюють сучасні комп’ютеризовані 
ліфти та що з ними може бути не так. Звісно, я взяв 
його інформацію і трохи її (кхм) оздобив, тож якщо ви 
знаєте, як це добро працює, і  вважаєте, що в  книзі 
щось описано неправильно, то винуватьте мене — і по
треби моєї історії — а не його.

Покійний Расс Дорр працював зі мною над «Теле
фоном містера Герріґена». Це була наша остання спіль
на робота — а тепер я так за ним сумую. Маю подяку
вати Чаку Веррілу, моєму агентові (котрому особливо 
сподобався «Щур») і  всім у  моїй команді в  Scribner, 
серед яких Нен Ґрем, Сюзан Молдов, Роз Ліппел, Кей
ті Ріццо, Джая Міцелі, Кетрін Монаґан і Керолін Рейді 
(але не тільки вони). Дякую Крісу Лоттсу, агентові 
моїх прав за кордоном, і  Ренду Голстону з  Paradigm 
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Agency в ЛосАнджелесі. Він опікується фільмами й те
лепродуктами. Також велика подяка — і велика лю
бов — моїм дітям, онукам і дружині Табіті. Я люблю 
тебе, мила моя.

Останнім (але тільки в цьому списку) я дякую тобі, 
Постійний Читачу, за те, що ти знову зі мною про
гулявся.

Стівен Кінг
13 березня 2019 року
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