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Присвячується Леннарту Сейну, 
не лише найкращому у своїй справі, 
а й просто хорошому хлопцеві, 
й Елізабет Сейн, такій же чарівній, 
як і її чоловік





ЧАСТИНА 1

ЗНИЩЕННЯ  
МИНУЛОГО

Минуле — це початок початку, 
і все, що було, і все, що є, — всього лише сутінки світанку.

Г. Дж. Веллс

Зустріч двох особистостей чимось схожа на контакт 
двох хімічних речовин: за найменшої реакції 

змінюються обидва елементи.
К. Ґ. Юнґ
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Вісімнадцятого травня Трейвіс Корнелл прокинувся о п’ятій 
ранку. Йому сього дні стукнуло тридцять шість. Він узув величез-
ні туристичні чоботи, надів джинси та картату вовняну блакитну 
сорочку з дов гими рукавами, відтак сів у пікап і поїхав на південь 
від свого будинку в Санта-Барбарі. Його шлях пролягав до сіль-
ської місцевості в каньйоні Сантьяґо, що розташовувався на 
східному кордоні округу Оріндж, на південь від Лос-Анджелеса. 
Трейвіс прихопив із собою лише пакунок печива «Орео», велику 
флягу «Кул-ейду» 1 зі смаком помаранчів та заряджений «cміт-
вессон» 38-го калібру (модель Chief’s Special).

Під час поїздки, що тривала дві з половиною години, він не 
вмикав радіо, не наспівував і не насвистував жодних мелодій, як 
це зазвичай роблять чоловіки на самоті. Частину дороги він їхав 
повз Тихий океан, що розкинувся справа. Над його ранковими 
водами нависав удалині темний горизонт, важкий і холодний, 
наче сланець. Але ближче до берега світанковий краєвид вигравав 
фіолетовими та рожевими відтінками — так наче хтось пороз-
кидав пелюстки чебрецю і троянд. Трейвіс укотре замилувався 
красою океанічних вод, що мерехтіли у вранішньому промінні.

Це був худорлявий жилавий чоловік із глибоко посадженими 
темно-карими очима, такого ж кольору, як і його волосся. В ньо-
го було вузьке обличчя з високими вилицями, аристократичний 
ніс і ледь загострене підборіддя. Це аскетичне обличчя більше б 
личило монаху якогось ордену, котрий досі свято вірив у само-
катування й очищення душі через страждання. Один лиш Бог 
знав, що йому довелося пережити.

Проте іноді на його обличчі проступав приємний, відкритий 
і теплий вираз. Колись його посмішка звабила не одну жінку. 

1 Відомий американський бренд безалкогольних напоїв. Продається у вигляді 
порошку, який необхідно розчинити у воді. (Тут і далі прим. пер.) 
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Але це все було в минулому, і посмішка віддавна вже не осява-
ла його лиця.

«Орео», фляга та револьвер покоїлись у маленькому зеленому 
нейлоновому рюкзаку з чорними лямками, що лежав на сидінні 
збоку. Іноді, коли Трейвіс поглядав на рюкзак, йому здавалося, 
що він бачить крізь тканину свій заряджений Chief’s Special.

З шосе, що вело в каньйон Саньяґо в окрузі Оріндж, він 
звернув на вужчу дорогу, а потім — на сільський гостинець, 
хоча це й було згубно для шин. Десь о пів на дев’яту він при-
паркував свій червоний пікап на придорожньому майданчику 
під густою наїженою кроною канадської сосни.

Трейвіс закинув рюкзак за плечі й пішов підніжжям Санта-
Ани. Він ще змалку вивчив тут кожен схил, долину, ущелину та 
хребет. У його батька була кам’яна хижка у верхній частині кань-
йону Святого Джима — напевне, у найвіддаленішому з обжи тих 
каньйонів, — тому Трейвіс тижнями тинявся безлюдними зем-
лями, що розкинулися на декілька миль.

Він обожнював ці дикі каньйони. Коли був ще хлопчиком, 
у цих лісах водилися чорні ведмеді. Зараз їх уже не стало. Тра-
плялися ще олені-мули, хоча значно рідше, ніж пару десятиріч 
тому. Проте мальовничий гористий ландшафт, буйна і розмаїта 
рослинність зоставалися в повній цілості. Трейвіс усе йшов 
і йшов під навісом, утвореним кронами каліфорнійських дубів 
і платанів.

Час від часу йому траплялися поодинокі хатини й поселення. 
Та жменька людей, що замешкували тут, у каньйоні, — такі со-
бі відлюдники, які вірили у близький кінець цивілізації, але не 
зважувалися переїхати у віддаленіші закутки. У більшості вони 
були простими людьми, яким остогидло гамірне сучасне життя, 
і вони жили тут собі на втіху, чудово обходячись без каналізації 
та електрики.

Хоч каньйони здавалися віддаленими, передмістя поступово 
підступало до них. У радіусі сотні миль у тісно заселених міс-
течках округу Оріндж та Лос-Анджелеса проживало майже де-
сять мільйонів людей. Поселення постійно розширювалися.

Але зараз на цей дикий край опускалося божественне світло, 
яке, здавалося, очищує все довкола, наче дощ, повертаючи йому 
первісну чистоту.
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Трейвіс присів на широкому плоскогір’ї і зняв рюкзак. Тут, на 
цьому голому хребті, майже нічого не росло, і навіть куца трава, 
що пробилася під час короткого сезону дощів, уже встигла висо-
хнути і пожовтіти.

Десь за п’ятнадцять метрів від Трейвіса на камені вигрівалася 
півтораметрова змія-гримучка.

Злісно здійнявши свою клиноподібну голову, вона уважно 
подивилися на чоловіка.

У дитинстві на тутешніх пагорбах Тревіс убив купу змій-
гримучок. Зараз він дістав із рюкзака револьвер, підвівся з ка-
меня і зробив кілька кроків у її бік. Вона випросталась і пильно 
глянула на нього.

Трейвіс, узявши револьвер в обидві руки, зробив ще кілька 
кроків, наблизившись на відстань, достатню для прицільної 
стрільби.

Змія зашипіла. Скоро вона зрозуміє, що не зможе напасти 
з такої відстані, і спробує втекти.

Хоча Трейвіс не сумнівався, що завиграшки влучить у ціль, він 
із подивом відчув, що не може натиснути на спусковий гачок. 
Колись, приходячи на ці пагорби, він не лише спогадував добрі 
давні часи, а й убивав усіх змій, що траплялися йому на шляху. 
Останнім часом самотність і безглуздість власного життя настіль-
ки допекли його, що він почувався як напнута тятива лука. Йому 
треба було вивільнитися від нагромадженої злості, тому вбивство 
кількох змій — невелика втрата — здавалося чудовими ліками від 
душевного сум’яття. Але поки він дивився на змію, то усвідомив, 
що в її існуванні більше сенсу: вона займає певну екологічну 
нішу й напевне отримує від життя більше задоволення, ніж він. 
Трейвіса почало трясти. Він не міг прицілитися і змусити себе 
натиснути на гачок. Убивці з нього не вийшло, тому він опустив 
револьвер і повернувся до каменя, на якому залишив рюкзак.

Змія, безумовно, була мирно налаштована, позаяк одразу 
винувато опустила голову на камінь і завмерла.

Через якийсь час Трейвіс розірвав пакунок «Орео». Це були 
його улюблені ласощі ще з отроцтва. Він не їв їх уже п’ятнадцять 
років. Печиво було таким же смачним, як і тоді. Трейвіс відпив 
«Кул-ейд» із фляги, але напій сподобався йому менше, оскільки 
виявився занадто солодкий, як для дорослого чоловіка.
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«Невинність, захват, радощі та ненаситність молодості мож-
на згадувати, але навряд чи можливо повернути», — подумав 
Трейвіс.

Давши змії-гримучці разом з її сонячними ваннами спокій, 
він знову взяв рюкзак на плечі й почав спускатися південним 
схилом у затінок дерев. Там починався каньйон, а повітря осві-
жував весняний подих вічнозеленого лісу. На західному схилі, 
що вів до темного дна каньйону, Трейвіс повернув на захід 
і ступив на оленячу стежку.

Через кілька хвилин, проходячи між парою каліфорнійських 
платанів, крони яких нахилились, утворивши подобу склепін-
ня, Трейвіс опинився на осяяній сонцем галявині. На проти-
лежному її кінці оленяча стежка губилася в тій частині лісу, де 
ялинки, лаври та платани росли щільніше, ніж в інших місцях. 
Попереду був крутий схил, що вів на дно каньйону. Хоча Трей-
віс стояв на самому краєчку залитої сонцем галявини, його 
черевики ховалися в тіні, та й бачити він міг уперед лише метрів 
на п’ятнадцять. Потім стежка різко обривалася в темряві.

Щойно Трейвіс ступив у тінь дерев, як із сухого паростя 
справа виплигнув пес і, хекаючи, кинувся до нього. Це був 
чистопородний золотистий ретривер. Навскидь йому, мабуть, 
було трохи більше року, бо хоча тілом він уже скидався на до-
рослого пса, проте не втратив іще цуценячої жвавості. Густа 
шерсть ретривера, куди понабивалися якісь колючки, травинки 
та листя, була мокрою, брудною, скуйовдженою і закустраною. 
Пес зупинився навпроти нього, присів, підняв голову й поди-
вився на чоловіка з непідробною приязністю.

Хоча ретривер і був брудним, усе ж він не втратив своєї при-
вабливості. Трейвіс нахилився, погладив його по шерсті й по-
чухав за вухами.

Він також очікував, що зараз із порослі вигулькне захеканий 
хазяїн, можливо, розлючений через його втечу. Але ніхто не 
з’явився. Трейвіс вирішив перевірити, чи на псові, бува, нема 
ошийника й жетона. Ні того, ні другого не виявилося.

— Ти ж не дикий пес, еге ж, хлопче?
Ретривер відхекувався.
— Ні, ти занадто приязний, як для дикого пса. Загубився?
Пес понюхав його руку.
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Трейвіс помітив, що, крім брудної та закустраної шерсті, на 
правому вусі ретривера запеклася кров. На передніх лапах ви-
днілася свіжіша рана, так наче пес тривалий час біг якимись 
нетрями та хащами, від чого подушечки на лапах потріскалися.

— Видно, що ти подолав важкий шлях, хлопче.
Пес тихо заскавчав, наче згоджувався із Трейвісом.
Той продовжував гладити його спину й чухати за вухами, але 

за мить чи дві усвідомив, що очікує від пса того, чого він не 
може йому дати: сенсу та мети його життю й полегші його горя.

— Добре, йди.
Трейвіс легенько поплескав ретривера по боці й випростався.
Пес продовжував сидіти.
Трейвіс проминув його і ступив на вузьку стежину, що вела 

в темряву.
Пес оббіг його і всівся посеред стежки.
— Ну ж бо, хлопче.
Ретривер вишкірив зуби і глухо загарчав. Трейвіс спохмурнів.
— Відійди, ти ж бо хороший песик, — промовив Трейвіс 

і спробував обійти його.
Ретривер продовжував гарчати, відтак вишкірився й заклацав 

зубами просто біля його ніг. Трейвіс відступив на два кроки.
— Гей, що з тобою?
Cобака припинив гарчати й тепер лише важко хекав.
Трейвіс знову спробував піти вперед, але пес ще лютіше ки-

нувся на нього. Він не гавкав, але гарчав ще сильніше, постійно 
намагаючись вкусити його за ноги, тож Трейвісу доводилося 
поступово задкувати. Таким робом він зробив вісім-десять кро-
ків слизьким покривом із висохлих хвоїнок, відтак перечепився 
і впав на задницю.

Щойно Трейвіс усівся, пес відвернувся від нього, подріботів 
галявиною до межі схилу й зазирнув у темряву, щосили при 
цьому нашорошивши вуха.

— Клятий пес, — промовив Трейвіс, але тварина не звернула 
на його слова жодної уваги. — Що, до дідькової матері, з тобою 
таке, песику?

Стоячи в тіні лісу, пес продовжував дивитися на оленячу 
стежку та вглядатися в темряву лісистого схилу, що вів углиб 
каньйону. Його хвіст був підібганий.
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Трейвіс набрав з півдюжини камінців і вже першим поцілив 
у ретривера. Хоча удар був досить болючий, пес не заскавчав, 
а просто здивовано підскочив.

«Ось я й догрався, — подумав Трейвіс. — Тепер він перегри-
зе мені горлянку».

Але пес лише з осудом дивився на нього, все ще залишаючись 
на місці.

Щось у поведінці змученої тварини — чи то широко розплю-
щені очі, чи то нахил великої кутастої голови — змусило Трей-
віса засоромитися свого вчинку. Бідолашний пес дивився на 
нього з таким розчаруванням, що Трейвіс почувався винним.

— Послухай, — сказав він, — ти перший почав і ти це знаєш.
Пес просто дивився на нього.
Трейвіс викинув камінці.
Пес подивився на відкинуті «набої» і підвів голову. Трейвіс 

готовий був заприсягнутися, що побачив схвалення на соба-
чій морді.

Трейвіс міг повернутися назад або знайти інший шлях у кань-
йон. Але його охопило непоясниме бажання будь-що йти туди, 
куди намірявся. Сьогодні, як і завжди, його ніщо не може зупи-
нити — тим паче така дрібниця, як пес.

Він підвівся, порухав плечима, щоби поправити рюкзак, гли-
боко вдихнув пропахле сосною повітря й рішуче пішов через 
галявину.

Вишкіривши зуби, ретривер знову почав гарчати — тихо, але 
загрозливо.

З кожним кроком Трейвіс втрачав відвагу, а коли опинився 
десь за півметра від пса, то вирішив діяти інакше. Він зупинив-
ся, похитав головою, а потім промовив із м’яким докором:

— Поганий пес. Ти дуже поганий пес. Ти знаєш це? Що з то-
бою таке, га? Ти ж не був таким, бо схожий на хорошого пса.

Поки Трейвіс улещував ретривера, той припинив гарчання 
і навіть спробував заметляти своїм пишним хвостом.

— Молодець, — з хитриком у медоточивому голосі промовив 
Трейвіс. — Ось так краще. Ми можемо подружитися, еге ж?

Пес заскавчав на знак згоди. Всім відомо, що кожен пес ви-
дає подібний звук, виказуючи тим самим свою природню лю-
бов до ласки.
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— Це вже щось, — сказав Трейвіс і зробив ще один крок до 
ретривера, щоб нахилитися й погладити його.

Пес одразу ж із гарчанням стрибнув на нього й погнав назад 
галявиною. Вхопившись зубами в його джинси, він почав що-
сили теліпати головою. Трейвіс спробував було вдарити пса но-
гою, але промахнувся і заледве не гримнувся на землю. Пес за 
цей час устиг схопити його за іншу ногу й побіг по колу, тягнучи 
Трейвіса. Той відчайдушно підстрибував, намагаючись втрима-
тися на ногах, але знову гепнувся на землю.

— Дідько! — промовив Трейвіс, почуваючись цілковитим 
дурнем.

До пса знову повернувся дружній настрій, і він заскавчав, 
облизуючи руки Трейвісу.

— Божевільний, — промовив Трейвіс.
Пес побіг на інший кінець галявини і, як і раніше, почав вдив-

лятися на оленячу стежку, що вела вниз, у тінисту прохолоду. 
Раптом пес нагнув голову й зіщулився. М’язи на його спині та 
задніх ногах помітно напружилися, наче він приготувався до втечі.

— Куди ти дивишся?
Трейвісу несподівано спало на думку, що пса приваблювала 

не сама стежка, а щось на ній.
— Кугуар? — поцікавився він уголос, підводячись. За часів 

його юності ці ліси кишіли кугуарами, тому він подумав, що тут 
і досі могло залишитися кілька особин.

Ретривер загарчав. Цього разу не на Трейвіса; щось інше при-
вернуло його увагу. Пес гарчав глухо і ледь чутно. Трейвісу зда-
лося, що пес одночасно і злиться, і боїться.

Койоти? Їх було повно на схилах. Зграя голодних койотів зможе 
налякати навіть таку сильну тварину, як цей золотистий ретривер.

Зненацька пес, здивовано заскавчавши, різко відскочив від 
темної оленячої стежки в бік Трейвіса, а за мить він уже мчав 
повз нього до іншого краю лісу. Здавалося, що він ось-ось зник-
не там. Але пес зупинився біля арки із двох платанів, через яку 
Трейвіс нещодавно пройшов, і очікувально озирнувся. За мить 
він одчай душно і стривожено помчав назад, швидко оббіг Трей-
віса, схопив його за штанину і почав задкувати, намагаючись 
потягнути чоловіка за собою.

— Добре, добре, — сказав Тревіс, — заспокойся.
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Ретривер відпустив Трейвіса і коротко гавкнув, хоча це його 
«гав» радше було схоже на важке зітхання.

Було зрозуміло, що пес навмисне перепиняє шлях уздовж по-
хмурої оленячої стежки, бо там ховається щось небезпечне. А зараз 
ретривер хотів, щоб Трейвіс утікав, бо наближалася якась загроза.

Щось наближалося. Але що?
Трейвіс не боявся, йому просто було цікаво. Істота, що на-

ближалася, могла налякати собаку, але ніхто в цих лісах ніколи б 
не напав на дорослого чоловіка, навіть койот чи кугуар.

Ретривер нетерпляче скавчав і знову спробував схопити Трей-
віса за штанину джинсів.

Він поводився дуже дивно. Якщо ретривер був наляканий, то 
чому не втік, покинувши Трейвіса? Він не був хазяїном пса, і той 
нічого не був йому винен, тож не мав любити чи захищати Трей-
віса. Безпритульні пси не мають ні почуття обов’язку до незна-
йомців, ні моральних зобов’язань. Невже цей ретривер уявив 
себе якоюсь подобою Лессі 1?

— Добре, добре, — промовив Трейвіс, відмахуючись від пса, 
але йдучи за ним до арки з платанів.

Пес побіг уперед по оленячій стежці, що вела вгору до краю 
каньйону, де дерева росли не так густо і було більше світла.

Трейвіс зупинився біля платанів і спохмурнів. Він дивився на 
чорну діру серед дерев, яка виділялася на тлі сонячної галявини, 
дивився туди, де губилася оленяча стежка. Що там могло бути?

Раптом різке стрекотання цикад замовкло, так наче з платів-
ки хтось прибрав голку грамофона. У лісі запанувала незвичай-
на тиша.

І в цю мить Трейвіс почув, як по захованій у темряві стежці щось 
біжить — до його вух долинали лише шурхіт камінчиків, що роз-
літалися навсібіч, і тихе потріскування сухої хащини. Хтось про-
дирався до них. Здавалося, що та істота ближче, ніж була насправ-
ді, бо вузький тунель із дерев підсилював звук. І все ж таки це 
«щось» невпинно наближалося, і наближалося аж занадто швидко.

Уперше Трейвіс відчув, що опинився у смертельній небезпеці. 
Він знав, що в цьому лісі немає таких великих і відважних істот, 

1 Лессі (англ. Lassie) — вигаданий собака породи коллі, персонаж багатьох 
фільмів, серіалів і книг.
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які можуть напасти на людину, проте інстинкт виявився сильні-
шим за розум. Його серце трохи не вискакувало із грудей.

Зупинившись вгорі на стежці, ретривер, здавалося, відчув 
його вагання і збуджено загавкав.

Кілька десятиріч тому Трейвіс, напевно, подумав би, що оленя-
чою стежкою, нетямлячись від хвороб чи болю, гасає розлючений 
чорний ведмідь. Але місцеві жителі й туристи, котрі з’їжджалися 
сюди на вихідні, — провісники цивілізації — давно вже витісни-
ли ту жменьку вцілілих ведмедів далеко вглиб Санта-Ани.

Висновуючи зі звуків, невідома тварина ось-ось дістанеться 
галявини, що ділила верхню і нижню стежку.

Трейвіс відчув, як уздовж його спини наче пробігли мурахи — 
так по віконній шибці стікають дощові краплі.

Трейвіс хотів побачити ту істоту, але водночас відчував про-
низливий первісний жах.

Нагорі нетерпляче гавкав пес. Трейвіс обернувся й побіг.
Він був у чудовій формі: ні краплі зайвого жиру. Попереду мчав 

захеканий ретривер. Трейвіс притиснув руки до тулуба і погнав 
оленячою стежкою, пригинаючись під низькими гілками. Ши-
повані підошви його туристичних черевиків прийшлися дуже до 
речі. Трейвіс декілька разів ковзався на камінцях та злежаному 
настилові із хвоїнок, але жодного разу не впав. Поки він біг крізь 
оманливе плетиво із сонячного проміння і тіней, в його легенях 
почалася справжня пожежа.

Життя Трейвіса Корнелла завжди було сповнене небезпек 
і трагічних подій, але він жодного разу не відступав. Навіть у най-
гірші часи він спокійно переживав утрати, біль і страх. Проте 
сьогодні трапилося щось особливе. Трейвіс утратив самокон-
троль і вперше у своєму житті запанікував. Цей первісний страх 
засів у ньому настільки глибоко, що до цього часу він про нього 
навіть не здогадувався, а зараз все його тіло взялося сиротами 
і холодним потом. Він не міг зрозуміти, чому невідоме створіння 
вселяло в нього такий неймовірний жах.

Трейвіс не озирався. Спочатку він не зводив очей із звивистої 
стежки, остерігаючись врізатися у низько навислу гілку. Але під 
час бігу його страх посилювався. І навіть подолавши кілька со-
тень метрів, він не озирався, щоби, бува, не побачити те, що 
могло бути позаду.
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Трейвіс усвідомлював, що це нелогічно. Мурахи по спині та 
холод у шлунку свідчили про дикий забобонний страх. Але ци-
вілізований та освічений Трейвіс Корнелл сліпо слухався на-
ляканого дикого пуцьвірінка, який живе в кожному з нас (наш 
примарний генетичний предок). Він не міг так просто віднови-
ти контроль над собою, хоч і усвідомлював абсурдність своєї 
поведінки. Ним рухав лише інстинкт, який наказував лише 
бігти, а не думати.

Біля верхівки каньйону стежка повертала вліво і вилася вгору 
крутим північним схилом у бік хребта. Трейвіс вибіг з-за скелі і, 
побачивши колоду впоперек стежки, спробував її перестрибнути, 
проте зачепився ногою за гнилу деревину й гепнувся долілиць. 
Від удару він довший час не міг ні відсапнути, ні поворухнутися.

Трейвіс лежав і все чекав, що істота ось-ось накинеться на 
нього й роздере йому горлянку.

Ретривер побіг стежкою назад і, перестрибнувши через Трей-
віса та впевнено приземлившись позаду нього, почав несамо-
вито гавкати на переслідувача — ще з більшою люттю, ніж коли 
тягнув Трейвіса з галявини.

Трейвіс перекотився і, важко сапаючи, поволі сів. Внизу не 
було нічого. Потім він усвідомив, що ретривера не цікавило ні-
чого в тому напрямку; він стояв збоку від стежки і дивився на 
молоду поросль на сході. Бризкаючи слиною, впертий пес гавкав 
так різко і голосно, аж Трейвісу здавалося, що в нього зараз лус-
нуть барабанні перетинки. Ця несамовита й люта гавкотня діяла 
на нього гнітюче. Пес наче попереджував невидимого ворога, 
щоб він тримався від них подалі.

— Спокійно, хлопче, — м’яко сказав Трейвіс. — Спокійно.
Ретривер припинив гавкати, навіть не глянувши на Трейвіса. 

Він втупився у поросль, ошкіривши зуби, що ховалися за чорни-
ми товстими губами, і глухо гарчав нутряним голосом.

Досі важко хекаючи, Трейвіс нарешті звівся на ноги і глянув 
на схід, у бік лісу. Там не було нічого, крім вічнозелених плата-
нів і кількох модрин. Тіняві ділянки то там, то сям нагадували 
клапті чорної тканини, попротинані золотистими голками сон-
ця. Трейвіс продовжував вдивлятися, але не побачив нічого 
незвичного: поросль, шипшина, плющ, кілька вивітрених го-
стрих скель, схожих на ікла.
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Коли він опустив руку, щоби погладити пса, той припинив 
гарчати, наче зрозумівши його намір. Трейвіс затамував подих 
і вслухався, намагаючись почути якісь звуки в порослі.

Цикади затихли, птахи на деревах анічичирк. Ліс завмер, наче 
весь безмежний годинниковий механізм природи зупинився.

Трейвіс був упевнений, що це не він є призвідцею такої неспо-
діваної тиші, тому що його поява у каньйоні не потурбувала ні 
птахів, ні цикад.

Там щось було — чужинець, який не подобався звичайним 
жителям лісу.

Трейвіс глибоко вдихнув і знову затамував подих, напружив-
шись, щоб не проґавити найменшого поруху з лісу. Цього разу 
він почув хрускіт порослі та сухих гілок, м’яке потріскування 
сухого листя і зловісне, уривчасте важке дихання якогось вели-
чезного створіння. Складалося таке враження, що це створіння 
ховається метрів за дванадцять звідси, але Трейвіс не міг визна-
чити його точного місцезнаходження.

Ретривер, що стояв збоку, напружився. Його пелехаті вуха 
нашорошилися.

Скрипуче дихання невідомого супротивника звучало так зловіс-
но — можливо, його підсилювала луна поміж лісом і каньйоном, 
а може, воно було страшним саме собою, — що Трейвіс швидко 
скинув рюкзак, розкрив його і дістав заряджений «сміт-вессон».

Пес глянув на револьвер. У Трейвіса виникло дивне відчуття, 
наче тварина знала призначення зброї і схвалювала його дії.

Припускаючи, що там може бути людина, Трейвіс вигукнув:
— Хто там? Вийдіть, щоб я вас побачив.
Хрипіння в порослі тепер супроводжувалося грубим погроз-

ливим гарчанням. У Трейвіса душа сховалась у п’яти, а серце 
закалатало, наче скажене. Він напружився, як і ретривер обабіч. 
Кілька секунд, які здалися йому вічністю, Трейвіс не міг зрозу-
міти, чому цей звук настільки перелякав його, але потім усвідо-
мив, що це через неоднозначний характер того гарчання: воно, 
без сумніву, належало тварині, хоча й з очевидними нотками 
свідомості: тон і тембр нагадували ревіння розлюченого чоловіка. 
Чим більше Трейвіс вслухався, тим більше він був упевнений, що 
то не людина і не тварина. Але… що то, в біса, таке?

Попереду захиталася висока поросль. Щось рухалося в його бік.
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— Стій! — суворо сказав він. — Не підходь.
Але істота наближалася.
Ось вона вже в десяти метрах.
Істота сповільнила кроки, напевне, трохи злякавшись, але 

все ж наближалася.
Золотистий ретривер почав загрозливо гарчати, знову відга-

няючи противника. Та все ж Трейвіс бачив, як тремтять його 
боки та голова. Хоч пес і намагався боротися з істотою з порослі, 
він боявся відкритого протистояння.

Страх собаки бентежив Трейвіса. Ретривери славляться своєю 
відвагою та завзятістю; це мисливська порода, відтак їх часто ви-
користовують у небезпечних рятувальних операціях. Яка небез-
пека чи супротивник могли так налякати сильного і гордого пса?

Істота у порослі рухалася в їхній бік. Тепер їх із Трейвісом роз-
діляло менше шести метрів.

Хоча досі Трейвіс не бачив нічого незвичайного, його перепов-
нював забобонний страх присутності якогось незнаного, але 
зловісного створіння. Він продовжував повторювати собі, що то 
просто кугуар, який, напевне, злякався ще більше. Але мурашки 
по спині Трейвіса забігали швидше, а волосся стало дибки. Його 
долоня настільки спітніла, що він побоювався, аби з неї не ви-
слизнув револьвер.

Чотири метри.
Трейвіс підняв «сміт-вессон» і вистрелив у повітря. Постріл 

луною рознісся лісом і каньйоном.
Ретривер навіть не поворухнувся, але істота у порослі одразу ж 

розвернулася й побігла на північ вгору, до краю каньйону. Трей-
віс не бачив її, але виразно помічав її швидкий біг за хитанням 
трави та кущів, що виросли по пояс.

Упродовж кількох секунд Трейвіс відчув полегшення, оскіль-
ки подумав, що налякав її. Проте згодом він побачив, що на-
справді істота не втікала. Вона бігла на північно-північний захід, 
щоб обійти їх згори. Трейвіс зрозумів, що таким побитом істота 
хоче відрізати їм шлях і змусити вийти з каньйону нижнім марш-
рутом, де було би простіше напасти. Трейвіс не знав, чому він про 
це подумав, — просто спало на гадку.

Його первісний інстинкт самозбереження змусив його діяти, 
не обмірковуючи кожен свій крок; Трейвіс робив усе автоматично. 
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Він не відчував такої інстинктивної впевненості з тих пір, як 
десять років тому повернувся з війни.

Трейвіс побіг вгору крутою стежкою, намагаючись слідкувати 
за помітним тремтінням порослі справа. Він залишив рюкзак 
і прихопив із собою лише револьвер. Ретривер біг за ним. Хоча 
Трейвіс мчав доволі швидко, він не міг обігнати невидимого 
ворога. Коли він усвідомив, що переслідувач добіжить до стежки 
раніше за нього, то знову зробив попереджувальний постріл. Але 
цього разу супротивник не злякався і не сахнувся в інший бік. 
Трейвіс двічі вистрелив просто в хащі, туди, де рухалася ця істо-
та. Йому вже було байдуже, хто там. Цього разу спрацювало. 
Трейвіс сумнівався, що поцілив у переслідувача, але нарешті 
вдалося налякати й відігнати його.

Трейвіс продовжив бігти. Він дуже хотів досягти краю кань-
йону, де росло лише кілька дерев, а хащі були не такими густими, 
тим паче, що яскраве сонячне світло не залишало там місця для 
зрадливих тіней.

Коли через кілька хвилин Трейвіс піднявся на вершину, то 
почувався страшенно втомленим. М’язи ніг наче вогнем пекло, 
а серце так калатало, що Трейвісу здавалося, наче луна ось-ось 
відіб’ється від протилежного хребта і повернеться до нього через 
весь каньйон.

Ось місце, де він зупинявся, щоб перекусити печивом. Змії-
гримучки, яка раніше вигрівалася, лежачи на величенькій каме-
нюці, вже не було.

Золотистий ретривер прийшов сюди вслід за Трейвісом. Він 
стояв біля нього, відхекуючись, і дивився вниз зі схилу, яким 
вони щойно піднялися.

У Трейвіса трохи паморочилося в голові. Йому здалось би 
трохи посидіти і відпочити, але він розумів, що досі в небезпеці 
невідомого характеру. Трейвіс услід за ретривером глянув униз 
на оленячу стежку, намагаючись осмислити, що могло ховатися 
в хащах. Якщо істота досі гналася за ним, то тепер вона стала 
обережнішою і дерлася схилом, не зачіпаючи траву та кущі.

Ретривер заскавчав і потягнув Трейвіса за джинси. Відтак він 
швидко побіг на вершину вузького хребта, звідки вони могли 
спуститися в наступний каньйон. Вочевидь, пес вважав, що не-
безпека ще не минула, і підганяв Трейвіса.
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Трейвіс теж був такої думки. Його ірраціональний страх та 
надія на інстинкт, що прокинувся в ньому, гнали його вслід за 
ретривером через гребінь униз, у сусідній лісистий каньйон.

2

Вінсент Наско вже декілька годин вичікував, сидячи у темному 
гаражі, хоча і не справляв враження терплячої людини. Це був 
м’язистий здоровань вагою за сто кілограмів. Йому було шіст-
десят три роки, але його завжди переповнювала така енергія, 
від якої він, здавалося, от-от лусне. 

Його широке обличчя завжди було спокійним, як у корови, 
але в зелених очах світилася життєва сила та якась неврівнова-
женість і дивний голод, як у дикої тварини на кшталт очере-
тяного кота. Люди з таким поглядом трапляються рідко. Не-
зважаючи на свою колосальну енергію, він видавався доволі 
спокійним. Вінсент міг годинами чекати на здобич, скоцюбив-
шись і не розмовляючи.

У вівторок о 9:40 ранку Наско почув, як засув між гаражем та 
будинком голосно клацнув, хоча це й трапилося набагато піз-
ніше, ніж він очікував. Двері прочинилися, голосно дзвякнув-
ши, і доктор Дейвіс Везербі, ввімкнувши світло в гаражі, по-
тягнувся до кнопки, щоб підняти великі секційні двері.

— Стій! — піднімаючись, промовив Наско, вигулькнувши 
побіля блакитно-сірого «кадилака», що належав доктору.

Везербі здивовано закліпав.
— Хто, в біса…
Наско підняв «Вальтер P-38» із глушником і зробив один по-

стріл доктору в обличчя.
Клац!
Не договоривши, Везербі впав на спину просто у пральню, 

розфарбовану в яскраві жовті та білі тони. Падаючи, він голо-
вою зачепив сушилку і металевий возик для речей, який по-
котився до стіни.

Вінс Наско не турбувався через шум, оскільки Везербі був 
нежонатий і жив самотою. Він схилився над трупом, який під 
час падіння відкрив двері, й обережно поклав руку доктору 
на обличчя.
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Куля втрапила Везербі точнісінько в лоба, на кілька сантиметрів 
вище носа. Крові натекло мало, позаяк смерть настала миттєво, 
а вистріл був не таким потужним, щоби пробити череп наскрізь. 
Карі очі Везербі були широко розкриті. Він виглядав здивованим.

Вінс провів пальцями по теплій щоці Везербі, а потім по шиї. 
Закривши незряче ліве око, а потім — праве, хоч і знав, що зав-
дяки посмертним м’язовим реакціям вони відкриються через 
кілька хвилин, він промовив з глибокою вдячністю, яка добре 
відчувалася у його тремтячому голосі:

— Дякую. Дякую, докторе. — Відтак Вінс поцілував заплюще-
ні очі мерця. — Дякую.

Відчуваючи приємне тремтіння, він підняв з підлоги ключі від 
машини, пішов у гараж і відчинив багажник «кадилака», намага-
ючись нічого не торкатися, щоб не залишати відбитків. Багажник 
був порожній. Чудово. Вінс виніс труп Везербі з кімнати для 
прання, поклав його в багажник і зачинив.

Вінсу наказали, щоб тіло доктора ніхто не знайшов до завтраш-
нього дня. Він не знав, чому цей час відігравав таку важливу роль, 
але пишався своєю бездоганною роботою. З цієї причини Вінс 
повернувся у пральню, поставив металевого возика на місце 
і перевірив, чи у приміщенні все лишилося на своїх місцях. За-
доволений оглядом, він замкнув двері у жовто-білу кімнату клю-
чами, що їх забрав у Везербі.

Відтак вимкнув світло у гаражі, пройшов крізь напівтемне 
приміщення і зупинився перед бічними дверима — тими самими, 
через які зайшов уночі, зламавши миршавий замок за допомогою 
кредитки. Ключем доктора він відкрив двері й вийшов з будинку.

Дейвіс Везербі мешкав у Корона-дель-Мар, звідки рукою було 
подати до Тихого океану. Вінс припаркував свій мікроавтобус 
«форд», випущений два роки тому, за три квартали від будинку 
доктора. Він із задоволенням пройшовся назад до машини; про-
гулянка збадьорила його. Шлях пролягав повз чудові садиби. Тут 
можна було помилуватися різноманітними архітектурними сти-
лями: дорогі іспанські casas 1 чудово гармоніювали з охайними 
будиночками, яких було чимало на Кейп-Коді. Всі садиби ви-
різнялися пишністю і доглянутістю. Завдяки пальмам, смоквам 

1 Помешкання (ісп.).
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та оливковим деревам на тротуарах завжди панував затінок. 
Бугенвіллії вигравали міріадами червоних, коралових, жовтих 
та помаранчевих квітів, втім, як і хвощі. Гілки палісандрів теж 
були заквітчані пурпуровим круглястим цвітом. У повітрі від-
чувався аромат трахелоспермуму 1.

Вінсент Наско був у чудовому настрої: він почувався сильним 
і могутнім, а головне — живим.

3

Трейвіс і пес по черзі виривалися вперед. Вони довго йшли, аж 
поки Трейвіс не згадав, що зовсім забув про той відчай та цілко-
виту самотність, які й привели його до підніжжя Санта-Ани.

Великий замизканий пес супроводжував його аж до пікапа, що 
стояв на узбіччі сільської дороги під розлогим гіллям величезної 
канадської сосни. Зупинившись біля машини, ретривер озирнув-
ся, наче щоб подивитися, який шлях вони подолали.

У безхмарному небі кружляло гайвороння. Здавалося, що 
його відправив на вивідки якийсь гірський чарівник. Темні 
дерева, що юрмилися довкола, нагадували бастіони казкового 
зловісного замку.

Хоча ліс виглядав досить похмуро, сільський путівець, на який 
вийшов Трейвіс, заливало сонце. Земля була запечена до блідо-
брунатного кольору і вкрита дрібною м’якою пилюкою, яка зді-
й малася при кожному кроці Трейвіса. Він не міг збагнути, як 
непоборний і майже відчутний страх міг так несподівано пере-
креслити цей погожий день.

Уважно дивлячись на ліс, з якого вони щойно втекли, пес 
уперше гавкнув за останні півгодини.

— Досі женеться за нами? — запитав Трейвіс
Пес глянув на нього і сумно заскавчав.
— Так, — відповів Трейвіс. — Я теж його відчуваю, хоч це й без-

глуздя… Але що воно, в біса, таке, малюче? Га? Що то за чортівня?
Пес різко здригнувся. Він був нажаханий, і Трейвісу від цього 

стало ще страшніше.
Він опустив задній борт машини і промовив:

1 Покритонасінна дводольна рослина.
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— Залазь. Я вивезу тебе звідси.
Пес стрибнув у багажник.
Трейвіс підняв борт і обійшов машину. Коли він відкривав 

дверцята водія, йому здалося, що у найближчих кущах був якийсь 
порух: не з боку лісу, а в дальньому кінці дороги. Там було вузьке 
поле, вкрите коричневою травою по пояс, хрумкою, як сіно, 
а також кілька колючих мескитових дерев та розлогих кущів 
олеандра. Їхнє коріння, мабуть, проросло досить глибоко — і зав-
дяки цьому листя ще зеленіло. Коли Трейвіс знову глянув у поле, 
то вже не запримітив жодного руху. Але він був майже впевнений, 
що йому не здалося.

Трейвіс знову відчув тривогу, тому заліз у машину й поклав 
револьвер на сусіднє сидіння. Він їхав так швидко, наскільки 
дозволяв путівець, і, крім того, слід було ще й зважати на чотири-
лапого пасажира в багажнику.

Через двадцять хвилин, коли Трейвіс вибрався на шосе поряд 
із каньйоном Сантьяго і зупинився, знову опинившись у світі 
асфальту та цивілізації, він досі тремтів і відчував слабкість. Але 
цей страх був не такий, як у лісі. Його серце вже не калатало, 
а долоні та чоло не вкривались холодним потом. Дивне поколю-
вання в потилиці та чолі зникло; Трейвіс навіть не вірив, що це 
відбувалося з ним. Тепер він радше боявся своєї дивної поведін-
ки, аніж невідомої істоти. Опинившись у безпеці, далеко від лісу, 
він уже не міг пригадати міру свого переляку; ба й більш од того — 
його дії здавалися йому геть нелогічними.

Він потягнув за ручне гальмо і заглушив мотор. Була одинадця-
та, і ранковий потік автомобілів уже порідів; сільською дворядною 
асфальтівкою тепер проїжджали лише поодинокі машини. Трей-
віс посидів хвилинку, намагаючись запевнити себе, що діяв суто 
під впливом інстинктів і що це було добре, правильно та надійно.

Він завжди пишався своєю незворушністю та тверезим по-
глядом на життя і цінував ці риси найбільше. Трейвіс міг спо-
кійно перебувати в епіцентрі пожежі, вирішувати, навіть коли на 
нього тиснули, і завжди відповідав за наслідки.

Але зараз Трейвіс заледве вже вірив, що за ним справді гналася 
якась дивна істота. Можливо, він просто неправильно зрозумів 
поведінку собаки, а все те ворушіння в кущах були лише витвором 
його уяви, способом відволіктися від жалощів до самого себе.
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Трейвіс вийшов з машини і зупинився поряд із багажником, 
звідки на нього глянула морда ретривера. Пес почухався об ньо-
го своєю кудлатою головою й облизав його шию та підборіддя. 
Хоча він до цього гавкав на Трейвіса, все ж це був дружелюбний 
пес — і вперше його замурзаний вигляд здався чоловікові кумед-
ним. Він спробував відштовхнути пса, але той рвався до нього, 
заледве не падаючи через борт, намагаючись лизнути обличчя. 
Трейвіс засміявся і почухав його закошлану шерсть.

Грайливість ретривера, який щосили метляв хвостом, неспо-
діваним чином вплинула на Трейвіса. Тривалий час його розум 
був темним місцем, наповненим думками про смерть. Сього-
днішня поїздка стала кульмінацією, коли ці роздуми сягнули 
свого найвищого піку. Але щеняча радість ретривера була тим 
маяком, що розвіяв внутрішній морок у душі Трейвіса й нагадав 
йому, що в житті є і світла сторона, про що він давно забув.

— Що то було? — запитав він уголос.
Пес припинив облизувати його, як і водночас метляти заку-

страним хвостом. Тепер ретривер дивився на нього своїми сер-
йозними карими очима, і Трейвіса раптом заворожив цей добрий 
і м’який погляд. Щось у цьому погляді було незвичайне і при-
вабливе. Він майже загіпнотизував Трейвіса, та й сам пес вигля-
дав наче зачарований. З півдня подув легкий весняний вітерець, 
а Трейвіс з усіх сил намагався відшукати в очах пса розгадку 
його особливої сили та привабливості, проте так нічого й не від-
найшов. Ну хіба що ті очі були виразніші, розумніші, ніж в інших 
собак, і в них було більше розуміння. Враховуючи, що більшість 
собак не можуть на чомусь одному зосередитись, непорушний 
погляд цього ретривера справді вражав, чорт забирай. Минали 
секунди, але Трейвіс і ретривер не відводили поглядів одне від 
одного. Цікавість Трейвіса зростала. Він відчув щось схоже на 
тремтіння. І це був не страх, а якесь надприроднє передчуття, що 
він стоїть на порозі якогось дивовижного відкриття.

Пес труснув головою і лизнув руку Трейвіса. Це вивело його 
із заціпеніння.

— Звідки ти, хлопче?
Пес нахилив голову вліво.
— Хто твій хазяїн?
Пес нахилив голову вправо.
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— Що мені з тобою робити?
Наче у відповідь, пес перестрибнув через задній борт, оминув 

Трейвіса і помчав до водійських дверцят, щоб за мить заскочити 
в кабіну.

Коли Трейвіс зазирнув усередину, то ретривер уже сидів на 
пасажирському сидінні й дивився у лобове скло. Побачивши 
Трейвіса, пес повернувся до нього і тихо гавкнув, наче сердячись 
через його вагання.

Трейвіс сів за кермо, засунувши револьвер під сидіння.
— Не думай, що я зможу за тобою доглядати, — надто багато 

відповідальності, хлопче. Та й не входить це у мої плани. Вибачай.
Пес запитально подивився на нього.
— Ти виглядаєш голодним, хлопче.
Пес гавкнув один раз.
— Ну, тут я тебе зможу виручити. Гадаю, у бардачку знайдеться 

грильяж «Плантерз»… а зовсім поряд «Макдональдс», де, як я собі  
гадаю, для тебе знайдеться кілька гамбургерів. Проте після цього… 
тебе доведеться або знову відпустити, або відвезти у притулок.

Поки Трейвіс говорив, пес підняв передню лапу й натиснув 
кнопку бардачка. Бардачок відкрився.

— Що, до дідька…
Пес нахилився вперед, устромив носа у відкритий відділ і зу-

бами витягнув батончик, але так обережно, що навіть не подря-
пав обгортку.

Трейвіс здивовано закліпав.
Ретривер простягнув батончик Трейвісу, наче прохаючи зняти 

з нього обгортку.
Збентежений Трейвіс так і вчинив. Ретривер спостерігав за 

ним, облизуючись.
Розламавши батончик на шматочки, Трейвіс годував пса не-

величкими порціями, а той з радістю приймав пригощення і їв 
майже вишукано.

Трейвіс спантеличено спостерігав за твариною. Він не міг 
зрозуміти — вбачати в такій поведінці пса щось незвичайне чи 
цьому є розумне пояснення. Невже пес зрозумів його слова про 
те, що у бардачку є шоколадка? Можливо, він почув запах ара-
хісу? Певно, останнє.

Трейвіс промовив до пса:
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— Але як ти дізнався, що для того, аби бардачок відкрився, 
треба натиснути кнопку?

Пес подивився на Трейвіса, облизався і попросив ще шматочок.
Трейвіс промовив:
— Добре, добре, тебе, напевне, цьому навчили. Хоча зазвичай 

таким фокусам псів не вчать, еге ж? Зазвичай їх учать качатися, 
вдавати мертвого, подавати голос на їжу чи навіть ходити на за-
дніх лапах… але їх не вчать відкривати замки та засуви.

Ретривер сумно дивився на останній шматочок шоколаду, але 
Трейвіс, замислившись, забрав долоню.

Він був готовий заприсягнутися, що пес досить дивно вичіку-
вав: через дві секунди після того, як чоловік згадав про батончик, 
пес потягнувся за ним.

— Ти зрозумів, що я сказав? — запитав Трейвіс. Він почувався 
дурнем, оскільки запідозрив, що пес розуміє людську мову, і по-
при те повторив питання: — Ти зрозумів, що я сказав?

Ретривер неохоче відвів погляд від останнього шматочка шо-
коладки, і їхні погляди вкотре зустрілися. Трейвіс усвідомив, що 
відбувається якась чудасія, і його знову кинуло у дрож. Але тепер 
це було приємне відчуття.

Трейвіс завагався і прокашлявся.
— Емм… ти не проти, якщо я візьму останній шматочок?
Собака подивився на останні два квадратики «Плантерза», що 

досі лежали в долоні Трейвіса, відтак чмихнув, наче шкодуючи, 
і став дивитися у лобове скло.

— Чорти б мене вхопили! — вигукнув Трейвіс.
Ретривер позіхнув.
Трейвіс знову звернувся до пса, намагаючись не поворухнути 

рукою, не показувати йому батончик і жодним чином не при-
вертати уваги до шоколаду, крім як на словах.

— Ну, можливо, хлопче, тобі шоколад потрібний більше, ніж 
мені. Якщо хочеш, то останній шматок твій.

Ретривер подивився на чоловіка.
Досі не рухаючи рукою, лише тримаючи її біля себе, щоб не 

показати шоколад, Трейвіс промовив:
— Якщо хочеш, бери, бо інакше я викину її.
Ретривер посовався, а тоді нахилився до нього й обережно 

взяв шоколад із долоні.
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— Щоб я сказився! — вигукнув Трейвіс.
Ретривер встав на чотири лапи, випроставшись на сидінні. 

Тепер він діставав майже до стелі. За мить він глянув крізь заднє 
скло кабіни й тихо загарчав.

Трейвіс подивився у дзеркало заднього огляду, але не помітив 
нічого дивного. Лише асфальтована дворядна дорога, вузьке узбіч-
чя і трав’янистий схил справа.

— Гадаєш, слід їхати далі? Ти це хотів сказати?
Пес подивився на Трейвіса, знову визирнув у заднє скло, від-

так усівся, підігнувши задні лапи під один бік, і знову почав ди-
витися вперед.

Трейвіс завів двигун, натиснув муфту зчеплення, виїхав на 
шосе і взяв курс на північ. Глянувши на свого супутника, він 
промовив:

— Ти справді є чимось більшим, аніж звичайний пес… чи це 
я просто з’їхав з глузду? Якщо так… то хто, до дідькової матері, 
ти такий?

У східній, передміській, частині Чепмен-авеню Трейвіс повер-
нув на захід — у напрямку згаданого ним раніше «Макдональдса».

— Тепер я вже не можу тебе відпустити чи віддати у приту-
лок, — промовив Трейвіс, а за хвилину додав: — Інакше я помру 
від цікавості.

Вони проїхали ще кілька кілометрів, аж поки не припаркували-
ся біля «Макдональдса».

— Гадаю, ти тепер мій пес, — промовив Трейвіс.
Ретривер не відреагував жодним чином.

РОЗДІЛ 2

1

Нору Дейвон налякав телемайстер. Хоча йому було вже близько 
тридцяти (її одноліток), він поводився як нахабний підліток-
вихватько. Коли вона відчинила йому двері, він зухвало подивив-
ся на неї і назвався: «Арт Стрек, “Водлоуз ТіВі”», а коли вона 
знову зустрілася із ним поглядом, то він підморгнув їй. Це був 
високий, худорлявий і доглянутий чоловік, одягнутий в уніформу. 
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Гладенько виголений, русяве волосся акуратно підстрижене 
та зачесане. Він справляв враження мазунчика, але не ґвалтів-
ника чи психопата. Втім, Стрек одразу ж злякав Нору, можливо, 
через свою зухвалість і самовпевненість, яка контрастувала з йо-
го зовнішнім виглядом.

— Я до ваших послуг! — промовив Стрек, коли побачив зав-
мерлу у дверях Нору.

Хоча ця фраза була досить невинною, проте через наголос на 
слові «послуги» його репліка видалася Норі страхітливо непри-
стойною. Нора була впевнена, що зрозуміла його правильно. Але 
вона викликала майстра з «Водлоуз ТіВі» й не могла прогнати 
його просто так. Якби вона почала йому щось пояснювати, роз-
почалася би пересварка, а Нора не була скандальною особою. 
Тому вона впустила його.

Поки Нора вела його широким прохолодним коридором до 
арки, через яку вони потрапили до вітальні, в неї з’явилося три-
вожне відчуття, що привабливий вигляд і широка посмішка цьо-
го майстра — це частина ретельного гриму. Він справляв вражен-
ня звіра, який уважно за чимось спостерігає, і поводився так, 
наче всередині нього була стиснута пружина. Що більше вони 
віддалялися від парадного входу, тим більше Нора починала 
хвилюватися.

Арт Стрек йшов позаду занадто близько і майже нависав 
над нею.

— У вас дуже гарний будинок, місіс Дейвон. Дуже гарний. 
Мені подобається, — сказав він.

— Дякую, — сухо промовила вона, навіть не виправивши його 
помилки щодо її сімейного стану.

— Будь-який чоловік вважав би за щастя жити тут, чесно.
Оселю було побудовано у стилі, який іноді називали «старо-

винною іспанською Санта-Барбарою»: два поверхи, кремовий 
тиньк, дах із червоної черепиці, веранди, балкони, і повсюди 
натомість кутів — округлі лінії. На північній стіні вилися пишні 
червоні бугенвілії, з яких нападало яскравих пелюсток. Це був 
прекрасний дім.

Нора ненавиділа його.
Вона жила тут із дворічного віку (отже, всього двадцять вісім 

років), і весь час тітка Вайолет тримала свою залізну руку на її 
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пульсі. В неї було нещасливе дитинство, а тепер і життя. Вайолет 
Дейвон померла рік тому. Але насправді Нора й досі перебувала 
під диктатом своєї тітки, оскільки пам’ять про стару каргу все ще 
жила в ній і душила її.

У вітальні Стрек поставив свою валізу з інструментами біля 
телевізора марки «Magnavox» і роззирнувся. Його здивував 
інтер’єр цієї кімнати.

Квітчасті шпалери в темних, похмурих тонах. Перський ки-
лим просто відразливий: завдяки блідо-жовтим вкрапленням 
його кольорова гама — сірий, темно-бордовий, волошковий — 
видавалася ще похмурішою. Масивні англійські меблі середини 
XIX ст., обрамлені химерною різьбою, стояли на ніжках у формі 
лап: важкі крісла, підставки для ніг, шафи в дусі доктора Каліга-
рі 1, комоди виглядали так, наче кожен із них важив півтонни. 
Столики обтягнуті важкою парчею. Частина ламп із блідо-сірими 
абажурами була виготовлена з п’ютера 2, а частина — із темно-
бордової кераміки, і ті, і другі давали обмаль світла. Штори 
здавалися виготовленими зі свинцю; між боковими панелями 
висіли пожовтілі фіранки, впускаючи в кімнату лише тоненьку 
смужку світла гірчичного кольору. Це зовсім не поєднувало-
ся з іспанською архітектурою; Вайолет навмисне переробила 
інтер’єр цього шляхетного дому відповідно до свого несмаку.

— Це ви працювали над інтер’єром? — запитав Стрек.
— Ні, тітка, — промовила Нора. Вона стояла біля мармурово-

го каміна, намагаючись триматися від майстра якнайдалі, але не 
залишаючи кімнату. — Це був її дім. Я… успадкувала його.

— На вашому місці я б усе це викинув, — промовив Стрек. — 
Перетворив би це місце на яскраву і веселу кімнату. Перепрошую 
за свої слова, але це на вас не схоже. Можливо, це й нормально 
для якоїсь старої діви… Вона ж була старою дівою, еге ж? Я так 
і думав. Це нормально для старої баби, але не для такої гарнень-
кої жіночки, як ви.

Нора хотіла насварити його за зухвалість, закрити йому рота 
і попросити полагодити телевізор, але в неї не було сил посто-
яти за себе: тітка Вайолет привчила її до покірності.

1 Персонаж класичного німецького фільму жахів.
2 Сплав олова зі свинцем.
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Стрек посміхався, при цьому правий куточок його рота кри-
вився найнеприємнішим чином, так наче він шкірився.

Нора змусила себе сказати:
— Мені подобається.
— Та невже?
— Так.
Стрек знизав плечима.
— Що з телевізором?
— Зображення постійно бігає і сніжить.
Стрек відсунув телевізор від стіни, увімкнув його і почав спо-

стерігати за зображенням. За якийсь час він увімкнув неве-
лику переносну лампу в розетку, щоб освітити задню стінку 
телевізора.

Старовинний годинник у коридорі вибив чверть години од-
ним ударом, який рознісся по всьому будинку.

— Ви часто дивитеся телевізор? — запитав він, відкручуючи 
протипиловий щиток.

— Ні, — відповіла Нора.
— Мені подобаються мильні серіали, що крутять уночі: «Дал-

лас», «Династія» і таке інше.
— Я не дивлюся їх.
— Невже? Та не може такого бути. — Стрек хитро засміяв-

ся. — Всі дивляться їх, хоч і не зізнаються. Немає нічого цікаві-
шого за сюжети, де постійно когось підставляють, дурять, кра-
дуть, брешуть… і зраджують. Розумієте, про що я? Люди сидять, 
дивляться і цмокають язиками, говорячи: «Гидота», але все ж 
прикипають до телевізора. Така вже людська натура…

— Мені… мені треба на кухню, — нервово сказала Нора. — 
Покличте мене, коли полагодите телевізор.

Нора залишила кімнату і коридором пішла в бік стулкових 
кухонних дверей.

Вона тремтіла і зневажала себе за слабкість, через яку так 
легко піддалася страху, але не могла змінити свою натуру.

Вона була сірою мишею.
Тітка Вайолет часто казала:
— Дівчинко, у світі є два людські типажі: коти і миші. Коти 

йдуть, куди хочуть, роблять, що їм заманеться, і беруть усе, що 
захочуть. Вони агресивні та самодостатні. У мишей, навпаки, 
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немає ні краплі агресії. Вони зазвичай вразливі, тихенькі й соро-
м’язливі. Найкраще вони почуваються тоді, коли пригинають 
голову і приймають те, що отримують від життя. Ти — мишка, 
люба. Це не погано. Ти зможеш бути достатньо щасливою. 
У мишей, можливо, не таке насичене життя, як у котів, але 
якщо миша сидить у своїй безпечній нірці, то проживе довше, 
ніж кіт, і матиме менше клопотів.

Зараз у вітальні нишпорив кіт, котрий лагодив телевізор, 
а Нора сиділа на кухні тихенько, наче мишка. Вона збрехала 
Стреку, позаяк нічого не готувала. Пару секунд вона постояла 
біля зливальниці, зчепивши холодні долоні — вони завжди 
були холодними — і міркуючи, чим би зайнятися, поки Стрек 
закінчить роботу й піде. Вона вирішила спекти торт — жовтий 
із шоколадною глазур’ю. Це допоможе їй відволіктися і забути 
про двозначне підморгування Стрека.

Нора взяла посуд та інше начиння, не забувши за електро-
міксер, вийняла з буфету пакетик з інгредієнтами для випічки 
й почала готувати. Незабаром під впливом рутинної хатньої 
роботи її змучені нерви заспокоїлись.

Коли вона розлила тісто у дві форми, в кухню прийшов Стрек 
і запитав:

— Ви любите готувати?
Від здивування Нора ледь не впустила порожню металеву мис-

ку з-під тіста та лопатку, проте якось-таки втримала їх і поклала 
у мийку — при цьому лише легенький брязкіт виказав її напругу.

— Так, я люблю готувати.
— Чудово! Завжди любив жінок, які обожнюють жіночу ро-

боту. А ви, мабуть, ще й вишиваєте, в’яжете, плетете мереживо 
чи щось таке?

— Плету мережива, — відповіла Нора.
— Ще краще.
— Ви полагодили телевізор?
— Майже.
Нора вже була готова поставити торт у духовку, але не хотіла 

брати форму, поки Стрек дивився на неї, оскільки боялася, що 
її руки сильно тремтітимуть. Відтак він побачить її переляк і ще 
більше знахабніє. Тому Нора залишила повні форми на столі 
і взялася до глазурі.
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Стрек невимушено зайшов углиб великої кухні. Він був роз-
слабленим, приязно посміхався і йшов прямісінько до Нори.

— Можна води?
Нора ледь не зітхнула з полегшенням, переконуючи себе, що 

йому тут справді потрібна лише холодна вода.
— Так, звісно, — сказала вона, беручи з буфету склянку, а то-

ді наповнюючи її.
Коли вона обернулася і простягнула йому склянку, він уже 

стояв поряд, підкравшись тихенько, наче кіт. Нора мимоволі 
здригнулася, і трохи води вихлюпнулося на підлогу.

— Ви… — почала було вона.
— Ось, — сказав Стрек, забираючи в Нори склянку.
— …злякали мене.
— Невже? — сказав він, посміхаючись і свердлячи її своїми 

крижаними блакитними очима. — Повірте, я не хотів. Пробачте 
мені. Пані Дейвон, я нічого вам не зроблю, чесно. Я всього лише 
хочу води. Сподіваюсь, ви нічого такого не подумали?

Який нахаба! Нора повірити не могла, що є такі нахабні, язи-
каті, безапеляційні й агресивні люди. Вона хотіла дати йому ля-
паса, але боялася наслідків. Це могло радше заохотити його, а не 
відлякати, бо таким чином вона визнає його образливі двозначні 
натяки та залицяння.

Стрек похітливо витріщався на Нору, і це бентежило її, як 
і його хижа посмішка.

Нора вирішила, що найкращим порятунком від Стрека буде 
вдавати невинність і надзвичайну черствість та ігнорувати його 
огидні сексуальні натяки, роблячи вигляд, що вона не розуміє їх. 
Отже, вона повинна поводитися, наче мишка, якій загрожує не-
відворотна небезпека. Слід прикидатися, що ти не помічаєш 
кота, що його тут узагалі нема. Можливо, це збентежить його 
і він, розчарований відсутністю реакції, піде шукати сприйнят-
ливішу жертву.

Щоб уникнути його вимогливого погляду, Нора відірвала кіль-
ка паперових серветок з роздавача поряд із мийкою і взялася ви-
тирати розлиту воду. Проте коли вона нахилилася перед Стреком, 
то лише тоді зрозуміла свою помилку, позаяк поки вона вовтузи-
лася, він не відійшов, а продовжував стояти, майже нависаючи над 
нею. В цій сцені було повно еротичних натяків. Коли Нора усвідо-
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мила вразливість своєї пози, вона підвелася і побачила, що Стрек 
посміхається ще ширше, ніж раніше. Зашарівшись і геть розхви-
лювавшись, Нора викинула мокрі серветки у смітник під мийкою.

Арт Стрек промовив:
— Куховарити, плести мережива… гадаю, це дуже добре. А що 

ви ще полюбляєте робити?
— Боюся, що це все, — сказала вона. — В мене немає жодних 

незвичайних хобі. Я нецікава особа. Пересічна і навіть нудна.
Проклинаючи себе за нездатність випхати нахабу з дому, Но-

ра прослизнула повз нього до плити, вдаючи, що бажає переві-
рити, чи та нагрілася. Насправді ж Нора хотіла опинитися по-
далі від Стрека.

Він пішов за нею, тримаючись поряд.
— Коли я стояв біля парадного, то бачив купу квітів. Ви їх ви-

рощуєте?
Витріщаючись на кнопки на плиті, Нора відповіла:
— Так… Я люблю садівництво.
— Схвалюю, — промовив Стрек таким тоном, наче Норі до-

конче потрібне було його схвалення. — Квіти… Добре, коли 
жінки цікавляться таким. Куховарство, плетіння мережива, са-
дівництво… та у вас чи не цілий набір жіночих хобі й талантів. 
Готовий заприсягнутися, що ви з усім добре даєте раду. Я маю на 
увазі, з усім, що стосується жіночих справ. Гадаю, ви в цьому 
першокласна жінка.

«Якщо він торкнеться мене, я закричу», — подумала Нора.
Але стіни старого будинку були доволі товстими, а сусіди меш-

кали далеченько. Ніхто не почує і не прийде на поміч.
«Я опиратимуся, — подумала Нора. — І не здамся просто так».
Але насправді вона не була впевнена, що спроможна вчинити 

спротив, бо не знала, як це робити. Навіть якщо вона спробує, 
він усе одно більший і сильніший.

— Гадаю, ви в усьому першокласна жінка, — повторив Стрек 
ще задерикуватіше.

Нора повернулася від плити і вимушено засміялася:
— Мій чоловік здивувався би, почувши це. Мені непогано 

вдаються торти, але, на жаль, без припеченої шкоринки, а пе-
ченя завжди виходить занадто сухою. Плету я непогано, але 
надто довго.
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Нора прослизнула повз нього і повернулася до столу. Відкри-
ваючи коробку з глазур’ю, вона сама була здивована власною 
балакучістю. Відчай зробив її говіркою.

— Я добре доглядаю за квітами, але хазяйка з мене так собі. 
Якби чоловік не допомагав, то тут панував би цілковитий безлад.

Норі здалося, що вся її поведінка і мовлення відгонять фаль-
шем. Якщо навіть вона відчула у своєму голосі істеричні нотки, 
то Стрек і поготів. Але, певна річ, після її згадки про чоловіка Арт 
Стрек добре подумає, чи варт робити подальші кроки. Поки 
Нора насипала порошок у миску, додаючи потрібну кількість 
масла, Стрек пив воду. Потім він підійшов ближче і поставив 
склянку в мийку з брудним посудом та іншим кухонним начин-
ням. Цього разу він не терся біля неї занадто близько.

— Ну, пора до праці, — промовив він.
Нора навмисне відчужено посміхнулася йому і кивнула. Вона 

почала тихо наспівувати, повернувшись до своєї роботи, наче її 
ніхто й не тривожив.

Стрек пройшов крізь кухню, зупинився біля стулчастих дверей 
і промовив:

— Ваша тітка полюбляла темні місця, чи не так? Ця кухня теж 
би розквітла, якби її пофарбувати веселішими кольорами.

Стрек залишив кухню до того, як Нора встигла щось відпові-
сти. Вона побачила лише, як за ним зачинялися двері.

Хоча Стрек висловив свою непрохану думку щодо кухонного 
інтер’єру, але Нора була задоволена собою: їй вдалося при-
струнчити нахабу, вдавшись до холоднокровної, але невинної 
брехні про неіснуючого чоловіка. Звісно, коти так не поводять-
ся з агресо ром, але це не була і поведінка сором’язливої наля-
каної мишки.

Нора оглянула кухню з високою стелею і вирішила, що тут 
занадто темно: стіни були брудного блакитного кольору, а лампи 
в матових абажурах випромінювали тьмяне морозяне світло. 
Нора вирішила перефарбувати кухню і замінити лампи.

Сама лише думка про значні зміни в будинку Вайолет Дейвон 
бентежила Нору і спричиняла запамороки. Після смерті тітки 
Нора переоблаштувала лише свою спальню. Тепер, думаючи про 
те, чи під силу їй здійснити такі масштабні зміни, вона почува-
лася страшенно сміливою і непокірною. Можливо. Можливо, їй 
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під силу. Якщо вона змогла відшити Стрека, то, можливо, їй 
вистачить сміливості кинути виклик своїй покійній тітці.

Такий піднесений самовдоволений настрій тривав усього два-
дцять хвилин. Цього було достатньо, щоби поставити форми 
з тортом у духовку, збити глазур і помити кухонне начиння. По-
тім повернувся Стрек і повідомив, що він полагодив телевізор, 
і виписав їй рахунок. Хоч він здавався пригніченим, коли йшов із 
кухні, але поводився не менш нахабно. Стрек оглянув її згори вниз, 
наче подумки роздягаючи, а відтак із викликом подивився їй в очі.

Нора вважала, що рахунок занадто великий, але нічого не 
сказала, бо хотіла якнайшвидше випровадити Стрека з будинку. 
Поки він сидів за столом і виписував рахунок, він застосував 
звичний прийом: підсунувся ближче до неї, намагаючись зва-
бити своєю мужністю та статурою. Коли вона підвелася і про-
стягнула йому чек, він узяв його таким чином, щоб Нора від-
чула його недвозначний дотик.

Поки Нора проводжала його в коридорі, вона очікувала, що 
він раптом поставить свою валізу з інструментами і нападе зза-
ду. Але коли вона дійшли до дверей, Стрек пройшов повз неї на 
терасу, і серце Нори припинило калатати.

Стрек зупинився вже за дверима.
— А чим займається ваш чоловік?
Це питання спантеличило Нору. Він би міг запитати це на 

кухні, коли вона завела про нього мову, проте зараз така ціка-
вість була недоречною.

Нора могла сказати Стреку, що то не його діло, але досі його 
боялася. Вона відчувала, що його можна легко розсердити, 
а стримувана жорстокість може вирватися через будь-яку дріб-
ницю. Тому вона знову збрехала йому, сподіваючись, що це 
остудить його запал.

— Він… поліцейський.
Стрек здивовано звів брови.
— Невже? Тут? У Санта-Барбарі?
— Так.
— Непогано, як для поліцейського.
— Вибачте? — промовила Нора.
— Не знав, що поліцейським так добре платять.
— Здається, я говорила, що успадкувала будинок від тітки.
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— Звісно, я пам’ятаю. Ви говорили.
Намагаючись зробити свою брехню більш правдоподібною, 

Нора додала:
— Ми мешкали у квартирі. А потім моя тітка померла і ми 

переїхали сюди. Ви праві: ми ніколи б не спромоглися купити 
такий будинок.

— Ну, — відповів Стрек, — я радий за вас, чесно. Така гарна 
жінка заслуговує на гарний будинок.

Він зняв уявний капелюх, підморгнув їй і пішов у напрямку 
вулиці, де на узбіччі стояв припаркований його білий мікро-
автобус.

Нора зачинила двері і спостерігала за ним крізь овальне ві-
тражне віконечко посеред дверей. Стрек озирнувся і помахав їй 
рукою. Нора відійшла від вікна у темний коридор, звідки її немож-
ливо було побачити, і продовжувала звідти спостерігати за ним.

Певна річ, Стрек не повірив їй. Він знав, що Нора вигадала 
історію про чоловіка. Не треба було говорити, що вона вийшла 
заміж за копа; її спроба відхилити його залицяння була занадто 
очевидною. Краще б вона сказала, що її чоловік — сантехнік чи 
лікар. Будь-хто, але не коп. І все ж таки Арт Стрек пішов геть. 
Хоч він і знав про її брехню, все ж пішов, упіймавши облизня.

Тільки тоді, коли мікроавтобус Стрека від’їхав, Нора стала 
почуватись у безпеці. Хоча, якщо чесно, тінь тривоги залишилася.

2

Після вбивства доктора Дейвіса Везербі Вінс Наско поїхав на сво-
єму сірому мікроавтобусі «форд» до СТО на шосе «Пацифік коаст». 
У телефонній будці він вкинув в автомат кілька монеток і набрав 
один із лос-анджелеських номерів, який пам’ятав віддавна.

На тому кінці дроту відповів чоловік і повторив набраний Він-
сом номер. Це був один із тих трьох голосів, які відповідали на 
дзвінки. Вчора голос із телефонної слухавки був тихим, із низьким 
тембром. Часто Вінсу доводилося розмовляти з іншим чоловіком, 
власником напрочуд різкого голосу, який дратував Вінса.

Зрідка відповідала жінка; у неї був сексуальний гортанний 
і якийсь дівочий голос. Вінс ніколи не бачив її, але часто уявляв.

Коли чоловік із тихим голосом повторив номер, Вінс промовив:
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— Все готово. Я радий, що ви зателефонували мені, і я завжди 
до ваших послуг.

Він був упевнений, що чоловік на тому кінці дроту теж упі-
знав його.

— Я радий, що все добре. Ми високо цінуємо вашу роботу. 
Тепер запам’ятайте наступне, — сказала контактна особа і про-
казала семизначний номер.

Вінс здивовано повторив.
Контактна особа додала:
— Це один із таксофонів на Фешн-Айленд на променаді біля 

супермаркету «Робінсонз». Ви зможете бути там через п’ятна-
дцять хвилин?

— Звісно, — сказав Вінс. — Навіть через десять.
— Я перетелефоную через п’ятнадцять хвилин.
Вінс поклав слухавку і, посвистуючи, пішов назад до мікро-

автобуса. Те, що його відправили до іншого таксофону за «дета-
лями», могло означати лише одне: у них знову є для нього робо-
та, і це вже друге завдання за один день!

3

Після того як Нора спекла торт і покрила його глазур’ю, вона 
пішла до своєї спальні у південно-західній частині другого 
 поверху.

Коли Вайолет Дейвон ще була жива, ця спальня була її при-
хистком, незважаючи на відсутність замка на дверях. Як і всі 
кімнати у цьому будинку, спальня також була напхом напхана 
громіздкими меблями. Здавалося, що це склад, а не дім. Та 
й у всіх інших аспектах це було похмуре приміщення. А проте 
коли Нора закінчувала зі своїми справами або тітка відпускала 
її після безкінечних напучувань, вона бігла у спальню, де її ря-
тували книги та яскраві мрії.

Вайолет постійно перевіряла, що поробляє її племінниця, тихо 
скрадаючись коридором і зненацька відкриваючи незачинені две-
рі з надією заскочити Нору за чимось осудливим. Тітка часто вла-
штовувала такі неочікувані перевірки, коли Нора була дитиною та 
підлітком, проте пізніше стала рідше це робити, хоча продовжува-
ла контролювати Нору до самої смерті, незважаючи на те, що та 
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вже була дорослою жінкою. Оскільки Вайолет любила вдягатись 
у все темне, волосся зав’язувала у жмутик, а її бліде гостре обличчя 
навіть не здогадувалось про існування косметики, вона радше 
була схожа на чоловіка, ніж на жінку: такий собі суворий чернець 
у грубій чорній рясі, який снує коридорами якогось похмурого 
середньовічного монастиря, слідкуючи за поведінкою своїх братів.

Якщо Вайолет ловила Нору за мріянням чи спанням, то суворо 
вичитувала їй і давала важку роботу: тітка не терпіла лінощів.

Тітка Вайолет дозволяла Норі читати книги — звичайно, перед 
тим перевіривши їхній зміст, — хоч би тому, що вони повчали. 
Окрім того, Вайолет часто повторювала:

— Певна річ, звичні до дому жінки, як ото ми з тобою, ніколи 
не вестимуть гламурне життя і ніколи не подорожуватимуть екзо-
тичними місцями. Тому книжки мають для нас особливе зна-
чення. Завдяки їм ми можемо пізнавати світ умоглядно. Саме 
з цієї причини вони для нас настільки цінні. Це не так уже й зле. 
Жити у світі книжок краще, ніж спілкуватися з друзями чи пізна-
вати… чоловіків.

За підтримки поступливого сімейного лікаря Вайолет не від-
дала Нору в середню школу, зіславшись на слабке здоров’я дитини. 
Вона навчалася вдома, тому книги також були її єдиною школою.

Нора до тридцяти років не лише прочитала тисячі книг, а й са-
ма навчилася малювати маслом, акрилом, аквареллю й олівцем. 
Тітка Вайолет схвалювала малювання та живопис. Мистецтво 
стало ще одним прихистком Нори, в якому вона ховалася від 
сірих домашніх буднів, і воно допомагало їй уникати людей, які, 
без сумніву, не прийняли б її, які могли навіть її образити і роз-
чарувати.

В одному кутку Нориної кімнати стояв планшет, мольберт 
і шафка зі знаряддям для малювання. Вона створила свою не-
велику студію, зсунувши меблі, а не виносячи зайві деінде, що 
створило клаустрофобічний ефект.

Норі часто здавалося, що підлога у спальні ось-ось прова-
литься під масивом дерева, а сама вона гепнеться у кімнату під 
спальнею, де її розчавить власне ліжко з балдахіном. Зазвичай 
такі побоювання виникали вночі, але траплялися і вдень. Коли 
її охоплював подібний страх, Нора вибігала на галявину на зад-
ньому дворі, де сиділа на свіжому повітрі, охопивши себе руками, 
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і трусилася. Так відбувалося до її двадцятип’ятиріччя, а потім 
вона усвідомила, що напади паніки спричиняють не лише над-
мір меблів і похмурий інтер’єр дому, а й засилля тітки.

Одного суботнього ранку, чотири місяці тому й через вісім 
місяців після смерті Вайолет Дейвон, Нора раптом відчула го-
стру потребу у змінах і швидко зробила перестановку у своїй 
студії. Вона переносила і тягала дрібніші меблі, акуратно роз-
ставляючи їх в інших п’яти кімнатах другого поверху. Деякі 
важчі речі доводилося розбирати і переносити по частинах. 
Зрештою у спальні залишилися лише ліжко з балдахіном, ніч-
ний столик, крісло, мольберт, рисувальна дошка, табуретка та 
шафка з різним малярським причандаллям. Це все, що їй було 
потрібно. Потім вона здерла зі стін шпалери.

Упродовж тих запаморочливих вихідних Нора відчувала, що 
в ній відбулася революція і що її життя більше ніколи не буде та-
ким, як раніше. Але поки вона робила революцію у спальні, її 
бунтарський дух згас, відтак усі інші кімнати в будинку зосталися 
непорушеними.

Але тепер принаймні ця кімната посвітлішала і навіть повесе-
лішала. Стіни були пофарбовані у блідо-жовтий колір, а штори 
замінені жалюзями «Леволор» під колір стін. Вона забрала геть 
похмурий килим і натерла красивий дубовий паркет.

Тільки тоді Нора ще сильніше відчула, що ця кімната стала її 
притулком. Коли вона впевнено ввійшла у спальню і ще раз огля-
нула справу своїх рук, у неї одразу ж покращився настрій і вона 
навіть на якийсь час відволіклася від своїх тривог.

Після страхітливої зустрічі зі Стреком Нору, як завжди, заспо-
коювали жовті тони її яскравої кімнати. Вона сіла за рисувальну 
дошку і почала робити олівцем ескіз для майбутньої картини олі-
єю, задум якої плекала вже певний час. Спочатку в неї тремтіли 
руки, і їй навіть кілька разів довелося зупинятися, щоб заспокої-
тися і продовжити малювати. Проте через деякий час страх зник.

Вона вже навіть могла подумати про Стрека й уявити, наскіль-
ки далеко він би зайшов, якби їй не вдалося випровадити його 
з дому. Останнім часом Нора сумнівалася, що песимістичний по-
гляд Вайолет Дейвон на світ та людей був правильним; хоча Норі 
і прищепили такий світогляд змалку, її постійно мучили сумніви, 
що він настільки покручений і навіть збочений. Але зустріч з Артом 
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Стреком слугувала яскравим доказом того, що Вайолет мала ра-
цію; надто часті контакти із зовнішнім світом були небезпечними.

Коли Нора зробила половину малюнка, то задумалася над тим, 
чи правильно вона потрактувала слова та вчинки Стрека. Звіс-
но ж, він не чіплявся до неї. З нею такого не могло статися.

Зрештою, чим вона могла зацікавити чоловіка, будучи звичай-
ною, домашньою, а можливо, навіть невродливою жінкою. Нора 
була впевнена в цьому. Незважаючи на деякі недоліки Вайолет, 
у старої були і чесноти. Одна з них — це безпосередність. Нора 
була непривабливою і непримітною, тому навіть мріяти не могла 
про обійми, поцілунки чи пестощі. Тітка Вайолет дала їй це зро-
зуміти ще за дитячих літ.

Хоч Стрек і був неприємним типом, але привабливим і, без 
сумніву, мав успіх у гарненьких жінок. Лише дурень міг припус-
тити, що він зацікавиться такою попелюшкою, як вона.

Нора досі носила одяг, який їй придбала тітка: темні безформ-
ні сукні та спідниці і блузки, як і в самої Вайолет. Яскравіші 
й жіночніші сукні лише підкреслювали б її худорляве негарне 
тіло та непримітне і непривабливе обличчя.

Але чому Стрек назвав її привабливою?
А… це ж очевидно: він, мабуть, таким чином брав її на кпини.
Або, ймовірніше, це просто був вияв ввічливості та приязності. 
З кожною секундою Нора переконувалася, що погано думала 

про бідолаху. У свої тридцять вона вже була знервованою старою 
дівою, яка всього боялася і страждала від самотності.

Від цієї думки їй на якусь мить стало сумно. Але вона змусила 
себе зосередитися на ескізі й почала наступний з іншої перспек-
тиви. Вже проминула обідня година, а Нора, занурившись у жи-
вопис, забула про все на світі.

Внизу старовинний годинник чітко вибивав години, півгоди-
ни та чверть години.

Сонце, що котилося на захід, усе золотішало і золотішало, 
а в кімнаті з наближенням вечора ставало все світліше. Здавалося, 
що виблискує саме повітря. За вікном, яке виходило на південь, 
під травневим вітерцем легенько погойдувалася велика пальма.

Близько четвертої Нора вже повністю заспокоїлася і, малю-
ючи, навіть щось наспівувала. Несподіване дзеленчання теле-
фона змусило її злякано здригнутися.
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Нора поклала олівець і потягнулася за слухавкою.
— Алло?
— Дивно, — сказав чоловік.
— Що?
— Вони ніколи не чули про нього.
— Вибачте, але, гадаю, ви помилилися номером, — відпо-

віла Нора.
— Це ви, місіс Дейвон?
Тепер вона впізнала його голос. Це був… Стрек. На мить вона 

оніміла.
Стрек сказав:
— Вони ніколи не чули про нього. Я зателефонував до поліції 

Санта-Барбари і попросив покликати поліцейського Дейвона, 
але там сказали, що в них такий не служить. Правда, дивно, чи 
не так, місіс Дейвон?

— Що вам треба? — запитала Нора тремтячим голосом.
— Гадаю, це якась помилка у комп’ютері, — відповів Стрек, 

тихо сміючись. — Так, звісно. Через якийсь комп’ютерний збій 
ваш чоловік зник із бази. Мабуть, вам слід йому про це повідо-
мити, місіс Дейвон. Якщо він цього не владнає… чорт забирай, 
то йому можуть навіть не дати платню в кінці тижня.

Стрек поклав слухавку. Вона почула гудки й усвідомила, що 
слід було першою покласти слухавку, як тільки він сказав, що 
телефонував до поліції. Їй не треба було заохочувати його, ви-
слуховуючи по телефону оте базікання.

Нора пройшлася будинком, перевіривши всі вікна та двері. 
Все було надійно зачинено.

4

У «Макдональдсі» на Іст-Чепмен-авеню в Орінджі Трейвіс Кор-
нелл замовив п’ять гамбургерів для золотистого ретривера. Пес, 
що сидів на передньому сидінні пікапа, з’їв усе і висловив свою 
вдячність, лизнувши Трейвіса в обличчя.

— У тебе дихання алігатора, у якого проблеми зі шлунком, — 
промовив Трейвіс, відштовхуючи ретривера.

Шлях назад до Санта-Барбари зайняв три з половиною го-
дини, оскільки у порівнянні з ранком на трасах побільшало 
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машин. Під час подорожі Трейвіс дивився на свого супутника 
і розмовляв з ним, очікуючи прояву того самого незвичайного 
розуму, що його побачив раніше. Але ці очікування не справди-
лися. Ретривер поводився, як будь-який пес під час подібної 
мандрівки. Іноді він сідав прямо, дивлячись крізь вітрове або 
бічне скло. Хоча Трейвісу здавалося, що він робить це із дещо 
більшою як для пса цікавістю й уважністю. Але здебільшого пес 
спав, згорнувшись на сидінні й посапуючи уві сні, або ж із сон-
ним виглядом на морді скімлив і позіхав.

Коли сморід від брудної собачої шерсті став нестерпним, Трей-
віс опустив скло, щоби провітрити кабіну, і ретривер висунув 
голову назустріч вітру. Його вуха та шерсть метлялися, а на мор-
ді з’явився дурнуватий і водночас чарівний безглуздий вираз, 
який буває в усіх собак, що висовують голову у вікно під час їзди.

В Санта-Барбарі Трейвіс зупинився біля міні-маркету. Там він 
купив кілька бляшанок «Альпо» 1, пачку собачого печива «Мілк-
боун», масивні пластикові миски для корму та води, оцинкова-
ну ванну, пляшку шампуню для домашніх тварин з компонен-
тами проти бліх і кліщів, гребінець для розчісування шерсті, 
ошийник та повідець.

Поки Трейвіс закидав це все на заднє сидіння свого пікапа, 
пес спостерігав за ним крізь заднє вікно, притиснувши вологий 
ніс до скла.

Сідаючи за кермо, Трейвіс сказав:
— Ти брудний і смердиш. Не проти прийняти ванну?
Пес позіхнув.
Поки Трейвіс під’їжджав до орендованого ним чотирикімнат-

ного бунгало на півночі Санта-Барбари і вимикав двигун пікапа, 
йому стало цікаво, чи ранкова поведінка пса справді була такою 
дивною, як йому здалося.

— Якщо ти знову не втнеш чогось подібного, то мені доведеть-
ся визнати, що мені це здалося, що я з’їхав з глузду і все вигадав, — 
звернувся Трейвіс до пса, відкриваючи двері парадного входу.

Пес сидів на порозі й запитально дивився на Трейвіса.
— Ти хочеш, щоб через тебе я сумнівався у своєму здоровому 

глузді? Гмммммм.

1 Їжа для собак.
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Помаранчево-чорний метелик пролетів повз обличчя ретри-
вера, злякавши його. Пес гавкнув і погнався за летючою здобич-
чю в бік тротуару. 

Кидаючись туди-сюди галявиною, високо підстрибуючи і кла-
цаючи зубами в повітрі, ретривер ніяк не міг спіймати свою 
яскраву здобич. Він ледь не перечепився через величезний стов-
бур канарської фінікової пальми з ромбоподібним візерунком, 
потім ледь не забив памороки об бетонну ванночку для птахів, 
а затим незграбно впав у клумбу з бальзаміном Гокера. Там ме-
телик безпечно полетів угору. Ретривер перекотився, звівся на 
лапи й вистрибнув із квітів.

Коли пес усвідомив, що програв, то повернувся до Трейвіса. 
Той збентежено подивився на ретривера.

— Дивний пес, — промовив Трейвіс. — Отаке чудити!
Він відчинив двері, ретривер зайшов усередину й одразу ж 

узявся досліджувати нове помешкання.
— Сподіваюсь, тебе привчили до лотка! — крикнув Трейвіс 

навздогін.
Він заніс ванну і поліетиленовий пакет з іншими покупками 

на кухню. Залишив там собачий корм і пластикові миски, а все 
інше виніс крізь задні двері надвір. Він поставив ванну на бетон-
ну терасу поряд зі скрученим шлангом, прикріпленим до водо-
провідного крана.

Зайшовши знову в дім, Трейвіс дістав відро з-під кухонної 
зливальниці, наповнив найгарячішою водою, виніс і вилив у ко-
рито. Трейвіс повторив цю процедуру чотири рази, аж раптом 
прибіг ретривер і почав досліджувати задній двір. Поки чоловік 
наповнив ванну до половини, пес почав дзюрити через кожен 
метр побіленої бетонної загорожі, позначаючи територію.

— Коли припиниш знищувати газон, готуйся купатися, смер-
дючко, — промовив Трейвіс.

Ретривер повернувся до нього, підвів голову і почав слухати, 
що йому говорять. Проте він аж ніяк не був схожим на одного із 
тих розумних псів, яких показують у фільмах. Здавалося, нічого 
не розуміє, а лише безтямно витріщається. Щойно Трейвіс за-
мовк, він підбіг до стіни і знову подзюрив.

Трейвіс спостерігав за тим, як пес справляє природні потреби, 
і йому теж захотілося відлити. Він зайшов у туалет, а тоді перед 
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ще одним мокрим ділом, яке на нього чекало, перевдягнувся 
в спальні у старі джинси та футболку.

Коли Трейвіс знову з’явився надворі, ретривер стояв біля 
ванни з гарячою водою зі шлангом в зубах. Якимось чином він 
умудрився відкрутити кран. Вода текла просто у ванну.

Відкрутити кран — для пса це була надзвичайно важка спра-
ва, якщо взагалі можлива. Трейвіс подумав, що це те саме, якби 
він, перевіряючи себе на винахідливість та спритність, спробу-
вав відкрутити однією заведеною за спину рукою пляшечку 
з аспірином, оснащену кришечкою з підстраховкою від її ви-
падкового відкриття дітьми.

Він промовив вражено:
— Вода занадто гаряча для тебе?
Ретривер кинув шланг, вода з якого почала текти на терасу, 

а сам навдивовижу граційно заліз у ванну. Сівши там, він глянув 
на Трейвіса, наче хотів сказати: «Давай уже, дурню».

Трейвіс підійшов до ванни і присів поряд.
— Покажи мені, як ти вимикаєш воду.
Пес дурнувато подивився на нього.
— Покажи, — сказав Трейвіс.
Собака чмихнув і посунувся у теплій воді.
— Якщо ти відкрутив кран, то зможеш і закрутити. Як ти це 

зробив? Зубами? Напевно, зубами, не лапами ж. Але крутити 
його важко. Ти міг зламати зуб об ковану ручку.

Пес ледь визирнув з корита, якраз достатньо, щоб ухопити 
зубами пакет із шампунем.

— Ти не закручуватимеш кран? — запитав Трейвіс.
Пес лише загадково кліпнув.
Трейвіс зітхнув і перекрив воду.
— Добре. А ти — хитра штучка.
Він вийняв щітку та шампунь і простягнув ретриверу.
— Ось. Я тобі навіть не потрібен. Упевнений, що ти й сам 

зможеш дати собі раду.
Собака протяжно завив. Виття застрягло десь глибоко в горлі, 

і Трейвісу здалося, що пес наче каже йому: «Сам ти розумака!»
«Обережно, — подумав Трейвіс. — Так може і дах поїхати. Це 

тямковитий пес, але він не розуміє, що ти говориш, і не може 
тобі відповісти».
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Ретривер покірно занурився у воду. Йому там подобалося. 
Наказавши псу вилізти з ванни і змивши шампунь, Трейвіс ще 
з годину розчісував його мокру шерсть. Він витягував колючки 
і травинки, що їх не вдалося змити, розплутував ковтюхи. Псу це 
не набридало, і перед шостою годиною його було годі впізнати.

Після причісування ретривер погарнішав. Його шерсть була 
здебільшого помірно золотистого кольору зі світлішими підпа-
линами на тильній стороні лап, животі й під хвостом, підшер-
стя — густим і м’яким, що добре зберігало тепло і відштовхувало 
воду, сама шерсть також була м’якою, але не такою густою, і в де-
яких місцях довше волосся кучерявилося. Хвіст ледь закручував-
ся вгору, і через це ретривер виглядав щасливим і жвавим, і це 
враження ще більше посилювалося через постійне метляння ним.

Засохла кров за вухом була з невеликої подряпини, яка вже 
гоїлася. Кров на лапах з’явилася не від серйозної рани, а через 
те, що пес бігав кам’янистою поверхнею. Трейвіс просто полив 
тріщини розчином борної кислоти — легким антисептиком. Він 
був упевнений, що ретриверу лише день-два буде трохи незруч-
но — або взагалі нормально, оскільки він не кульгав, — а через 
кілька днів усе владнається.

Тепер ретривер виглядав чудово, а Трейвіс натомість був мо-
крим, спітнілим і пропахлим собачим шампунем. Йому хотілося 
чимшвидше взяти душ і перевдягтися. Крім того, не завадило б 
і перекусити.

Залишалося лише одягти на пса ошийник. Проте коли він хотів 
зробити це, ретривер тихо загарчав і відступив подалі від Трейвіса.

— Воу, воу! Це всього лише ошийник, хлопче.
Пес дивився на круглий червоний шкіряний ошийник, що 

його Трейвіс тримав у руці, і продовжував гарчати.
— Погані спогади з ошийником?
Пес припинив гарчати, але й не підходив.
— З тобою погано поводилися? — запитав Трейвіс. — На-

певно, так. Можливо, тебе душили ошийником, затягуючи  його, 
або садовили на короткий ланцюг, еге ж?

Ретривер гавкнув і потрюхикав терасою до найдальшого кут-
ка, вряди-годи позираючи на ошийник.

— Ти довіряєш мені? — запитав Трейвіс, сумирно стоячи на 
колінах.
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Пес перевів погляд з ошийника на Трейвіса.
— Я не ображатиму тебе, — серйозно промовив Трейвіс. Він 

не почувався дурнем через те, що так безпосередньо і відверто 
говорить із псом. — Ти ж бо мав би це знати. Я маю на увазі, що 
ти добре відчуваєш такі речі, еге ж? Покладайся на свої інстинк-
ти, хлопче, і довірся мені.

Пес повернувся з дальної частини тераси і став так, щоб 
Трейвіс не міг до нього дотягнутися. Він знову поглянув на 
ошийник, а потім витріщився на Трейвіса неприродньо уваж-
ним поглядом. Як і до цього, Трейвіс знову відчув якийсь не-
зримий зв’язок із цим псом. Відчуття цього було навдивовижу 
очевидним і водночас — страхітним, оскільки його неможливо 
було передати словами.

Він сказав:
— Послухай, іноді мені доведеться водити тебе на повідку, 

а його ж чіпляють до ошийника, правда? Ось чому я хочу, щоб 
ти дав одягнути його на себе. В такому разі я зможу ходити із 
тобою повсюди, а крім того, він ще й відганяє бліх. Проте якщо 
ти не хочеш, я не наполягатиму.

Вони довго дивилися один на одного, в той час як ретривер, 
здавалося, обмізковує ситуацію. Трейвіс досі тримав ошийник, 
наче дарував його, а не погрожував ним. Пес продовжував ди-
витися в очі свого нового хазяїна. Нарешті ретривер обтрусився, 
чхнув і повільно підійшов.

— Молодець, — сказав Трейвіс заохочувальним тоном.
Підійшовши до Трейвіса, пес ліг на живіт, а потім перевер-

нувся на спину й задер усі чотири лапи, тим самим повністю 
підкоряючись хазяїну. Ретривер подивився на нього поглядом, 
сповненим любові, довіри та легкого страху.

Хоч це було й безглуздо, але Трейвісу защеміло в горлі, а куточ-
ки очей зволожніли. Подумки обізвавши себе сентиментальним 
бовдуром, чоловік із зусиллям зглитнув і закліпав, щоби про-
гнати сльози. Але він знав, чому свідома покірність пса так 
розчулила його. Вперше за три роки Трейвіс усвідомив, що він 
комусь потрібен, відчув міцний зв’язок з іншою живою істотою. 
Вперше за цей час його життя набуло сенсу.

Трейвіс прикріпив ошийник і легенько почухав ретриве-
ру живіт.
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— Треба тебе якось назвати, — сказав він.
Пес підвівся і глянув на нього, настовбурчивши вуха, наче 

очікуючи, що Трейвіс зараз озвучить його ім’я.
«Господи, — подумав Трейвіс, — я намарне приписую йому 

людські якості. Він усього лише пес, хоч і особливий. Він може 
вдавати, наче чекає, що ось зараз його покличуть на ймення, 
хоча він стопудово не розуміє людської мови».

— Не можу підібрати жодного імені, — нарешті сказав Трей-
віс. — Втім, не будемо поспішати. Треба, щоб ім’я дійсно личи-
ло. Ти ж не звичайний пес, волохата мордо. Треба подумати над 
годящим іменем.

Трейвіс вилив воду з ванни, пополоскав її і залишив висиха-
ти, а тоді разом із ретривером зайшов у будинок, який тепер став 
їхнім домом.

5

Доктор Елізабет Ярбек та її чоловік Джонатан, адвокат, жили 
у Ньюпорт-Біч у величезному одноповерховому будинку в стилі 
«ранчо» — з тесовим дахом, кремовими отинькованими стінами 
і доріжкою із каменю, що його видобувають у Бокет-каньйоні. 
Надвечірнє сонце палахтіло міддю і багрянцем, вилискуючи на 
гранованих шкельцях вузьких вітражів, що прикрашали обабіч 
парадні двері, від чого створювалося враження, що це палахтять 
велетенські рубіни.

Коли Вінс Наско подзвонив, двері відчинила Елізабет. Їй 
було під п’ятдесят, цій доглянутій і привабливій блакитноокій 
жінці з густим світло-сивим волоссям. Вінс назвався Джоном 
Паркером, повідомив, що він із ФБР і хоче поговорити з нею та 
її чоловіком відносно однієї справи, яка зараз розслідується.

— Справа? — запитала жінка. — Яка саме?
— Вона стосується одного дослідного проекту, який фінан-

сувався урядом. Ви брали в ньому участь, — сказав Вінс, оскіль-
ки йому наказали розпочати розмову саме таким чином.

Елізабет уважно вивчила його службову посвідку зі світлиною 
та загальними даними.

Вінса це не лякало: фальшиві документи готували його ж за-
мовники. Він отримав їх десять місяців тому, і вони допомогли 
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йому під час роботи у Сан-Франциско і виручили ще у трьох 
інших справах.

Хоча Вінс розумів, що жінка не матиме претензій до його 
посвідки, проте не був упевнений, що сам пройде перевірку. 
Він був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку, бла-
китну краватку і в начищених чорних черевиках — типовий 
агент. Його габарити та байдуже обличчя також допомагали 
грати роль. Але вбивство доктора Дейвіса Везербі і два наступ-
них убивства неймовірно схвилювали його і наповнили боже-
вільними радощами, які ледь вдавалося приховати. Вінса роз-
пирав сміх, і йому було все важче його стримувати. Ще коли він 
сидів у темно-коричневому «форді»-седані, який викрав сорок 
хвилин тому саме для цього завдання, його кілька разів пере-
смикнуло, але не через нерви, а від задоволення, яке мало май-
же сексуальний характер. Йому довелося припаркуватися біля 
узбіччя і посидіти десять хвилин, глибоко дихаючи, поки не 
заспокоївся.

Тепер Елізабет відвела погляд від підробленої посвідки, зустрі-
лася очима з Вінсом і спохмурніла.

Вінс ризикнув посміхнутися, хоч існувала небезпека того, що 
він зірветься на неконтрольований сміх і це викриє його. У ньо-
го була хлопчача посмішка, яка обеззброювала всіх через конт-
раст із його габаритами.

За мить доктор Ярбек також посміхнулася. Задоволена, вона 
повернула йому посвідку й запросила в дім.

— Мені також потрібно поговорити з вашим чоловіком, — 
нагадав Вінс, коли вона зачинила за собою парадні двері.

— Він у вітальні, пане Паркер. Сюди, будь ласка.
Вітальня була великою та просторою, з кремовими стінами 

і килимом, блідо-зеленими ліжками, великими вікнами з лис-
тового скла, наполовину закритими зеленими завісами. Звідти 
відкривався акуратний краєвид з будиночками на пагорбах 
нижче.

Джонатан Ярбек запихав тріски поміж полін у цегляному 
каміні, щоб розпалити вогонь. Він підвівся, обтрушуючи руки. 
Дружина відрекомендувала Вінса.

— …Джон Паркер з ФБР.
— ФБР? — запитав Ярбек, здивовано зводячи брови.
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— Пане Ярбек, — сказав Вінс, — якщо у вас ще є хтось із рідних 
у будинку, я б теж хотів з ними поговорити, щоб не повторюватися.

Хитаючи головою, Ярбек сказав:
— Лише Ліза та я. Діти в коледжі. Що трапилося?
Вінс вийняв із внутрішньої кишені піджака пістолет з глуш-

ником і вистрелив Джонатану Ярбеку в груди. Юриста відкинуло 
до камінної полиці, де він на мить завис, наче його прицвяхува-
ли, а потім упав на латунні причандалля для каміна.

Клац!
Елізабет Ярбек на мить завмерла від подиву та жаху. Вінс 

швидко підійшов до неї і, схопивши її ліву руку, викрутив за 
спину. Коли вона закричала від болю, Вінс приклав пістолет до 
її скроні і промовив:

— Тихо, інакше твої кляті мізки розлетяться по всій кімнаті.
Він змусив її підійти разом із ним до тіла чоловіка. Джонатан 

Ярбек лежав долілиць на маленькій лопатці для вугілля і кочерзі 
з латунною ручкою. Він був мертвий, але Вінс не хотів ризикува-
ти і тому ще двічі впритул вистрелив Ярбеку в голову.

Ліза Ярбек видала дивний котячий звук і почала схлипувати.
Зважаючи на значну відстань і димчасті шибки у вікнах, Вінс 

був упевнений, що навіть сусіди не побачать нічого, але хотів 
розправитися з жінкою в потаємнішому місці. Він випхав її 
в коридор і потягнув углиб будинку, аж поки не знайшов двері, 
що вели до спальні. Там Вінс сильно штовхнув жінку, і вона 
впала на підлогу.

— Сиди тут, — промовив Вінс.
Він увімкнув лампу біля ліжка, підійшов до великих розсувних 

скляних дверей, які виходили на терасу, і закрив занавіски.
Коли Вінс повернувся, жінка звелася на ноги і побігла в бік 

дверей, що вели в коридор.
Він зловив її і спершу жбурнув об стіну, а тоді вдарив кулаком 

у живіт. Піднявши голову жінки за волосся, Вінс змусив її по-
дивитися йому в очі.

— Слухайте, пані, я не збираюся вас убивати. Я прийшов за ва-
шим чоловіком і лише за ним. Але якщо ви спробуєте втекти від 
мене, поки я не відпущу, вас теж доведеться прибрати. Зрозуміло?

Звичайно, він брехав. Це саме її було замовлено, а чолові-
ка знадобилося прибрати лише тому, що він був там. Але Вінс 
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сказав правду: він не збирався стріляти в неї, а хотів, щоб вона 
не пручалася, поки він її прив’язуватиме, щоб убити спокійні-
шим методом.

Два вбивства йому сподобалися, але цього разу він хотів роз-
тягнути процес і вбивати жінку повільніше. Іноді смертю мож-
на насолоджуватися, як хорошою їжею, хорошим вином та 
чудовими заходами сонця.

Задихаючись і схлипуючи, жінка запитала:
— Хто ви?
— Не твоя справа.
— Що вам треба?
— Просто заткни пельку і роби, що я скажу, в такому разі 

не помреш.
Жінка почала швидко бурмотіти молитву, плутаючи сло-

ва й іноді перериваючи їх короткими, сповненими відчаю 
 зітханнями.

Спершу Вінс переконався, що завіси закриті.
Потім він вирвав телефон із розетки і жбурнув через кімнату.
Знову взявши жінку за руку, він підняв її і потягнув у ванну 

кімнату. Відтак почав нишпорити по шухлядах, поки не зна-
йшов аптечку. Йому потрібен був скотч.

Повернувшись до спальні, Вінс змусив жінку лягти на спину, 
відтак зв’язав їй щиколотки і зап’ястя. Знайшовши у шухляді 
столу пару мереживих трусиків, Вінс зіжмакав їх і запхав їй 
у рот, заклеївши його останньою смужкою скотчу.

Жінка сильно тремтіла, кліпаючи крізь сльози та піт.
Пішовши зі спальні у вітальню, він схилився над трупом 

Джонатана Ярбека, з яким ще не закінчив. Вінс перевернув тіло. 
Одна з куль, яка залетіла в потилицю Ярбека, пробила шию 
якраз під підборіддям. Його роззявлений рот був повен крові. 
Одне око закотилося, тому виднівся лише білок.

Вінс подивився в інше око.
— Дякую, — відверто і поштиво сказав він. — Дякую, пане 

Ярбек.
Вінс закрив покійному очі й поцілував їх.
— Дякую.
Після цього він поцілував чоловіка в лоб.
— Дякую за те, що ти дав мені.
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Після цього Вінс пішов до гаража, де, порившись у ша-
фах, знайшов деякі інструменти. Він вибрав молоток зі зруч-
ним, обличкованим гумою держаком і відполірованим стале-
вим бійчиком.

Коли він повернувся в тиху спальню і поклав молоток на 
матрац поряд зі зв’язаною жінкою, її очі так розширилися, що 
це виглядало майже смішно.

Вона почала смикатися та звиватися, намагаючись звільни-
тися від клейкої стрічки, але марно.

Вінс роздягнувся. Він помітив, що жінка дивиться на нього 
з таким же жахом, як і на молоток, і промовив:

— Будь ласка, не турбуйтеся, докторе Ярбек. Я не буду вас 
ґвалтувати. — Він повісив піджак та сорочку на спинку крісла. — 
Ви не цікавите мене в сексуальному плані. — Він зняв черевики, 
шкарпетки та штани. — Вам не доведеться терпіти подібне зну-
щання, бо я не такий. Я зняв одяг, оскільки не хочу забруднити 
його кров’ю.

Коли Вінс повністю оголився, він узяв молоток і вдарив по 
лівій нозі жінки, розбивши їй коліно. Після п’ятдесяти- шістде-
сяти ударів настав Момент.

Клац!
Раптом його переповнила енергія. Він відчув себе таким жи-

вим, як не відчував ніколи. Він міг вирізнити надовкола най-
тонші відтінки кольорів і найнезначнішу текстуру матеріалу. 
Вінс став неймовірно сильним — таким сильним міг би бути 
хіба що бог у людській подобі.

Вінс впустив молоток і поповз біля ліжка. Він приклався 
чолом до закривавленого простирадла і декілька разів глибоко 
вдихнув, тремтячи від задоволення, яке було настільки силь-
ним, що чоловік ледве стримувався, щоб не закричати.

Через кілька хвилин, коли Вінс отямився, звикнувши до 
свого нового та потужнішого стану, він підвівся і, повернувшись 
до мертвої жінки, почав цілувати її понівечене обличчя, а один 
раз — і долоні кожної руки.

— Дякую.
Він був до такої міри зворушений її пожертвою заради нього, 

що ледь не розридався. Але його радість від власного щастя 
була більшою, ніж жаль за нею, тому він не заплакав.
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У ванній Вінс швидко сполоснувся. Поки струмені гарячої 
води змивали мильну піну, він думав про те, як йому пощасти-
ло, що вбивства стали його професією, — йому платять за те, 
що він і так робив би безкоштовно.

Вдягнувшись, Вінс протер рушником ті речі, яких торкався. 
Він завжди пам’ятав кожен свій рух і ніколи не боявся, що про-
пустить якийсь предмет, випадково залишивши на ньому від-
биток. Прекрасна пам’ять була ще одним складником його Дару.

Вийшовши з будинку, Вінс побачив, що надворі вже споночіло.

РОЗДІЛ 3

1

Після обіду ретривер не проявляв нічого надзвичайного, що 
раніше настільки приголомшило Трейвіса. Він спостерігав за 
псом, іноді прямо, іноді краєм ока, але нічого цікавого не за-
примітив.

На вечерю Трейвіс зробив кілька канапок із беконом, салатом 
і помідорами, а для ретривера відкрив бляшанку «Альпо». Псові 
харч сподобався, висновуючи з того, як жадібно поглинав його, 
проте було зрозуміло, що він віддавав перевагу людській їжі. Він 
сидів на кухонній підлозі біля крісла і сумно дивився на Трейвіса, 
поки той їв дві свої канапки за червоним столом, оббитим фор-
мікою 1. Врешті-решт Трейвіс дав ретриверу дві смужки бекону. 
У тому, що пес просив їжу, не було нічого дивного; він не робив 
ніяких дивовижних трюків. Пес просто облизувався, підвивав час 
від часу і постійно із сумом поглядав на Трейвіса — мабуть, щоб 
викликати жалість і співчуття. Будь-який пес так може випро-
шувати гостинця.

Пізніше у вітальні Трейвіс увімкнув телевізор, а пес скрутився 
на дивані біля нього. За мить він поклав голову Трейвісу на стег-
но, щоб той погладив і почухав його за вухами. Трейвіс так і вчи-
нив. Пес іноді поглядав на екран телевізора, але не проявляв хоч 
якогось інтересу до телепередач.

1 Вид вогнетривкої пластмаси.



55

Трейвіса теж не цікавив телевізор, його цікавив лише пес. Він 
хотів більше дізнатися про нього і побачити більше його фоку-
сів. І хоча Трейвіс намагався якимось чином змусити пса про-
явити свої незвичайні розумові здібності, він так і не вигадав 
нічого путящого, з допомогою чого міг би точно визначити 
інтелектуальний рівень собаки.

Окрім того, у Трейвіса було передчуття, що пес не захоче 
проходити перевірку. Чомусь він підозрював, що той інстинк-
тивно приховує свій розум. Трейвіс пригадав, як ретривер по-
дурнуватому незграбно і сміховинно ганявся за метеликом і як 
це контрастувало з його кмітливістю та спритністю, необхідни-
ми для того, щоб відкрутити кран на терасі; здавалося, що в обох 
випадках діяли дві різні тварини. Хоча, можливо, це могло ви-
явитися ахінеєю, але Трейвіс запідозрив, що ретривер не бажає 
привертати до себе увагу і проявляє свою незвичайну кмітли-
вість лише в екстремальних ситуаціях (як-от, для прикладу, 
у лісі), або коли дуже зголоднів (коли він відкрив бардачок 
у машині, щоб дістати батончик), або коли вважав, що його 
ніхто не бачить (коли відкрутив кран).

Це була абсурдна ідея, оскільки в такому разі пес був не лише 
найрозумнішим представником свого виду, а й усвідомлював 
незвичайний характер своїх талантів. У собак — як і в інших 
тварин — відсутній високий рівень самосвідомості, необхідний 
для порівняння себе з іншими представниками свого виду. По-
рівняльний аналіз — це суто людська якість. Якщо собака навіть 
досить розумний і вміє робити багато трюків, то це не означає, 
що він зможе відрізняти себе від своїх одноплемінців. Можна 
припустити фактично, що цей пес розуміє ці речі не лише через 
свої надзвичайні розумові здібності, а завдяки логіці та вмінню 
раціонально мислити, які домінують над інстинктами, що ке-
рують поведінкою інших тварин.

— Ти загадка, сповита таємницею, — промовив Трейвіс до 
ретривера, легенько погладивши його по голові. — Або ж мені 
пора в «дурку».

Пес у відповідь глянув на нього, на мить зазирнувши прямо 
в очі, відтак позіхнув і раптом підвів голову, витріщившись на по-
лиці з книгами обабіч арки, що ділила вітальню та їдальню. Вдо-
волений дурнуватий собачий вираз зник з його морди, а натомість 
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з’явився непідробний інтерес, який до цього Трейвіс уже помічав, 
і цей інтерес виходив поза межі звичайної собачої цікавості.

Зіскочивши з дивана, ретривер побіг до полиць. Він бігав під 
ними, дивлячись на барвисті корінці акуратно розставлених томів.

Орендований будинок був уже повністю вмебльований, але 
з напрочуд дешевою оббивкою, щоб вона довго не зношувалася 
(вініл) або щоби приховати невиводжувані плями (клітинка, яка 
постійно привертала погляд). Замість дерева тут була наявна 
форміка «під дерево», яку неможливо відколоти, подряпати, про-
терти чи пропалити цигаркою. Фактично єдине, що в цьому 
домі відображало смаки та захоплення Трейвіса Корнелла, — це 
книги — як у м’якій, так і у твердій обкладинках, — що стояли на 
полицях у вітальні.

Пес особливо зацікавився лише кількома книжками з-поміж 
сотень томів.

Зводячись на ноги, Трейвіс промовив:
— Що таке, хлопче? Що тебе так зворохобило?
Ретривер звівся на задні лапи, зіпершись передніми на одну 

з полиць, і взявся нюшити корінці книг. За мить він позирнув 
на Трейвіса, а тоді знову повернувся до ретельного вивчення 
його бібліотеки.

Здивований Трейвіс підійшов до полиці і взяв одну з тих кни-
жок, у яку пес тицьнув носом. То був «Острів скарбів» Роберта 
Льюїса Стівенсона. Трейвіс простягнув книгу псу.

— Саме ця? Тебе вона цікавить?
Пес уважно дивився на зображення Довгого Джона Сілвера та 

піратського корабля, що прикрашали суперобкладинку. Пес по-
глянув на Трейвіса, а потім знову на Довгого Джона, відтак опус-
тився на підлогу, побіг до полиці на іншій стороні арки, а потім 
знову підстрибнув і взявся нюшити інші книжки.

Трейвіс поставив «Острів скарбів» на місце й пішов услід за 
ретривером. Тепер той тицяв своїм вологим носом у колекцію 
романів Чарльза Діккенса. Трейвіс узяв «Повість про два міста».

Ретривер почав знову уважно вивчати ілюстровану обкладинку, 
наче намагаючись визначити, про що книга, а потім в очікуванні 
подивився на Трейвіса. Той сказав у надзвичайному збентеженні:

— Французька революція, гільйотини, відтинання голів, тра-
гедії та героїзм. Це… ммм… про важливість того, що особистість 
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вища за спільноту, та про те, що життя кожного чоловіка чи 
жінки має набагато більшу цінність, аніж інтереси мас.

Пес знову повернувся до томів на полицях перед ним, постій-
но щось винюхуючи.

— Я з’їхав з глузду, — промовив Трейвіс, поставивши «Повість 
про два міста» на місце. — Чорт забирай, та ж я роблю короткий 
переказ сюжету псові!

Переставивши передні лапи на наступну полицю, ретривер 
заскавчав і почав нюшити корінці в тому ряду. Коли пес побачив, 
що Трейвіс не витягує жодної із книжок, аби показати йому, він 
нахилив голову, обережно взяв якийсь том у зуби і спробував 
витягнути його для подальшого вивчення.

— Гей, — промовив Трейвіс, потягнувшись за книжкою. — 
Дивись не обслини гарну обкладинку, волохата мордо. Це «Олі-
вер Твіст», той самий Діккенс. Історія одного сироти за часів 
королеви Вікторії. Він стикається з різними неприємними типа-
ми, кримінальним світом, і вони…

Ретривер стрибнув на підлогу і подріботів назад до полиць 
з іншого боку арки, де продовжив обнюхувати ті томи, до яких 
міг дотягнутися. Трейвіс міг навіть заприсягтися, що пес із 
ностальгією дивиться на книги, що стояли на верхніх полицях.

Напевне, десь хвилин із п’ять Трейвіс ходив за псом; його 
не полишало зловісне передчуття, що скоро трапиться щось 
дуже важливе. Він показував псу обкладинки безлічі романів, 
переказуючи сюжети одним-двома реченнями. Він ніяк не міг 
дотямити, чого хоче від нього цей занадто розумний песик. 
Звісно, він не міг розуміти сюжети, які Трейвіс розповідав йому, 
але, здавалося, уважно слухав. Трейвіс знав, що він, найімовір-
ніше, неправильно витлумачує поведінку тварини, приписує їй 
хитромудрі наміри, яких насправді і близько не було. Але все ж 
у його голові крутилося погане передчуття. Поки вони з ціка-
вістю займалися пошуками, Трейвіс щомиті очікував на якесь 
страшне одкровення і водночас почувався все більше ошуканим 
і дурнішим.

Художні смаки Трейвіса були доволі хаотичними. Серед томів 
на полицях були «Щось лихе насуває» Бредбері, «Довге прощан-
ня» Чандлера; «Поштар завжди дзвонить двічі» Кейна та «І сонце 
сходить» Гемінґвея; дві книжки Річарда Кондона й один роман 
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Енн Тайлер; «Вбивству потрібна реклама» Дороті Лі Сейєрс та 
«П’ятдесят два до виплати» Елмора Леонарда.

Нарешті пес відвернувся від книжок і подався у центр кімна-
ти, де, явно чимось збуджений, почав ходити туди-сюди. За 
якийсь час він зупинився навпроти Трейвіса і тричі гавкнув.

— Що трапилося, хлопче?
Пес завив, подивився на заставлені полиці, поколував трохи 

і знову втупився в книги. Здавалося, він засмучений і роздрато-
ваний, та ще й дуже сильно.

— Я більше не знаю, чим можу зарадити, хлопче, — сказав 
Трейвіс. — Бог знає, що в тебе на думці і що ти хочеш мені сказати.

Пес чмихнув і обтрусився. Знічено опустивши голову, він 
покірно повернувся на диван і влігся на подушках.

— Все? — запитав Трейвіс. — Ми просто здамося?
Пес глянув на Трейвіса вологим, сумним поглядом. Чоловік 

відвернувся від нього і повільно перевів погляд на книжки, ніби 
вони не лише містили інформацію на своїх сторінках, а й несли 
якесь зашифроване повідомлення; здавалося, що їхні різноко-
лірні корінці були дивними рунами забутої мови, які слід ви-
тлумачити, аби дізнатися якусь дивовижну таємницю. Але це 
було понад сили Трейвіса.

Повіривши, що він стоїть на самому краю якогось великого 
відкриття, Трейвіс відчув глибоке розчарування — ще більше, 
ніж пес, проте він не міг на подобу ретривера просто скрутити-
ся на дивані, покласти голову і все забути.

— Що, в біса, відбувалося? — запитав він.
Пес загадково поглянув на нього.
— Що означала вся оця метушня з книжками?
Пес дивився на нього.
— Що в тобі особливого? Чи, може, мені вже геть знесло дах 

і всі мізки звіялися з голови?
Пес лежав нерухомо; здавалося, що він от-от заплющить 

очі й засне.
— Якщо ти тільки спробуєш позіхнути, дідько б тебе вхопив, 

то отримаєш копняка.
Пес позіхнув.
— Чортовий покруч, — промовив Трейвіс.
Ретривер знову позіхнув.
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— Так. Що ти маєш на увазі? Ти навмисне позіхаєш, бо я так 
сказав, і хочеш мене подражнити? Чи ти просто так собі позіха-
єш? Як я повинен це розуміти і що це означає?

Пес зітхнув.
Трейвіс теж зітхнув і, підійшовши до одного з парадних вікон, 

задивився на ніч, де розкидисті гілки канарської фінікової паль-
ми химерно підсвічувалися тьмяним жовтуватим світлом вулич-
них натрієвих ліхтарів. Він почув, як пес зістрибнув із дивана 
і вибіг з кімнати, проте вирішив не втручатися у його дії. Зараз 
він би вже не витримав ще одного розчарування.

Ретривер шумів на кухні: звідти чулося якесь брязкання, а по-
тім тихеньке постукування.

Трейвіс зрозумів, що пес п’є воду зі своєї миски.
Через кілька секунд він почув, як пес повертається. Він зупи-

нився біля Трейвіса і потерся об його ногу.
Глянувши вниз, Трейвіс побачив, що пес тримає в зубах 

бляшан ку пива «Курз». Трейвіс узяв запропоновану бляшанку 
і відчув, як вона холодить пальці.

— Ти взяв її з холодильника!
Здавалося, пес посміхається.

2

Коли Нора Дейвон готувала вечерю на кухні, знову задзвонив 
телефон. Вона молила Бога, щоб це був не Стрек.

Але це був він.
— Я знаю, що тобі потрібно, — промовив Стрек. — Я знаю, що 

тобі потрібно.
Нора хотіла сказати: «Я навіть не приваблива. Я проста по-

хмура стара діва. Чого ти хочеш від мене? Я захищена від твоїх 
залицянь, бо негарна. Хіба ти сліпий?» Але вголос вона не змогла 
нічого сказати.

— Ти знаєш, що тобі потрібно? — запитав він.
До Нори нарешті повернувся голос, і вона промовила:
— Дай мені спокій.
— Я знаю, що тобі потрібно. Можливо, ти не знаєш, але я знаю.
Цього разу вона першою кинула слухавку, грюкнувши нею 

так, що, напевне, у нього заболіло у вусі.
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О 8:30 вечора телефон задзвонив знову. Нора саме сиділа 
в ліжку, читаючи «Великі сподівання» та смакуючи морозиво. 
Її так спантеличив перший дзвінок, що вона впустила ложку 
в тарілку і ледь не перекинула десерт.

Відставивши тарілку та книжку, Нора тривожно дивилася 
на телефон, який стояв на нічному столику. Почекала, поки він 
не продзвонить десять разів, потім п’ятнадцять, і двадцять. 
Тріскуче дзеленчання наповнило кімнату, відбиваючись від 
стін, поки Норі не почало здаватися, що кожен дзвінок впива-
ється їй у череп.

Врешті-решт Нора зрозуміла, що робить велику помилку, не 
відповідаючи. Він знатиме, що вона тут, але боїться підняти 
слухавку. Це буде йому на руку, бо він любить домінувати понад 
усе. А її боязливість, навпаки, лише заохотить його. У Нори не 
було досвіду боротьби, але вона бачила, що їй доведеться на-
вчитися постояти за себе, і то якомога швидше.

Вона взяла слухавку на тридцять першому дзвінку. Стрек 
промовив:

— Я не можу забути тебе.
Нора не відповідала.
Стрек продовжував:
— У тебе гарне волосся. Таке темне, майже чорне, густе і лис-

куче. Я хотів би його погладити.
Норі треба було щось йому сказати, щоби поставити на міс-

це, або повісити слухавку. Але вона не могла змусити себе цього 
зробити.

— Я ніколи не бачив таких очей, як у тебе, — промовив Стрек, 
важко дихаючи. — Вони сірі, але це не звичайні сірі очі — такі 
глибокі, теплі й сексуальні.

Нора не могла вимовити ні слова, її наче заціпило.
— Ти дуже вродлива, Норо Дейвон, дуже вродлива. І я знаю, 

що тобі треба. Так, правда, Норо. Я знаю, що тобі потрібно, і ти 
це отримаєш від мене.

Нора затремтіла, і це вивело її із заціпеніння. Вона поклала 
слухавку на місце. Коли вона нахилилась уперед на ліжку, їй 
здавалося, що вона зараз розсиплеться, але за якийсь час трем-
тіння вгамувалося.

Нора не мала навіть пістолета.
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Вона почувалася маленькою, беззахисною і жахливо само-
тньою.

«Може, викликати поліцію?» — подумалось їй. Але що їм 
сказати? Що вона стала жертвою сексуального домагання? Во-
ни будуть з неї довго сміятися. Вона? Жертва сексуального до-
магання? Вона була старою дівою, простою, як двері, і навіть 
близько не тією жінкою, яка б могла заморочити чоловікові 
голову і з’явитися в його еротичних мріях. У поліції ще подума-
ють, що вона все вигадала, або вважатимуть істеричкою, або 
припустять, що вона повважала сексуальними домаганнями 
ввічливі манери Стрека (бо вона спершу так і подумала).

Нора одягла на простору чоловічу піжаму блакитний халат, 
зав’язала пояс і босоніж збігла в кухню, де швидко вхопила 
з поли ці біля плити ніж для м’яса. Відточеним лезом пробіг від-
блиск світла, схожий на тонку струминку ртуті.

Поки Нора крутила блискучий ніж у руках, на широкому 
пласкому лезі вона побачила віддзеркалення своїх очей. Вона 
витріщилася на своє відображення на полірованій сталі, мір-
куючи, чи зможе використати таку жахливу зброю проти іншої 
людини навіть задля самооборони.

Вона сподівалася, що їй ніколи не доведеться це перевірити.
Коли Нора знову опинилася нагорі, вона поклала ніж для 

м’яса на нічний столик, щоб він був під рукою.
Вона зняла накидку і присіла на край ліжка, обхопивши себе 

руками, щоб вгамувати тремтіння.
— Чому я? — вголос сказала вона. — Чому він до мене клеїться?
Стрек сказав, що вона вродлива, але Нора знала, що це не 

так. Рідна мати віддала її тітці Вайолет і за двадцять шість років 
відвідала лише двічі. Останнього разу це трапилося, коли Норі 
було шість. 

Вона не пам’ятала свого батька, а жоден із родичів Дейвон не 
захотів узяти її до себе. Вайолет відверто визнала, що це через 
непривабливу зовнішність Нори. Тому, хоч Стрек і сказав, що 
вона гарненька, це не обов’язково означало, що він її хотів; він 
мав на меті налякати її та образити задля власного задоволення. 
Є такі люди. Нора читала про них у книжках і газетах. Тітка 
Вайолет тисячу разів попереджала її, що коли чоловік підходить 
до неї із солодкими словами та посмішками, то це лише щоби 
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підняти її, а потім скинути вниз із цієї нової висоти, завдавши 
при цьому ще більшого болю.

Через якийсь час приступ тремтіння минув. Нора знову за-
лізла в ліжко. Морозиво, яке залишилося в тарілці, вже розтало, 
тому вона відставила його на нічний столик. Узявши в руки 
роман Діккенса, Нора спробувала знову зануритися у розповідь 
про Піпа, але намарне: вона постійно відволікалася то на теле-
фон і ніж для м’яса, то на відчинені двері та коридор на другому 
поверсі, бо їй там постійно ввижався якийсь рух.

3

Трейвіс пішов на кухню, пес — за ним.
Він вказав на холодильник і промовив:
— Покажи мені ще раз. Дай мені пиво. Покажи, як ти зро-

бив це.
Пес не ворухнувся.
Трейвіс присів навпочіпки.
— Послухай, волохата мордо, хто витягнув тебе з тих лісів 

і врятував від того, що гналося за тобою? Я. Хто купував тобі 
гамбургери? Я. Я купав тебе, годував, дав тобі прихисток. Тепер 
мені потрібно дещо від тебе. Припини вдавати з себе дурника. 
Якщо можеш відкрити цю штуку, то зроби це!

Пес підійшов до старенького «Frigidaire» 1, нахилив голову до 
нижнього кутка емальованих дверцят і, вхопившись за нього 
зубами, потягнув назад, напружившись усім тілом. Гумова про-
кладка відкрилася з леть чутним чпоканням. Двері відчинилися. 
Пес запхав голову всередину, а потім, ставши на задні лапи, 
передньою обмацав кожну стінку камери для продуктів.

— Чорти б мене взяли, — сказав Трейвіс, підсуваючись 
ближче.

Ретривер зазирнув на другу полицю, де Трейвіс тримав 
бляшан ки з пивом, дієтичну «Пепсі» й овочевий сік «V-8». Пес 
витягнув ще одну бляшанку «Курзу» із камери й кинув її на 
підлогу. Поки він повертався до Трейвіса, двері холодильника 
зачинилися.

1 Фірма, що випускає побутову техніку, в тому числі й холодильники.
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Трейвіс підняв пиво. Стоячи з двома бляшанками у кожній 
руці, він уважно подивився на пса, а потім промовив, звертаю-
чись радше до себе, ніж до тварини:

— Отже, хтось тебе навчив відчиняти холодильник і навіть 
розрізняти марки пива, знаходити їх з-поміж інших бляшанок, 
а також приносити їх. Але все ж тут купа таємниць. Невже тебе 
вчили розрізняти саме ту марку, яка стоїть у моєму холодиль-
нику? Мабуть, так, але кінці тут не сходяться. Окрім того, я не 
давав тобі жодних команд стосовно пива. Ти зробив це само-
стійно, наче знав, що я хочу пива саме зараз. А саме так і було.

Трейвіс поставив одну бляшанку на стіл, а іншу витер со-
рочкою, відкрив і зробив кілька ковтків. Чоловіка не турбувало 
те, що бляшанка побувала в роті собаки; він був занадто схви-
льований вражаючими вміннями пса, щоби перейматися через 
якісь мікроби. Окрім того, ретривер ніс кожну бляшанку за дно, 
наче турбувався про гігієну.

Ретривер спостерігав за тим, як чоловік п’є.
Випивши третину бляшанки, Трейвіс промовив:
— Таке враження, ніби ти зрозумів, що я напружений і за-

смучений, а пиво допоможе мені розслабитися. Може, я здурів? 
Ми говоримо про аналітичне мислення. Добре, домашні твари-
ни часто вгадують настрій своїх хазяїв. Але звідки вони знають 
про пиво і те, що від нього хазяї добрішають? Крім того, звідки 
ти дізнався, що у холодильнику є пиво? Гадаю, ти його встиг 
побачити ввечері, поки я готував вечерю, але все ж…

Його руки тремтіли. Він випив ще пива. Бляшанка легенько 
цокотіла об зуби.

Обійшовши червоний стіл, укритий формікою, пес подався 
до подвійних дверцят шафи під зливальницею. Він відкрив  одну 
з них, просунув голову в темряву, витягнув пакунок печива 
«Мілк-боун» і одразу ж поніс його Трейвісу.

Той засміявся і сказав:
— Ну, якщо мені дісталося пиво, гадаю, ти теж заслужив 

гостинця, еге ж?
Він узяв у пса печиво й відкрив його.
— Кілька «Мілк-боунів» зроблять тебе щасливішим, чи не 

так, волохата мордо?
Трейвіс поставив відкритий пакет на підлогу.



64

— Пригощайся. Я вірю, що ти не будеш переїдати, як зви-
чайний пес. — Він знову засміявся. — Чорт забирай, та тобі 
можна довірити кермо машини!

Ретривер виловив із пакунка одне печиво, присів на задні 
ноги, підібгавши їх, і радісно захрумтів.

Трейвіс тим часом відсунув крісло і сів за стіл.
— Завдяки тобі я можу повірити в чудо. Ти знаєш, що я робив 

у тому лісі цього ранку?
Працюючи щелепами і ретельно подрібнюючи печиво, пес, 

здавалося, втратив інтерес до Трейвіса, принаймні зараз.
— Це була сентиментальна подорож. Я сподівався пригадати 

те щастя, яке відчував у Санта-Ані в дитинстві. Ще перед… на-
станням темних часів. Я хотів убити кількох змій, як робив це 
у дитинстві, поблукати схилами, дослідити місцевість і насо-
лодитися життям, як у добрі давні часи. Тому що багато літ 
поспіль мені було байдуже, жити чи померти.

Пес припинив жувати, із зусиллям ковтнув і зосередився на 
Трейвісі з нероздільною увагою.

— Останнім часом моя депресія була чорнішою за зворотний 
бік Місяця. Ти знаєш, що таке депресія, цуцику?

Покинувши печиво, ретривер устав, підійшов до Трейвіса 
і пильно зазирнув йому в очі з тією страшнуватою щирістю, як 
і до цього.

Зустрівшись поглядом із псом, Трейвіс промовив:
— Але я не думав про самогубство. По-перше, я виховувався 

в католицькій родині і, хоч уже давно не відвідував месу, все ж 
іще досі вірю в Бога. А для католика самогубство — це смертний 
гріх, як і вбивство. Крім того, я занадто злий і впертий, щоб 
здатися, як би погано не було.

Ретривер кліпнув, але не відводив погляд.
— Я в тому лісі шукав щастя, яке колись спізнав, а потім 

знайшов тебе.
Пес гавкнув, наче кажучи: «Добре».
Трейвіс узяв пса за голову обома руками, нахилив до нього 

обличчя і промовив:
— Депресія. Таке відчуття, коли життя стає безглуздим. Хоча 

звідки псу про це знати? У собак же жодних клопотів, правда? 
У пса кожен день — це радість. Хлопче, то ти дійсно розумієш, що 
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я говорю? Присягаюся, так воно і є. Але чи не приписую я тобі 
забагато розуму й інтелекту, навіть для такого дивовижного пса, 
яким є ти? Ти справді можеш виконувати різні дивовижні трюки, 
але це не має стосунку до того, що ти розумієш мене.

Ретривер відвернувся і повернувся до печива. Він схопив паку-
нок зубами і витрусив двадцять чи тридцять штучок на лінолеум.

— Почалося, — промовив Трейвіс. — То ти спершу здаєшся 
напівлюдиною, а вже наступної миті перетворюєшся у звичай-
ного пса із псячими інтересами.

Але виявилось, що ретривер більше не хотів їсти. Він почав 
своїм чорним носом випихати печиво на середину кухні, акурат-
но складаючи його докупи.

— Що, в біса, відбувається?
Пес виклав п’ять печив у ряд, який поступово загинався впра-

во. Потім він поклав шосте печиво, підкреслюючи вигин.
Спостерігаючи, Трейвіс швидко допив пиво і відкрив другу 

бляшанку. Він відчував, що воно йому знадобиться.
Пес на мить затримав погляд на своєму витворі, наче сумні-

ваючись, чи зробив усе як слід. Кілька разів пройшовшись сюди-
туди з явно невпевненим виглядом, він нарешті додав ще два 
печива. Відтак глянув на Трейвіса, а потім — на викладену на 
підлозі фігуру, і додав дев’яту.

Трейвіс сьорбнув пива і напружено чекав, що буде далі.
Труснувши головою і засмучено зітхнувши, пес пішов у даль-

ній куток кімнати й, опустивши голову, встромився мордою 
в куток. Трейвісу спершу було цікаво, що робиться із псом, а потім  
до нього дійшло: пес намагається зосередитися. За мить він по-
вернувся і поклав десяте й одинадцяте печива, продовживши ряд.

У Трейвіса з’явилося передчуття, що зараз трапиться якась 
важлива річ. На його руках проступили сироти.

Цього разу пес не розчарував Трейвіса. Золотистий ретривер 
використав дев’ятнадцять печив, щоб викласти на кухонній під-
лозі хоч і недоладний, але впізнаваний знак питання, і тепер 
виразно дивився на Трейвіса.

Пес наче запитував: «Чому? Чому ти впав у депресію? Чому ти 
вважаєш, що життя не має сенсу?»

Без сумніву, ретривер розумів, що Трейвіс йому розповідав. 
Ну гаразд, можливо, він не розуміє мовлення, не слідкує за 
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кожним його словом, але якимось чином вхоплює сенс мовле-
ного, принаймні достатньо, щоб зацікавитися.

Заради Бога, якщо пес також розуміє призначення знака пи-
тання, то він здатний до абстрактного мислення! Саме поняття 
простих символів на кшталт алфавіту, цифр, знаків питання 
й оклику, які слугують умовних позначеннями з метою передачі 
складних думок… це вимагало наявності абстрактного мислення. 
На Землі лише один вид живих істот володів абстрактним мис-
ленням — люди. Золотистий ретривер явно не належав до люд-
ської породи, але якимось чином міг думати так, як не могла 
жодна із тварин.

Трейвіс був вражений. Знак питання не був випадковістю. Він 
був викладений незграбно, але з певною метою. Собака десь 
бачив цей символ, і його навчили, що він означає. Теоретики 
статистики стверджують, що лише методом підбору безмежна 
кількість мавп, озброєна безмежною кількістю друкарських ма-
шинок, рано чи пізно зможе відтворити кожен рядок найвидат-
ніших творів англійської прози. Але Трейвісу спало на думку, що 
пес, який усього за дві хвилини випадково виклав знак питання 
з печива «Мілк-боун», — це така ж вигадка, як і ті кляті мавпи, 
що видруковують твори Шекспіра.

Пес в очікуванні дивився на нього.
Піднявшись, Трейвіс відчув, що його ноги тремтять. Він пі-

дійшов до викладеного на підлозі печива, розкидав його і знову 
сів на крісло.

Ретривер дивився на розкидані «Мілк-боуни», потім перевів 
запитальний погляд на Трейвіса і понюхав печиво. Здавалося, 
вчинок Трейвіса збив його з пантелику.

Трейвіс чекав.
У будинку панувала неприродна тиша, наче час на Землі зупи-

нився для всіх живих істот, приладів та предметів, але не для 
нього, не для ретривера і не для цієї кухні.

Нарешті пес знову взявся підпихати печиво носом, як і до 
цього. Через кілька хвилин знак питання був готовий.

Трейвіс потягнув пива. Серце в нього калатало, а долоні спіт-
ніли. Його переповнювали цікавість і тривога, дика радість і страх 
перед невідомим, благоговіння та спантеличення. Трейвісу хоті-
лося сміятися, бо він жодного разу в житті не бачив такої чудер-
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нацької істоти, як цей пес, і водночас плакати, бо лише кілька 
годин тому він гадав, що його життя — це безглузда, похмура 
нудьга. Але щойно Трейвіс зрозумів, що, незважаючи на всі зло-
щастя, життя є безцінним. Він був майже впевнений, що ретри-
вера йому послав сам Господь, щоб заінтригувати його та нага-
дати, що життя сповнене сюрпризів, тому не слід зневірюватися, 
навіть коли не розумієш мети та дивних можливостей існування. 
Трейвісу закортіло розсміятися, але його сміх перейшов у схлипи. 
Коли ж йому вдалося притлумити сльози, він знову розсміявся. 
Трейвіс спробував устати, але відчував, що не втримається на 
ногах, тож він зробив єдине, що міг у цій ситуації: сидіти й по-
тягувати пиво з бляшанки.

Нахиляючи голову то в один, то в другий бік, пес, хоч і вигля-
дав трохи втомленим, спостерігав за Трейвісом, наче метикував, 
чи той, бува, не збожеволів. Так і було раніше. Це сталося ще 
кілька місяців тому. Але зараз йому вже краще.

Трейвіс поставив «Курз», витер сльози тильним боком долоні 
й промовив:

— Йди сюди, волохата мордо.
Ретривер завагався, але підійшов.
Трейвіс поплескав його по спині й почухав за вухами.
— Ти дивуєш і одночасно лякаєш мене. Я не можу зрозуміти, 

звідки ти взявся і як таким став. Але ти прийшов туди, де най-
більше потрібен. Знак питання, еге ж? Господи! Добре. Ти хочеш 
знати, чому життя втратило для мене сенс чи радість? Я тобі 
скажу, добре. Я присяду тут, вип’ю ще пива й розповім усе псу. 
Але спочатку… Треба тебе якось назвати.

Ретривер чмихнув, наче говорячи: «Давно пора».
Тримаючи пса за голову і дивлячись йому в очі, Трейвіс про-

мовив:
— Ейнштейн. З цієї миті, волохата мордо, звати тебе Ейнштейн.

4

Стрек зателефонував о 9:10.
Нора похапцем підняла слухавку після першого дзвінка, на-

лаштувавшись різко його відшити, щоб він нарешті дав їй спокій. 
Але чомусь її знову заціпило, і вона не могла вимовити ні слова.
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Відразливо панібратським голосом Стрек промовив:
— Сумуєш, кралечко? Ахмммм? Хочеш, я приїду і стану тво-

їм чоловіком?
Нора поклала слухавку.
«Що зі мною таке? — подумала Нора. — Чому я не можу про-

сто його прогнати, щоб він мене більше не турбував?»
Напевне, їй відібрало мову через потаємне бажання почути, 

як чоловік — будь-який, навіть найогидніший представник цьо-
го племені на кшталт Стрека — назве її гарною. Хоча він був не 
з тих, хто здатен на ніжність та співчуття, вона могла би слухати 
його і уявляти, як вродливий чоловік говорить їй щось приємне.

«Ну, якщо ти негарна і ніколи такою не станеш, припини 
ходити околяса. Коли він наступного разу зателефонує, просто 
відший його», — сказала Нора сама до себе.

Вона вилізла з ліжка й пішла через коридор до ванної. Там 
було дзеркало. Наслідуючи Вайолет Дейвон, Нора ніде не ві-
шала дзеркал, окрім ванної: не любила дивитись на себе, оскіль-
ки це засмучувало її.

Але цього вечора вона захотіла подивитися на себе, оскіль-
ки залицяння Стрека збудили її цікавість, хоч і були холодни-
ми і зваженими. Вона не очікувала побачити щось таке, чого 
раніше не помічала. Ні. Перетворитися з гидкого каченяти на 
прекрасного лебедя за одну ніч… зухвала і марна мрія. Нора 
радше хотіла ще раз переконатися у власній непривабливості. 
Наполеглива цікавість Стрека тривожила Нору, звиклу до до-
машнього затишку та спокою, і вона хотіла переконатися, що 
той лише насміхається з неї, а відтак, якщо не брати до уваги 
слів, більше ніякими діями не потривожить її безхмарне іс-
нування. Так вона переконувала себе, заходячи у ванну та 
вмикаючи світло.

Стіни вузької кімнати від підлоги до стелі були облицьовані 
блідо-блакитною плиткою з білою облямівкою. Величезна ван-
на з ніжками-лапами, білий фаянс, латунні крани і потемніле 
від часу величезне дзеркало.

Нора подивилася на своє волосся, яке Стрек назвав гарним, 
темним і лискучим. Але воно було одного відтінку без природ-
них проблисків; Норі здавалося, що воно не лискуче, а масляне, 
хоч вона й мила його зранку.



69

Вона швидким поглядом оглянула свої брови, вилиці, ніс, 
щелепу, губи й підборіддя і навмисне провела по обличчю 
 однією рукою, але не побачила жодної риси, якою можна було 
би причарувати чоловіка.

Насамкінець Нора неохоче подивилася собі в очі, які Стрек 
назвав гарними. Вони були тьмавими і мали відворотний сірий 
відтінок. Нора не могла терпіти свій погляд довше кількох 
секунд; ці очі лише зміцнили її занижену самооцінку. Але… 
у власних очах вона побачила тліючий гнів. Це дратувало, бо 
геть не було на неї схоже. Злитися не мало сенсу, оскільки при-
рода зробила її мишкою, і тут годі чимось зарадити.

Відвернувшись від потемнілого дзеркала, вона відчула роз-
чарування: вивчення власного відображення не принесло їй 
жодних приємних несподіванок через те, що, оглянувши себе, 
вона нічому не здивувалася і не відкрила нічого нового. Проте 
в ту ж мить Нора жахнулася цьому почуттю. Стоячи у дверях 
ванної, вона лише похитувала головою, вражаючись, як подібна 
дурня могла з’явитися в її голові.

Вона хотіла сподобатися Стреку? Звісно ж, ні. Він був хво-
рим і небезпечним збоченцем. Подобатися йому було б остан-
нім, чого хотіла б Нора. Можливо, вона б і не була проти, якби 
якийсь чоловік симпатизував їй, але не Стрек. Їй слід було б на 
колінах дякувати Богу, що він створив її такою, якою вона є. 
Якби вона була красунею, то Стрек уже втілив би в життя свої 
погрози. Він би прийшов сюди, зґвалтував… а можливо, і вбив. 
Хто знає, на що здатен такий чоловік? Вона боялася вбивства 
не через те, що була старою дівою, ні, просто зараз у світі коїть-
ся чортзна-що: в усіх газетах про це пишуть.

Нора відчула себе беззахисною і побігла назад до спальні, де 
залишила ніж для м’яса.

5

Більшість із нас вірить, що психоаналіз може вилікувати не-
щасливу людину: мовляв, вона розбереться з усіма своїми про-
блемами та віднайде душевний спокій, якщо зрозуміє власну 
психологію та причини свого поганого настрою і саморуйну-
вання. Але Трейвіс збагнув, що це не так. Упродовж багатьох 
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років він постійно займався самоаналізом і вже давно усвідо-
мив, чому став самотнім і не може ні з ким заприятелювати. Але, 
попри це розуміння, він не міг змінитися.

Наближалась північ. Трейвіс стирчав на кухні з черговою 
бляшанкою «Курзу» і розповідав Ейнштейну про свою добро-
вільну ізоляцію. Пес непорушно сидів перед ним, навіть не 
позіхаючи, так наче його справді цікавила розповідь Трейвіса.

— Я був відлюдником ще змалку, хоч у мене й були деякі 
друзі. Але я завжди волів бути сам. Гадаю, таким я вже народив-
ся. Я маю на увазі, що коли був хлопчиком, то не замислювався 
над тим, як це небезпечно — товаришувати зі мною.

Мати Трейвіса померла під час пологів, і він знав про це 
змалку. Пізніше її смерть почне здаватися йому якимось над-
важливим лихим знаком, але це буде потім; у дитинстві Трей-
віса ще не мучило почуття провини.

Все почалося, коли Трейвісу стукнуло 10. Тоді помер його 
брат Гаррі. Йому було дванадцять, і він був на 2 роки старший 
за Трейвіса. Одного червневого ранку, в понеділок, Гаррі вмо-
вив Трейвіса пройтися на пляж за три квартали, хоча батько 
щонайсуворіше заборонив їм плавати без нього. Це була від-
далена бухта без рятувальника, а окрім Трейвіса і Гаррі, там не 
було ні душі.

— Гаррі потрапив у підводну течію, — сповідався Трейвіс 
Ейнштейну. — Ми разом були у воді, і нас розділяло не більше 
трьох метрів. А потім він потрапив у ту кляту підводну течію, 
яка засмоктала його, але мене не зачепила. Я навіть було кинув-
ся до нього, щоб спробувати врятувати. Мені потрібно було 
заплисти в ту течію, але, гадаю, перед тим як забрати Гаррі, 
вона змінила напрям, оскільки я врятувався.

Трейвіс надовго затримав погляд на кухонному столі, але 
бачив не червону форміку, а зрадливі переливчасті блакитно-
зелені морські хвилі.

— Я нікого не любив так сильно, як свого брата.
Ейнштейн тихо підвивав, наче співчуваючи Трейвісу.
— Ніхто не звинувачував мене в тому, що трапилося з Гаррі. 

Він був старшим, і від нього очікували більшої відповідальнос-
ті. Але я відчував… якщо підводна течія забрала Гаррі, вона 
повинна була забрати й мене.
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Із заходу подув нічний вітер, стукаючи у відкриту віконницю. 
Сьорбнувши пива, Трейвіс продовжив:

— Того літа, коли мені виповнилося чотирнадцять, я дуже 
хотів поїхати у тенісний табір. Тоді я нетямився від тенісу. Тато 
записав мене в одне місце біля Сан-Дієґо, де можна було пройти 
місячний курс інтенсивного тренування. Він повіз мене в неді-
лю, але ми так і не доїхали туди. На північ від Оушенсайда водій 
вантажівки заснув за кермом, його колимага виїхала на зустріч-
ну смугу, і нас просто змело з дороги. Тато помер на місці: 
зламана шия і спина, розтрощений череп, втиснена грудина. 
Я сидів поряд на передньому сидінні, але відбувся лише кілько-
ма порізами та саднами і двома зламаними пальцями.

Пес уважно дивився на чоловіка.
— Усе сталося, як і з Гаррі. Ми повинні були обидва помер-

ти, але я вижив. Ми б не поїхали в ту кляту поїздку, якби я не 
носився з тим тенісним табором, як дурень зі ступою. Тому тут 
уже нічого не зміниш. Можливо, я не винний у смерті матері 
під час пологів і в смерті Гаррі. Але цього разу… Хоча я й не був 
завжди призвідцем чиєїсь смерті, але дійшов думки, що є про-
клятим і людям небезпечно перебувати зі мною. Всі, кого я по-
справжньому любив, неодмінно вмирали.

Лише дитина могла бути настільки впевненою, що всі ці 
трагічні події свідчили, що вона — ходяче прокляття. Але Трей-
віс тоді й був, по суті, чотирнадцятирічною дитиною, тому це 
було найлогічнішим поясненням для нього; він був занадто 
малий, щоб зрозуміти одну річ: за своєю природою нещаслива 
доля сліпа, тож і діє наосліп. У чотирнадцять років йому по
трібен був якийсь сенс, тому він навіяв собі, що є проклятим, 
через що і прирікав усіх близьких друзів на передчасну смерть. 
Спочатку Трейвіс став чимось на кшталт інтроверта, йому було 
неважко замкнутися в собі, вдовольнившись власним това-
риством.

До закінчення коледжу двадцятиоднорічний Трейвіс був уже 
затятим відлюдником, хоч, подорослішавши, став сприймати 
смерть своєї матері, брата та батька не настільки хворобливо. 
Він уже не вважав себе проклятим і не звинувачував у тому, що 
трапилося з його сім’єю. Він залишився інтровертом, не маючи 
близьких друзів, частково через те, що втратив здатність до 
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формування та підтримання тісних стосунків, а частково тому, 
що вважав: що менше друзів, то менше горя і втрат.

— Я жив у емоційній ізоляції за звичкою та через самоза-
хист, — сказав Трейвіс Ейнштейну.

Пес встав і пройшов кухонною підлогою ті пару метрів, що 
розділяли їх. Він протиснувся між ногами Трейвіса і поклав 
йому голову на коліна.

Гладячи Ейнштейна, Трейвіс продовжував:
— Я не знав, що робити після коледжу. На мене чекала служ-

ба в армії, і я записався добровольцем. Вибрав військову службу 
в силах особливого призначення. Мені таке подобалося. Мож-
ливо, тому, що там… було відчуття братства, і мені довелося за-
вести друзів. Бачиш, я вдавав, що ні з ким не хочу зав’язувати 
тісних стосунків, але мені довелося, бо я потрапив у ситуацію, де 
це було необхідно. Я вирішив зробити військову кар’єру. Коли 
утворили загін «Дельта» — антитерористичний підрозділ, — я за-
кінчував службу там. Хлопці з «Дельти» стали моїми справжніми 
товаришами, я міцно здружився з ними. Вони кликали мене 
«Мовчуном» або, навпаки, «Балакуном», бо я був скупий на сло-
ва. Але друзі в мене з’явились усупереч мені самому. І ось під час 
нашої одинадцятої операції загін вилетів до Афін, щоб очистити 
посольство США від палестинських екстремістів, які захопили 
його. Вони вбили вісьмох співробітників і продовжували вбива-
ти заручника щогодини. На перемовини не йшли. Ми всіх швид-
ко прибрали, але зазнали поразки: вони замінували будівлю. 
Дев’ять чоловік із мого загону загинули, один лише я вижив. 
З кулею у стегні і шрапнеллю в сідницях. Проте я вижив.

Ейнштейн підвів голову з колін Трейвіса.
Чоловіку здалося, що пес зі співчуттям дивиться на нього, 

можливо, тому, що він хотів, щоб той так дивився.
— Це трапилося вісім років тому. Мені було двадцять вісім. 

Я покинув службу і повернувся до Каліфорнії. Я отримав ліцен-
зію агента з нерухомості, позаяк цим займався мій тато, а на 
щось інше мені забракло уяви. В мене добре виходило, можли-
во, через те, що мені було байдуже, куплять будинки, які я про-
давав, чи ні. Я не тиснув на них і був геть не таким, якими по-
винні бути продавці. Проте факт зостається фактом: я став 
брокером, відкрив власний офіс і найняв продавців.
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Так він познайомився з Паулою. Це була висока блондинка, 
яскрава і цікава людина. Вона так добре продавала нерухомість, 
що жартувала, ніби в минулому житті була представником гол-
ландських колоністів, які за безцінь викупили Мангеттен в інді-
анців. Паула божеволіла від Трейвіса. Ось що вона йому сказала:

— Пане Корнелле, сер, я божеволію від вас. Гадаю, це через 
вашу впевнену і мовчазну гру. Ви найкраща копія Клінта Іству-
да, яку я коли-небудь бачила.

Спочатку Трейвіс не підпускав її до себе. Він не вірив, що 
здатен принести їй нещастя, принаймні свідомо — тоді його 
дитячий забобон ще не проявився на повну силу. Але Трейвіс 
боявся знову пережити біль утрати. Вагання Трейвіса не зупи-
нили Паулу, і з часом він визнав, що закохався в неї. Тоді він 
розповів їй про свою гру в квача зі Смертю, хоча до цього ніко-
ли ні з ким не говорив на цю тему.

— Послухай, — сказала Паула, — тобі не доведеться оплаку-
вати мене. Я проживу довше, ніж ти, оскільки не звикла стри-
мувати свої почуття. Всі можуть бачити мої нервові зриви, тому 
це радше я вкраду з десяток твоїх років.

Вони скромно пошлюбувалися чотири роки тому. Це стало-
ся влітку, Трейвісу тоді виповнилося тридцять два. Він кохав її. 
Господи, як же він її кохав!

Трейвіс промовив до Ейнштейна:
— Ми тоді нічого ще не знали, але на момент весілля в неї 

вже був рак. Через десять місяців вона померла.
Пес знову поклав голову Трейвісу на коліна. Якийсь час той 

не міг промовити навіть слова.
Він випив ще пива і погладив пса по голові.
За мить продовжив:
— Після того я намагався жити звичним життям. Я завжди 

пишався своєю здатністю йти вперед наперекір усьому, при-
ймати виклики, тримати хвіст пістолетом і все таке. Я ще рік 
керував агентством нерухомості, але більше не бачив у цьому 
ані найменшого сенсу. Тому я продав його два роки тому, пере-
вів усі свої кошти в готівку і поклав у банк. Зняв цей будинок, 
а останні два роки провів… ну, в роздумах. І я став забобонним. 
Дивина, еге ж? Забобонний, як сам чорт. Бачиш, я пройшов 
увесь цикл і повернувся до того самого стану, що й у дитинстві. 
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Я став небезпечним для своїх близьких. Але ти змінив мене, 
Ейнштейне, за один день. Присягаюся, тебе послали мені, щоб 
показати, яке життя таємниче, дивовижне і сповнене чудес. 
Лише дурень добровільно відсторонюється від нього і байдуже 
споглядає, як воно проходить повз.

Пес знову подивився на Трейвіса. Той потягнувся за бляшан-
кою, але вона виявилася порожньою. Ейнштейн пішов до хо-
лодильника і приніс ще одну.

Взявши пиво, Трейвіс запитав:
— Тепер, коли ти знаєш все, що думаєш? Гадаєш, це мудро 

і безпечно — вештатися зі мною?
Ейнштейн гавкнув.
— Це означає «так»?
Ейнштейн перекотився на спину і задер чотири лапи вгору, 

показуючи живіт, як і минулого разу, коли він дозволив Трей-
вісу одягнути на себе ошийник.

Відставивши пиво, Трейвіс підвівся з крісла, сів на підлогу 
і погладив псові живіт.

— Добре, — сказав він. — Добре. Але дивись, щоб ти не помер 
через мене, чорт забирай. Навіть не смій!

6

У Нори Дейвон об одинадцятій знову задзвонив телефон. То 
був Стрек.

— Ти вже в ліжку, красунечко?
Нора не відповіла.
— Ти мрієш, щоб я був поряд?
Після минулого дзвінка вона думала про те, як вибавитися 

від Стрека, і вже вигадала кілька погроз, які могли б спрацюва-
ти. Нора сказала:

— Якщо ти не залишиш мене у спокої, я викличу поліцію.
— Норо, ти спиш голою?
Нора сіла в ліжку, випрямилася і напружилась.
— Я піду в поліцію і скажу, що ти намагався… взяти мене 

силою, присягаюся.
— Я б хотів побачити тебе голою, — сказав Стрек, не звер-

таючи уваги на її погрози.
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— Я збрешу і скажу, що ти хотів зґвалтувати мене.
— Невже ти не хочеш покласти мої руки собі на груди, Норо?
Кольки у животі змусили її влягтися на ліжко.
— Я попрошу телефонну компанію прослухати лінію і за-

писати всі дзвінки. Тоді у мене будуть докази.
— Я буду цілувати твоє тіло, Норо. Хіба це погано?
Кольки посилювалися, а крім того, в неї почалася неконт-

рольована дрож. Її голос кілька разів зривався, поки вона озву-
чувала свою останню погрозу:

— У мене є рушниця, чуєш?
— Я тобі сьогодні снитимусь, Норо, я впевнений. Тобі на-

сниться, як я цілую все твоє гарне тіло…
Вона кинула слухавку, впала на бік і скрутилася клубочком. 

Біль був не фізичною, а радше емоційною реакцією на жах, со-
ром, лють і страшенний відчай.

Поступово кольки минали, як і страх. Залишилася тільки лють.
Нора була настільки не призвичаєна до цього світу та його 

неписаних законів, настільки не пристосована до спілкування, 
що не могла нормально жити за межами свого будинку, який 
був її приватним світком, де вона не перетиналася з людьми. 
Нора нічого не тямила у людських стосунках і навіть не могла 
підтримувати ввічливу розмову з Гаррісоном Ділвортом, юрис-
том тітки Вайолет (який тепер став юристом Нори), під час 
зустрічей зі спадкоємних проблем. Вона відповідала на його 
питання одним-двома словами, опустивши очі й перебираючи 
холодними пальцями на колінах. Норі в його присутності було 
страшенно незручно. Вона боялася власного юриста! Якщо 
Нора торопіла у присутності такого м’якосердого чоловіка, як 
Гаррісон Ділворт, то що вже говорити про типа на кшталт Арта 
Стрека? Вона більше ніколи не викличе майстра на дім, хай би 
що там зламалося; краще вже нехай западеться і завалиться, бо 
наступний чоловік може виявитися другим Стреком чи навіть 
чимось гіршим. Згідно з традицією, запровадженою тіткою, 
продукти Норі доставляли безпосередньо з ринку неподалік, 
тому їй не доводилося ходити до магазину; тепер би вона по-
боялася впускати посильного. Він ніколи не виказував ані крап-
лі агресії чи хіті й жодним чином не образив Нору, але одного 
дня він міг помітити ту слабкість, яку побачив Стрек…
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Вона ненавиділа тітку Вайолет.
З іншого боку, та була права: Нора — миша, тому її доля вті-

кати і ховатися, зіщулившись у темряві.
Норина лють ущухла, як і кольки. Тепер вона почувалася 

самотньою, і тому тихенько заплакала.
Пізніше, обіпершись спиною об узголів’я ліжка та витираю-

чи почервонілі очі серветками «Клінекс» і сякаючись, Нора 
рішуче заприсягнулася, що перестане бути такою відлюдницею. 
Їй якимось чином треба знайти в собі мужність тісніше контак-
тувати із зовнішнім світом. Вона зустрічатиметься з людьми 
і познайомиться з сусідами, яких Вайолет до цього часу так 
чи інакше уникала. Вона подружиться з кимось, чесно. І не 
дасть Стреку залякати себе. Вона навчиться вирішувати інші 
проблеми, які у неї з’являтимуться, і через деякий час стане 
зовсім новою людиною. Так Нора пообіцяла сама собі, навіть 
заприсяглася.

Відтак їй спало на думку, чи не висмикнути телефонний про-
від, щоби позбутися Стрека, але вона побоялася, тому що теле-
фон їй може знадобитися: раптом вона прокинеться і почує, що 
в будинку хтось є, і не зможе швидко його під’єднати?

Перед тим як вимкнути світло й залізти під ковдру, Нора за-
чинила двері в спальню і, оскільки замок там був відсутній, 
підперла їх кріслом, вперши у дверну клямку. Уже лежачи в ліж-
ку, вона в суцільній темряві намацала ніж для м’яса, що лежав 
на нічному столику. Коли Нора змогла безпомильно його тор-
кнутися, тоді відчула, як їй додалося впевненості.

Вона лежала на спині із розплющеними очима. Спати не 
хотілося. Крізь зачинені вікна пробивалося бліде бурштинове 
світло вуличних ліхтарів. Стеля переливалася смугами чорного 
та тьмаво-золотавого кольорів. Здавалося, що це тигр розпро-
стерся над ліжком у своєму вічному стрибку. Цікаво, чи вдасть-
ся Норі знову заснути?

А ще їй було цікаво, чи вона знайде людину, яка буде піклу-
ватися і турбуватися про неї у тому величезному світі, у який 
вона вступає. Невже не знайдеться нікого, хто зміг би полюби-
ти мишку і делікатно обходитися з нею?

Десь далеко монотонно свистів потяг. Звук його був низьким, 
холодним і невеселим.
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Ще ніколи Вінс Наско не був такий зайнятий. І щасливий.
Коли він зателефонував на добре знайомий номер у Лос-

Анджелесі, щоб відзвітуватися про успішно виконане завдання 
в будинку Ярбеків, його відіслали до ще одного таксофону, 
що виявився між магазином, у якому продавали заморожені 
йогурти, та рестораном із рибним меню на острові Бальбоа в за-
тоці Ньюпорт.

Там йому роботу дала та сама жінка із сексуальним дівчачим 
голосом. Вона розпитувала про вбивства обтічно, щоб на ви-
падок прослуховування ними не зацікавилася поліція, заміня-
ючи небезпечні слова екзотичними евфемізмами, які з точки 
зору юриспруденції не можна використовувати як докази. Вона 
телефонувала з іншого, вибраного навмання таксофону, тому 
шанс на те, що їх можуть прослуховувати, фактично дорівнював 
нулю. Але у світі, де панує Великий брат, не можна ризикувати.

У жінки була для нього третя робота за сьогодні.
Поки Вінс спостерігав за вечірніми машинами, що проїж-

джали вузькою острівною вулицею, жінка, яку він ніколи не 
бачив і навіть не знав її імені, дала йому адресу доктора Альбер-
та Гадстона в Лагуна-Біч. Гадстон жив із дружиною та шістна-
дцятирічним сином. Подружню пару слід було вбити. Але долю 
хлопця Вінс міг вирішувати самостійно. Якщо нема потреби 
вбивати його, то й добре. Але якщо він помітить Вінса і зможе 
стати свідком, то його слід також прибрати.

— На ваш розсуд, — сказала жінка.
Вінс уже знав, що вб’є хлопця, позаяк йому більше подоба-

лося вбивати; якщо жертва була юною, то це бадьорило його. 
Він уже давно не вбивав юних, тому ця перспектива збуджувала.

— Підкреслюю, що цю роботу слід зробити якнайшвидше, — 
сказала контактна особа (Вінс божеволів від її дихання під час 
пауз). — Сьогодні ж це слід завершити. Завтра наші конкуренти 
знатимуть, що ми хочемо провернути, і будуть нам заважати.

Вінс знав, що під «конкурентами» вона мала на увазі полі-
цію. Йому заплатили за вбивство трьох докторів за один день — 
а він до цього не вбивав докторів, — тому він знав, що їх щось 
об’єднує і копи зможуть зачепитися за щось, знайшовши  Везербі 
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в багажнику свого автомобіля і забиту до смерті Елізабет Ярбек 
у спальні. Вінс не знав, що їх зв’язувало, бо ніколи не дізнавався 
нічого про людей, яких йому замовляли, та й не хотів цього. Так 
було безпечніше. Але копи знайдуть зв’язок між Везербі та Ярбек, 
а потім і їхній зв’язок з Гадстоном, тому якщо не вбити остан-
нього сьогодні, завтра поліція надасть йому захист.

Вінс промовив:
— Хотів уточнити… це слід виконати так само, як і дві інших 

справи? Вам потрібен почерк?
Вінс подумав, що, можливо, треба було вщент спалити буди-

нок Гадстона, щоби приховати вбивство.
— Так. Нам конче потрібен почерк, — сказала жінка. — Такий, 

як і в інших двох випадках. Ми хочемо, щоб вони знали, що ми 
працюємо.

— Зрозумів.
— Ми хочемо втерти їм носа, — промовила жінка і тихо за-

сміялася. — Посипати сіллю на рану.
Вінс поклав слухавку і пішов у «Джоллі Роджер» пообідати. Він 

замовив овочевий суп, гамбургер, картоплю фрі, цибулеві кільця, 
шатковану капусту і шоколадний торт із морозивом, а насамкі-
нець узяв ще й яблучний пиріг. Все це він запив п’ятьма чашками 
кави. Вінс зазвичай любив добре поїсти, але після роботи апетит 
підвищувався, тому навіть давши раду пирогу, він не наситився. 
Та й це зрозуміло: за один напружений день він увібрав життєву 
енергію Дейвіса Везербі та Ярбеків, тож тепер потребував палива, 
наче двигун перегонової машини. У нього був дуже швидкий обмін 
речовин: йому зараз ще знадобиться паливо, поки його організм 
не відкладе надлишки життєвої енергії у біологічні батареї.

У Вінса був Дар, який відрізняв його від інших людей: він міг 
всотувати життєву силу своїх жертв. Завдяки своєму Дару він 
зав жди буде сильним і сповненим енергії. Він житиме вічно.

Він ніколи не відкривав таємницю свого чудового Дару жінці 
з гортанним голосом чи своїм замовникам. У світі обмаль людей, 
наділених достатньою уявою, щоб належно сприйняти й поціну-
вати такий незвичайний талант. Вінс нікому не розповідав про 
це, оскільки побоювався, що його вважатимуть божевільним.

Вийшовши з ресторану, він якусь хвилину постояв на троту-
арі, глибоко дихаючи і насолоджуючись морським повітрям. Із 
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затоки дув прохолодний нічний вітер, ганяючи тротуаром па-
пірці та фіолетовий цвіт палісандра.

Вінс почувався шаленцем. Йому здавалося, що він такий же 
сильний, як стихія моря та вітру.

З острова Бальбоа він поїхав на південь до Лагуна-Біч. Об 
одинадцятій двадцять припаркував мікроавтобус навпроти одно-
поверхового будинку Гадстона, який закоренився на крутому 
пагорбі. Звідти було добре видно океан. У кількох вікнах будин-
ку світилося.

Вінс переліз через сидіння і присів позаду мікроавтобуса, що-
би бути непоміченим і дочекатися, поки Гадстони заснуть. За-
лишивши будинок Ярбеків, Вінс змінив свій синій костюм на сірі 
штани, білу сорочку, темно-бордовий светр і темно-синю нейло-
нову куртку. Сидячи у темряві, він тепер гаяв час, дістаючи зброю 
з картонної коробки, у якій її було заховано поміж двома бухан-
цями хліба, упаковкою з чотирма рулонами туалетного паперу та 
іншими речами, які створювали видимість, що Вінс їде з ринку.

«Вальтер П-38» був повністю заряджений. Завершивши спра-
ви у будинку Ярбеків, Вінс надів новий глушник на ствол. Це був 
один із коротких стволів, які, завдяки науковому прогресу, були 
наполовину коротшими за старі моделі. Вінс відклав пістолет.

У нього був п’ятнадцятисантиметровий викидний ніж, який 
він переклав у праву передню кишеню штанів.

Відтак Вінс туго закрутив дротяний зашморг і поклав у ліву 
кишеню куртки.

У праву зовнішню кишеню куртки він запхав ваговитий міше-
чок зі шротом.

Вінс не планував користуватись нічим, окрім пістолета, але 
волів бути готовим до випадковостей.

Для деяких замовлень Вінс використовував пістолет-кулемет 
«узі», нелегально перероблений для автоматичної стрільби. Але 
теперішнє завдання не потребувало наявності важкого озброєння.

Також у нього була невелика шкіряна сумочка, вдвічі менша 
за набір для гоління. Там було кілька інструментів для злому. Вінс 
навіть не перевіряв їх, бо знав, що вони можуть і не знадобитися, 
оскільки багато людей приділяли на подив мало уваги домашній 
безпеці, залишаючи двері та вікна незачиненими вночі, так наче 
вони жили у квакерському селі в дев’ятнадцятому столітті.
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Об одинадцятій сорок Вінс схилився до переднього сидіння 
і глянув на будинок Гадстонів крізь бічне скло. У вікнах було 
темно, а отже, всі сплять. Чудово.

Щоб у них був час заснути, Вінс знову сів на заднє сидіння 
мікроавтобуса, з’їв батончик «Містер Ґудбар» 1 і почав міркувати, 
на що витратити доволі непогані гроші, які він отримав цього 
ранку за роботу.

Він віддавна мріяв про гідроцикл «PowerSki» — один із тих 
хитромудрих пристроїв, які дозволяли кататися на водних лижах 
без катера. Вінс любив океан. Море приваблювало його; під час 
припливів він почувався як вдома, відчуваючи душевне підне-
сення, коли рухався в гармонії з великими темними масами води, 
що здіймалися майже вертикально. Вінс обожнював пірнати 
з аквалангом, обожнював парусний спорт і серфінг. У підлітко-
вому віці він проводив більше часу на пляжі, ніж у школі. Він 
досі час від часу займався серфінгом, коли хвилі були високими. 
Але щойно йому стукнуло двадцять вісім, серфінг почав здава-
тися не настільки цікавим, як раніше. Він полюбив швидкість. 
Він уявляв, як мчатиме на водних лижах сірувато-темними хви-
лями, коли вітер б’є в обличчя, як підстрибуватиме на нескінчен-
них бурунах, приборкуючи Тихий океан, як ковбой на родео 
приборкує дикого мустанга.

О дванадцятій п’ятнадцять Вінс вибрався з мікроавтобуса. 
Засунувши пістолет за пояс, перетнув тиху спорожнілу вулицю 
і підійшов до будинку Гадстона. Він пройшов крізь відчинену 
дерев’яну хвіртку й опинився на бічній терасі, залитій місячним 
світлом, що пробивалося крізь зелені гілки величезного розлого-
го коралового дерева.

Там Вінс зупинився, щоб надіти пару шкіряних рукавиць.
Розсувні скляні двері, від яких відбивалося місячне сяйво, 

вели з тераси у вітальню. Вони були зачинені. Кишеньковим 
ліхтариком, що його Вінс витягнув із сумки з інструментами для 
злому, він освітив унизу дверей дерев’яну запору, встановлену 
для того, щоб їх не можна було відкрити.

Гадстони приділяли безпеці більше уваги, ніж більшість лю-
дей, проте Вінсу було байдуже. Він прикріпив присмоктувач до 

1 Марка шоколадних батончиків з арахісом, які випускає компанія «Херші».
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скла біля дверної ручки, алмазним різцем обвів кругом і безшум-
но вийняв кружало скла разом із присмоктувачем. Насамкінець 
він просунув руку в дірку і відкрив замок. Потім вирізав іще одне 
кружало біля порога і через нього виштовхнув дерев’яну запору 
у кімнату, під занавіски.

Вінс не боявся, що в будинку може бути собака: жінка із сек-
суальним голосом повідомила йому, що у Гадстонів не було до-
машніх тварин. Ось чому йому подобалося працювати із цими 
замовниками: вони надавали детальну і точну інформацію.

Відчинивши двері, Вінс пройшов крізь закриті занавіски 
й опинився у темній вітальні. Там він постояв якийсь час, аби очі 
звикли до темряви, і прислухався. В будинку була мертва тиша.

Спочатку він знайшов кімнату хлопця, підсвічену зеленими 
цифрами на електронному радіогодиннику. Підліток лежав на 
боці й тихо спав. Йому було шістнадцять. Дуже малий, а Вінс 
таких любив.

Вінс обійшов ліжко і присів збоку, обличчя до обличчя зі спля-
чим. Зубами він зняв рукавицю з лівої руки. Тримаючи пістолет 
у правій, торкнувся кінчика підборіддя хлопця. Той одразу ж 
прокинувся.

Вінс сильно ляснув його по лобі голою рукою й одночасно 
вистрелив. Куля пройшла через м’яку частину підборіддя і верх-
нє піднебіння в мозок. Хлопець помер одразу.

Клац!
Вінс отримав сильний заряд життєвої енергії, що вирвався з по-

мираючого тіла. Це була така чиста і живильна енергія, що він аж 
заплакав від задоволення, відчуваючи, як вона переповнює його.

На мить Вінс затримався біля ліжка, боячись поворухнутися, 
п’яніючи і задихаючись. Нарешті у темряві він поцілував мерт-
вого хлопця в губи і сказав:

— Я прийняв. Дякую.
Вінс швидко і тихо, наче кіт, скрадався через дім, аж поки 

знайшов спальню господарів. Інший електронний годинник із 
зеленими цифрами спільно з м’яким світлом нічника, що про-
никало через привідкриті двері ванної, достатньо добре освітлю-
вали кімнату. Доктор Гадстон та його дружина спали. Вінс спо-
чатку вбив жінку…

Клац!
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…а її чоловік навіть не прокинувся. Вона спала оголеною, 
тому коли він отримав від неї пожертву, то приклав голову до її 
голих грудей, прислухаючись, чи перестало битися серце. Він 
поцілував її пипки і пробурмотів:

— Дякую.
Обійшовши ліжко, він увімкнув нічник і розбудив доктора 

Гадстона. Спершу той не міг зрозуміти, в чому справа, а потім 
наткнувся поглядом на свою мертву жінку. Тоді Гадстон закри-
чав і схопив Вінса за руку, так що йому довелося аж двічі вда-
рити його по голові руків’ям пістолета.

Вінс затягнув Гадстона, який теж спав голим, у ванну. Як 
і минулого разу, він знайшов скотч і заклеїв зап’ястя та щико-
лотки доктора.

Наповнивши ванну холодною водою, затягнув туди жертву. 
Доктор нарешті отямився.

Незважаючи на те, що Гадстон був голий і зв’язаний, він 
спробував вилізти з ванної і напасти на Вінса.

Той ударив чоловіка пістолетом в обличчя і знову запхнув 
його назад.

— Хто ти? Чого тобі треба?
Гадстон почав плюватися, коли вийняв голову з води.
— Я вбив твого сина і дружину. Зараз вб’ю і тебе.
Здалося, що очі Гадстона запали на вологому пом’ятому 

 обличчі.
— Джиммі? Ні, тільки не Джиммі.
— Хлопець мертвий, — повторив Вінс. — Його мізки роз-

летілися.
Коли Вінс сказав про сина, Гадстон зламався. Він не розри-

дався й не почав благати Вінса — жодного драматизму. Але його 
очі помертвіли за одну мить, наче в них вимкнули світло. Він 
дивився на Вінса, але в його погляді не було ні гніву, ні страху.

Вінс промовив:
— У тебе є вибір: легка або важка смерть. Ти скажеш мені, що 

я хочу дізнатися, і помреш легкою, безболісною і швидкою смер-
тю. Якщо будеш упиратися, я розтягну це задоволення на п’ять-
шість годин.

Доктор Гадстон витріщився на нього. Він був хворобливо 
блідим, якщо не брати до уваги яскравих патьоків свіжої крові 
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на обличчі, і білим, як шкіра якоїсь глибоководної тварини. Вінс 
сподівався, що доктор не страждає на якісь приступи.

— Я хочу знати, що у вас спільного з Дейвісом Везербі й Елі-
забет Ярбек.

Гадстон кліпнув і витріщився на Вінса, а потім промовив хрип-
ким і тремтячим голосом:

— Дейвіс та Ліза? Ти про що?
— Ти знаєш їх?
Гадстон кивнув.
— А звідки? Ви разом ходили до школи чи жили по сусідству?
Хитаючи головою, Гадстон сказав:
— Ми… ми працювали разом у Банодайні.
— Що це таке?
— Лабораторія Банодайн.
— Це де?
— В окрузі Оріндж, — сказав Гадстон і назвав адресу в Ірвайні.
— Що ти там робив?
— Займався дослідженнями. Але десять місяців тому я звіль-

нився. Везербі та Ярбек досі там працюють, але не я.
— Які дослідження? — запитав Вінс.
Гадстон завагався.
Вінс додав:
— Швидко і безболісно чи довго і страхітно?
Доктор розповів про дослідження, якими займався у Банодай-

ні: проект «Франциск»… експерименти… із собаками.
Це була неймовірна історія. Вінс змусив Гадстона все розповісти 

детально три-чотири рази, поки не переконався, що це правда.
Коли він упевнився, що все вичавив із цього чоловіка, то ви-

стрелив йому в лоба, дотримавши обіцянку про швидку смерть.
Клац!
Їдучи мікроавтобусом пагорбами Лагуни від будинку Гадсто-

на, Вінс думав про небезпечний крок, який він щойно зробив. 
Зазвичай він нічого не знав про своїх жертв. Так було безпечніше 
і для нього, і для його замовників. Зазвичай Вінс сам не хотів 
знати, через які дурниці бідолахи накликали на себе біду, бо й сам 
би переживав за них. Але зараз ситуація була не зовсім звичайна. 
Йому заплатили за вбивство трьох докторів — не медиків, як 
виявилося, а вчених, — які були шанованими громадянами, 
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а також членів їхніх сімей, які опинилися не в той час не в тому 
місці. Подія — екстраординарна, і завтрашні газети розривати-
муться від новин на цю тему. Відбувалися якісь важливі події, 
і Вінс не повинен проґавити таку можливість. Він може настіль-
ки розбагатіти, що зіб’ється з ліку, рахуючи гроші. Гроші мож-
на отримати за потаємну інформацію, яку він витиснув із Гад-
стона… якщо, звичайно, знайде потенційного покупця. Але 
інформація була не лише товаром, а й джерелом небезпеки. 
Адам і Єва відчули це на собі. Якщо його замовники — жінка із 
сексуальним голосом і ті інші з Лос-Анджелеса — дізнаються, 
що він порушив одне з основних правил своєї професії (ні про 
що не розпитувати у своїх жертв перед ліквідацією), то Вінса 
теж замовлять, і відтак мисливець стане жертвою.

Звісно, Вінс не переживав за те, що може померти: в ньому 
було надто багато життів інших людей. Більше, ніж у десятьох 
котів. Вінс житиме вічно, в цьому він був непохитно впевнений. 
Але… він же не знав точно, скільки життів слід поглинути для 
того, щоб здобути безсмертя. Іноді Вінс відчував, що він уже 
житиме вічно, але іноді усвідомлював, що досі вразливий і йому 
потрібно ще багато енергії, аби дорівнятися до небожителів. Поки  
він точно не знатиме, що вже на Олімпі, слід бути обережнішим.

Банодайн.
Проект «Франциск».
Якщо Гадстон говорив правду, то Вінсу добряче заплатять, 

коли він знайде потрібного покупця інформації: він розбагатіє.

8

Вже десять років Вез Далберґ замешкував самотою в кам’яній ха-
тині у верхній частині каньйону Святого Джима, що на сході окру-
гу Оріндж. Хатина освітлювалася лише завдяки кемпінговій лампі, 
а воду Вез помпав ручним насосом, встановленим над кухонною 
зливальницею. Нужник був за хатиною на відстані 30 метрів від 
неї, на його дверях було вирізано щербатий місяць (задля жарту).

Везу було сорок два, але він виглядав старшим. Це був чоло-
вік із добряче видубленим вітром і сонцем обличчям, акурат-
но підстриженою бородою та пишними сивими вусами. Хоч 
він виглядав старшим як на свій вік, але здоров’я мав, як 



85

двадцятип’ятирічний. Вез вважав, що це через те, що він жив 
на природі.

Увечері 18 травня, у вівторок, Вез сидів за кухонним столом при 
світлі шиплячої кемпінгової лампи, потягуючи домашнє сливове 
вино і читаючи роман Джона Д. Макдональда з циклу про Макгі 1. 
Вез вважав себе «антисоціальним волоцюгою, котрий народився 
не у своєму сторіччі» й не бачив свого місця в сучасному світі. Але 
він любив книги про Макгі, оскільки той постійно плавав у тому 
брудному і підлому світі й плив упоперек його смертельної течії.

Коли о першій ночі Вез закінчив книгу, то вийшов надвір, що-
би принести оберемок дров. Вітер хитав гіллям платанів, що кида-
ли на землю химерні тіні, а блискуча поверхня шелесткого листя 
тьмяно виблискувала в місячному сяйві. Десь вили койоти, ганя-
ючись за кролями й іншою лісовою дрібнотою. Поряд у кущах 
виспівувала комашня, а у верховітті дерев голосив холодний вітер.

Вез тримав заготовлені дрова у прибудові з північного боку 
хатини. Він зняв защіпку із клямри подвійних дверей дровітні. 
Вез так добре орієнтувався тут, що навпомацки накидав з пів-
дюжини полін у великий ношак і, винісши його надвір, поставив 
на землю і повернувся, щоб зачинити двері.

Нараз до Веза дійшло, що койоти і комахи раптом затихли. 
Було чутно лише шум вітру.

Спохмурнівши, Вез повернувся обличчям до лісу, що темною 
стіною оточував невелику галявинку, де стояла його хатина.

Щось десь загарчало.
Вез окинув поглядом нічний ліс, і йому здалося, що місяць 

світить не так яскраво, як за мить до цього.
Гарчання було глухим і сповненим люті. Вез не чув нічого по-

дібного за всі десять років, які провів тут на самоті.
Йому було цікаво, але не страшно. Він завмер, прислухаючись. 

Так минула хвилина, але повсюди панувала тиша.
Вез зачинив двері халабуди, поставив защіпку на місце й під-

няв ношак із дровами.
Гарчання почулося знову, але за мить-другу воно затихло. 

Після цього почувся тріск сухого гілляччя та шарудіння листя 
під чиїмись ногами.

1 Цикл романів про детектива Макгі.
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Висновуючи зі звуку, істота була десь за тридцять метрів у лісі, 
на захід від його хатини.

І знову гарчання, але вже ближче. Тепер на відстані двадцяти 
метрів, не більше.

Вез не бачив джерела звуку. Зрадливий місяць продовжував 
ховатися за вузьким, але філігранним мереживом хмар.

Слухаючи грубе нутряне, із підвиваннями, гарчання, Вез рап-
том захвилювався. Вперше за останні десять років, упродовж 
яких він жив у каньйоні, Вез усвідомив справжню небезпеку. 
З ношаком полін у руках він поспішив до кухонних дверей.

Шум у потривожених кущах дедалі голоснішав. Істота в лісі 
почала рухатися швидше, ніж до цього. Чорт забирай, та вона бігла!

Вез теж побіг.
За мить гарчання переросло у зловісний і агресивний рик — 

враження було таке, наче це нараз озвалися собака, свиня, кугу-
ар і людина. Істота вже майже наступала йому на п’яти.

Забігши за хатину, Вез із розмаху жбурнув ношак туди, де, на 
його думку, була істота. Він почув, як поліна застукотіли об зем-
лю, як зверху на них упав металевий ношак. Проте рик із кожною 
миттю ближчав, і Вез зрозумів, що промахнувся. Під час останніх 
трьох кроків він прискорився, відкрив навстіж двері на кухню, 
забіг і з грюкотом зачинив двері на засув. Він не вживав таких 
заходів безпеки вже дев’ять років, з тих пір, як переконався, що 
жити у каньйоні цілком безпечно.

Вез підбіг до передніх дверей і теж зачинив їх на защіпку. Він 
був здивований тим, що настільки налякався. Навіть якщо там 
ховався якийсь кровожерний хижак — можливо, скажений вед-
мідь, що спустився з гір, — він би не зміг відчинити двері й зайти 
всередину. У замках не було потреби, але тепер Вез відчував, що 
даремно він їх не встановив. Він керувався інстинктом і досить 
непогано орієнтувався у дикій природі, щоб розуміти те, що ін-
стинктам слід довіряти, навіть якщо вони викликані, здавалося б, 
ірраціональною поведінкою.

Що ж, тепер він у безпеці: жодна тварина не зможе відчинити 
двері. Навіть ведмідь — а це, найімовірніше, він і був.

Проте ведмеді так не ричать, тому це й налякало Веза Далберґа: 
жодна тварина в лісі не здатна видавати такі звуки. Він знав усіх 
лісових звірів і міг вирізнити їхні завивання, крики і тому подібне.
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Єдине, що освітлювало кімнату, — це камін, проте вогонь 
у ньому не міг розігнати тіні у закутках. Омахи полум’я стрибали 
стінами. Вперше Вез пошкодував, що в домі нема електрики.

У нього була рушниця «ремінґтон» 12-го калібру, з якою він 
полював на невелику дичину задля доповнення до раціону з ма-
газинних продуктів. Вона лежала на кухонній полиці. Вез вирішив 
зняти і зарядити її, але тепер, коли він був у безпеці за зачиненими 
дверима, засоромився свого панічного страху. Як жовторотик, 
їй-Богу. Так оранжерейні містяни верещать, побачивши мишу-
полівку. Якби він просто крикнув і поплескав у долоні, то, най-
вірогідніше, налякав би ту істоту в кущах. Навіть якщо його ре-
акцію повважати інстинктом, Вез поводився не як крутий дикий 
мешканець каньйону, яким він себе вважав. Якби він узяв гвин-
тівку, коли в ній не було нагальної потреби, то втратив би само-
повагу. А це було важливо, бо єдина думка, до якої прислухався 
Вез Далберґ, — це його власна думка. Ніяких рушниць.

Вез ризикнув підійти до великого вікна у вітальні. Його вста-
новив якийсь чоловік, котрий орендував цю хатинку для Лісової 
служби двадцять років тому; він замінив вузьке, старе багато-
секційне вікно на велике з однією секцією, зробивши більшу 
дірку в стіні. Через це вікно ліс виднівся як на долоні.

Кілька сріблястих хмар у сяйві місяця світилися на тлі окса-
митового чорного нічного неба. Двір перед будинком був залитий 
місячним сяйвом, яке виблискувало на ґратці радіатора, капоті 
та лобовому склі джипа «Черокі», який належав Везу, і підкрес-
лювало примарні обриси дерев, що росли у дворі. Спочатку він 
побачив лише кілька гілок, які ледь-ледь похитувалися від ле-
генького вітру.

Вез кілька хвилин вивчав лісовий пейзаж. Не почувши і не 
побачивши нічого незвичного, він вирішив, що тварина пішла 
геть. Йому відчутно полегшало, і він знову зніяковів. Повертаю-
чись від вікна, Вез помітив якийсь рух біля джипа. Він придивив-
ся, але нічого не побачив, хоч і уважно вдивлявся протягом кіль-
кох хвилин. Потім Вез вирішив, що це йому здалося, але за мить 
знову побачив щось: воно з’явилося з-за джипа.

Вез припав до віконної шибки.
Щось швидко бігло по двору в бік хатини, майже стелячись 

по землі. У місячному світлі неможливо було розгледіти, що то 
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за істота, і це світло робило її ще таємничішою і безформнішою. 
Істота неслася до хатини. Несподівано — о Господи! — вона зді-
йнялась у повітря, і тепер це страховидло летіло в темряві просто 
на нього. Вез закричав, а миттю пізніше істота в польоті розбила 
велике вікно. А ще через мить він захлинувся власним криком.

9

Оскільки Трейвіс не був любителем випити, то трьох бляшанок 
пива йому вистачило, щоб вибавитися від безсоння. Він заснув 
за кілька секунд, ледь поклавши голову на подушку. Йому на-
снилося, що він дресирувальник у цирку, де всі тварини, які 
виступали на манежі, могли говорити. Після кожного виступу він 
заходив у їхні клітки, де тварини розповідали йому різні таємни-
ці, які вражали його, хоча він і забував їх, коли йшов до наступної 
клітки вислухати нові секрети.

Трейвіс прокинувся о четвертій ранку і побачив Ейнштейна 
біля вікна у спальні. Пес стояв на задніх лапах, обіпершись пере-
дніми на підвіконня. Його морда була освітлена місячним сяй-
вом. Він дуже сторожко вдивлявся у нічну темряву.

— Що трапилося, хлопче? — запитав Трейвіс.
Ейнштейн подивився на нього, а потім знову повернувся до 

посрібленого місяцем краєвиду. Він тихенько підвивав і ледь на-
стовбурчив вуха.

— Там є хтось? — запитав Трейвіс, натягуючи джинси.
Пес стрибнув на чотири лапи і побіг зі спальні. За мить Трей-

віс побачив його біля іншого вікна у напівтемній вітальні, де 
той знову вдивлявся у темряву з іншого боку будинку. Присівши 
біля пса і поклавши руку на його широку волохату спину, чоло-
вік запитав:

— У чому справа, га?
Ейнштейн прилип носом до скла і знервовано скавчав.
Трейвіс не бачив нічого загрозливого на галявині перед будин-

ком чи на дорозі. Потім йому дещо спало на думку і він запитав:
— Ти переживаєш через нашого вранішнього лісового пере-

слідувача?
Пес подивився на нього серйозними очима.
— Що це воно було в лісі? — запитав Трейвіс.
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Ейнштейн знову заскавчав і здригнувся.
Згадуючи пронизливий страх, що оволодів ретривером (та 

й Трейвісом) на схилах Санта-Ани, та тривожне відчуття, що за 
ними женеться якась надприродна істота, Трейвіс також здриг-
нувся. Він визирнув у темряву. Колючі чорні обриси фінікової 
пальми виділялися на тлі тьмяного жовтого світла вуличного 
ліхтаря, що стояв неподалік. Пориви вітру ганяли вздовж троту-
ару кушпелу, опале листя і дрібне сміття, на мить-другу давали 
їм спокій, а потім знову здіймали в повітря. Якийсь нічний мете-
лик легенько стукнувся об шибку просто перед обличчям Трей-
віса та мордою Ейнштейна, мабуть, повважавши відображення 
місяця чи вуличного ліхтаря живим полум’ям.

— Ти переживаєш, що воно досі за тобою женеться? — за-
питав він.

Пес тихо гавкнув.
— Я так не вважаю, — сказав Трейвіс. — Ти, напевно, не ро-

зумієш, наскільки ми далеко заїхали на північ. У нас була маши-
на, тій істоті довелося би бігти за нами, а таке неможливо. Що б 
це не було, воно вже далеко позаду. Ейнштейне, воно залиши-
лось у Богом забутому окрузі Оріндж і, звичайно, ні сном, ні 
духом не відає, куди ми поїхали. Не хвилюйся через це, зрозумів?

Ейнштейн понюхав і облизав руку Трейвіса, наче на знак 
згоди і вдячності, але після цього знову виглянув у вікно і ледь 
чутно заскавчав.

Трейвісу довелося кликати його назад до спальні. Там пес 
захотів лягти біля хазяїна. Трейвіс дозволив, щоб заспокоїти 
тварину.

На даху бунгало завивав вітер.
Час від часу в будинку щось поскрипувало — звичні, заспо-

кійливі нічні звуки.
Тихо гуркочучи мотором і шурхочучи шинами, вулицею про-

їхав автомобіль.
Виснажений психічними та фізичними потрясіннями того 

дня, Трейвіс незабаром заснув.
Перед світанком він спросоння побачив, що Ейнштейн знову 

стоїть на варті біля вікна спальні. Напівсонний Трейвіс покликав 
пса і мляво поплескав долонею по матрацу. Але Ейнштейн не 
залишив свій пост, і Трейвіс знову занурився у царство Морфея.
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РОЗДІЛ 4

1

Наступного дня після зустрічі з Артом Стреком Нора Дейвон 
довго гуляла, щоб вивчити ті частини міста, в яких вона жодно-
го разу не була. До цього вона раз на тиждень робила короткі 
прогулянки з Вайолет. З тих пір, як стара померла, Нора про-
довжила виходити на прогулянку, хоч і рідше, і не далі шести-
восьми кварталів від будинку. Сьогодні вона піде значно далі, 
і це стане її першим, хай і незначним кроком на довгому шляху 
до свободи та самоповаги.

Перед виходом Нора вирішила, що по дорозі зайде у якийсь 
ресторанчик і перекусить. Щоправда, вона ніколи не була в та-
ких закладах, тому перспектива спілкування з офіціантом та 
сидіння в компанії незнайомців страшенно лякала Нору. Тому 
вона у паперовий пакет спакувала одне яблуко, апельсин і два 
вівсяних печива. Нора вирішила поїсти на самоті в якомусь 
парку. Уже це було проривом. Крочок за крочком.

Небо було чисте, а повітря тепле. Дерева у своєму свіжому 
яскраво-зеленому буянні виглядали вже геть по-весняному; 
вони хиталися від легкого вітерцю, якого вистачало лише, щоб 
захиститися від спекотного сонця.

Поки Нора йшла повз доглянуті будинки, частину з яких 
було збудовано у різних стилях іспанської архітектури, вона 
з цікавістю розглядала двері та вікна, розмірковуючи про людей, 
які там жили. Вони щасливі чи сумні? Кохають когось? Яка 
музика та книги їм подобаються? Що люблять їсти? Чи плану-
ють вони провести відпустку в якомусь екзотичному місці або ж 
вечір у театрі, відвідати нічний клуб?

Раніше Нора ніколи не цікавилася цими людьми, бо розумі-
ла, що вона з ними ніколи не перетнеться. Думати про них — 
марна трата часу і сил. Але тепер…

Коли Нора стикалася з іншими перехожими, то опускала 
голову і відвертала обличчя, як і раніше. Але сьогодні в неї ви-
стачило сміливості подивитися на декого з них. На її подив, 
чимало посміхалися їй і віталися з нею. Своєю чергою Нору ще 
більше здивувало те, що вона віталася у відповідь.
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Біля окружного суду Нора зупинилася, щоби помилуватися 
жовтим цвітом юки 1 та яскраво-червоними бугенвіліями, які ви-
лися отинькованою стіною крізь візерунчасті ковані ґратки по 
одному з високих вікон.

Дійшовши до місіонерської церкви Святої Варвари, побудо-
ваної у 1815 р., Нора зупинилася біля парадних сходів, вивчаючи 
величний фасад старовинного храму. Вона пройшлася внутріш-
нім двором, де був Священний сад, а тоді піднялася на західну 
дзвіницю.

Поступово Нора почала розуміти, чому, висновуючи з бага-
тьох прочитаних нею книжок, Санта-Барбару називали одним із 
найгарніших місць на землі. Вона прожила тут майже все життя, 
але постійно ниділа в будинку разом із Вайолет Дейвон, а коли 
виходила кудись, то майже нічого не бачила, крім власних чере-
виків. Сьогодні Нора вперше побачила місто. Воно вразило і за-
чарувало її.

О першій дня Нора присіла на лавку біля озера в парку Аламе-
да в затінку трьох старих масивних фінікових пальм. У неї вже 
боліли ноги, але вона не хотіла йти додому так рано. Нора від-
крила паперовий пакунок і почала свій перекус із жовтого яблу-
ка. Ще ніколи їй не було так смачно. Оскільки вона добре зго-
лодніла, то також швидко з’їла й апельсин, склавши лушпайки 
назад у паперовий пакунок, відтак взялася було за вівсяне печи-
во, коли поряд із нею на лавку присів Арт Стрек.

— Привіт, красуне.
Він був одягнутий у блакитні спортивні шорти і кросівки для 

бігу, а також у білі гольфи. Проте він точно не бігав, бо навіть не 
спітнів. Це був м’язистий чоловік із широкими грудьми і темною 
засмагою. Від нього віяло маскулінністю. Він одягнувся так лише 
для того, щоб похвалитися своїми м’язами, тому Нора одразу 
опустила очі.

— Соромишся? — запитав він.
Нора не могла говорити, бо шматок печива застряг у неї в ро-

ті, а слина раптом кудись зникла. Вона боялася, що похлинеться, 
якщо проковтне печиво, але й виплюнути його було ніяк.

— Солоденька сором’язлива Нора, — сказав Стрек.

1 Рослина із сімейства лілейних.
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Подивившись униз, Нора запримітила, як сильно у неї трем-
тить права рука. Печиво розкришилось у долоні, і крихти сипа-
лись на тротуар просто їй під ноги.

Нора йшла на цю прогулянку, плануючи таким чином зро-
бити перший крок до власної свободи, але тепер зрозуміла, що 
була й інша причина: вона сподівалася вибавитись від залицянь 
Стрека. Нора боялася залишатися вдома, непокоячись, що він 
без кінця телефонуватиме їй. Але тепер, коли він знайшов її на 
вулиці, де її вже не захищали зачинені вікна та двері, ситуація 
значно погіршала.

— Подивись на мене, Норо.
— Ні.
— Подивись на мене.
Остання крихта розкришеного печива випала з її правої руки.
Стрек узяв її за ліву руку. Вона спробувала опиратися, але він 

стиснув її долоню, перебираючи пальці, тому вона здалася. 
Стрек поклав її руку на своє оголене стегно. Його тіло було 
пружним і гарячим.

У неї почало крутити у шлунку, серце стукотіло наче шалене, 
і вона не знала, що відбудеться раніше — її знудить чи вона зне-
притомніє.

Повільно рухаючи її рукою вгору-вниз по своєму оголеному 
стегну, Стрек сказав:

— Я — те, що тобі потрібно, красунечко. Я можу подбати 
про тебе.

Вівсяне печиво склеїло її рот, наче глина. Нора сиділа з опу-
щеною головою, але підняла очі, щоб подивитися спідлоба. 
Вона сподівалася зустріти когось, щоби покликати на допо-
могу, але в парку були лише дві молодих мами з дітьми, та й то 
надто далеко.

Піднімаючи її руку зі стегна і кладучи на голі груди, Стрек 
промовив:

— Як тобі сьогоднішня прогулянка? Тобі сподобалася місіонер-
ська церква? Мммм. А як тобі цвіт юки біля суду? Гарно, еге ж?

Своїм холодним самовдоволеним голосом Стрек продовжу-
вав розпитувати про її враження від побаченого. Вона зрозумі-
ла, що він слідкував за нею весь ранок — з машини чи пішки. 
Вона не бачила його, але, безсумнівно, він був там, оскільки 
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знав про кожен її рух після того, як вона залишила будинок. Це 
налякало і схвилювало її більше, ніж усе, що він робив до цього.

Нора важко і швидко дихала, але все одно їй бракувало пові-
тря. У вухах шуміло, але вона чітко чула кожне слово свого 
мучителя. Хоч Нора була готова вдарити Стрека чи роздряпати 
йому очі, її наче паралізувало. Вона була готова битися, але не 
могла, бо хоч її й переповнювала лють, але страх знесилював. 
Нора хотіла кричати, але не на допомогу, а від розпачу.

— Тепер ти гарно пройшлася, добре пообідала у парку і роз-
слабилася, — промовив Стрек. — Знаєш, чого зараз тобі не 
вистачає? Ти знаєш, що зробить цей день просто пречудовим 
і особливим, кралечко? Ось як ми вчинимо: сядемо до мене 
в машину, поїдемо до тебе додому, піднімемося у твою жовту 
кімнату, заліземо в те ліжко під балдахіном…

Він був у її спальні! Напевне, вчора. Замість лагодити теле-
візор у вітальні, він прослизнув у спальню. Покидьок, він про-
крався у її найінтимніше місце, вдерся в її останній прихисток 
і порпався у її речах.

— …на те велике старе ліжко. Я тебе роздягну, сонечко, роз-
дягну і трахну…

Нора так ніколи і не змогла б пояснити, що надало їй відваги — 
жах від раптового усвідомлення, що Стрек проникнув у її при-
тулок, чи від того, що він уперше лайнувся у її присутності (чи, 
можливо, все разом узяте). Але вона підняла голову, окинула 
його гнівним поглядом і виплюнула недоїдене печиво просто 
в його обличчя. Вологе місиво із крихт і слини прилипло до його 
правої щоки, повіки та бокової сторони носа, воно також застря-
гло у волоссі та поцяткувало лоб. Коли Нора побачила спалах 
гніву в очах та гримасу на його обличчі, то відчула напад жаху 
через те, що накоїла. Але водночас вона була у захваті, що змогла 
розірвати емоційні пута, які паралізували її; байдуже, що її вчи-
нок розлютить Стрека і він захоче з нею поквитатися.

Стрек помстився їй одразу ж досить брутальним чином. Він 
досі тримав її ліву руку, тож Нора не могла викрутитися. Стрек 
так сильно стиснув її долоню, що в неї захрускотіли пальці. 
Господи, як їй було боляче! Але Нора не хотіла, щоб він отримав 
задоволення, побачивши її сльози, тому лише зціпила зуби 
і терпіла. На її лобі проступили краплини поту, і вона відчувала, 
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що ось-ось знепритомніє. Проте гіршим від болю було дивити-
ся у холодні блакитні очі Стрека, які сіяли тривогу в серці Нори. 
Стискаючи їй пальці, він утримував її не лише руками, а й хо-
лодним і якимось дивним поглядом. Стрек намагався втихоми-
рити і залякати її. Господи, це працювало: Нора бачила в його 
очах безум, з яким вона б ніколи не впоралася.

Коли Стрек побачив її відчай, який, вочевидь, сподобався 
йому більше, ніж зойк від болю, то перестав стискати її пальці, 
але не дозволив висмикнути руку. Він сказав:

— Ти заплатиш за плювок у моє обличчя. І тобі це сподо
бається.

Нора промовила невпевнено:
— Я поскаржуся твоєму начальнику, і тебе звільнять.
Стрек лише посміхнувся. Норі було цікаво, чому він навіть 

не потурбувався витерти шматки вівсяного печива з облич-
чя. Проте через мить вона здогадалася: він хотів змусити її 
зробити це.

— Втратити роботу? А… я вже не працюю у «Водлоуз ТіВі». 
Звільнився вчора ввечері. Тому в мене є для тебе час, Норо, — 
промовив Стрек.

Вона опустила очі, не маючи сил приховати страх. Вона трем-
тіла так, що здавалося, скоро навіть її зуби зацокотять.

— Я ніколи не затримуюся на тривалий час на жодній робо-
ті. Такому чоловікові, як я, дуже швидко все набридає. Я спов-
нений енергії. Окрім того, життя занадто коротке, щоб ви-
трачати його на роботу, чи не так? Тому я трішки працюю, 
щоби призбирати грошенят, і тоді загуляю, як собі знаю. Час 
від часу я знаходжу таких жінок, як ти, які мають велику по-
требу в мені; вони моляться, щоб знайти подібного чоловіка, 
і я їм у цьому допомагаю.

«Копни його, вкуси, видряпай очі», — подумки наказувала 
собі Нора, але продовжувала сидіти в заціпенінні.

Рука Нори тупо нила, і вона ще пам’ятала, яким пекучим 
і сильним спершу був біль.

Стрек заговорив м’якшим, підбадьорюючим, переконливі-
шим голосом. Але це ще більше її налякало.

— Я допоможу тобі, Норо. Я поживу в тебе деякий час. Нам 
сподобається. Без сумніву, ти нервуєш через мене, і я розумію 
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чому. Чесно. Але повір мені, це те, що тобі потрібно, дівчинко. 
Це переверне все твоє життя і докорінно змінить тебе. Це най-
краще, що може статися з тобою.

2

Ейнштейну дуже сподобався парк.
Коли Трейвіс зняв ошийника, ретривер підійшов до най-

ближчої клумби, на якій росли великі жовті нагідки, оточені 
рядом пурпурових нарцисів, і повільно обійшов її; було помітно, 
що він зачарований. Ретривер підійшов до яскравої клумби 
з пізніми жовтцями, а потім до іншої, на якій росла розрив-
трава. З кожним відкриттям пес усе сильніше метляв хвостом. 
Кажуть, що пси бачать усе в чорно-білих тонах, але Трейвіс 
міг заприсягнутися, що Ейнштейн здатен розрізняти кольори. 
Ейнштейн обнюхував усе: квіти, чагарник, дерева, каміння, 
урни, зім’яте сміття, підніжжя фонтанчиків питної води та ко-
жен метр землі, якою проходив. Без сумніву, він відтворював 
образи людей і собак, які пройшли тут, завдяки своєму нюху. 
Ці картини були такими ж чіткими, як для Трейвіса світлини.

Впродовж усього ранку та першої половини дня ретривер не 
зробив нічого дивного. Його поведінка типового «дурного пса» 
виглядала настільки переконливою, що Трейвісу стало цікаво, 
чи інтелект собаки, який майже не поступався людському, про-
являвся лише у вигляді коротких спалахів, чогось на кшталт 
епілептичних приступів, але в хорошому сенсі цього слова. Але 
після вчорашнього незвичайність Ейнштейна була доведена раз 
і назавжди, хоча він її показував рідко.

Поки вони прогулювалися біля озера, Ейнштейн раптом на-
пружився, підвів голову, ледь настовбурчив обвислі було вуха 
і витріщився на парочку, яка сиділа на лавці за 20 метрів звідси. 
Чоловік був одягнутий у спортивні шорти, а жінка — у мішку-
вате сіре плаття; він тримав її за руку. Складалося враження, що 
вони занурилися у бесіду.

Трейвіс, не бажаючи турбувати парочку, уже почав відверта-
тися, крокуючи в бік галявини, проте Ейнштейн, коротко гав-
кнувши, побіг прямо туди.

— Ейнштейне! До мене! Сюди!
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Пес не звернув уваги на окрики Трейвіса, підбіг до парочки 
і почав несамовито гавкати.

Поки підоспів Трейвіс, чоловік у спортивних шортах уже 
підвівся, простягнувши вперед руки і стискаючи кулаки, і бо-
язко відступив від ретривера.

— Ейнштейне!
Ретривер припинив гавкати, ухилився від Трейвіса, коли той 

хотів надіти на нього ошийника, і, підбігши до жінки на лавці, 
поклав їй голову на коліна. Таке несподіване перетворення зі 
злого пса у лагідну тварину здивувало всіх.

Трейвіс промовив:
— Прийміть мої вибачення. Він ніколи…
— Якого дідька, — визвірився чолов’яга у спортивних шор-

тах. — Не можна ж відпускати такого злого пса у парку!
— Він не злий, — заперечив Трейвіс. — Він…
— Брехня! — вигукнув бігун, бризкаючи слиною. — Ця кля-

та тварина хотіла мене вкусити. Хочеш, я тебе по судах затягаю?
— Я не знаю, що на нього…
— Забери його! — вимагав бігун.
Збентежений Трейвіс кивнув, повернувся до Ейнштейна 

і побачив, що жінка покликала його сісти побіля неї на лавку. 
Ейнштейн сидів, дивлячись на неї і поклавши лапи їй на коліна, 
а вона не просто пестила, а обіймала його. Взагалі те, як жінка 
торкалася пса, виглядало якось розпачливо.

— Забери його! — розлючено промовив бігун.
Чоловік був вищим, ширшим у плечах і виглядав міцнішим 

за Трейвіса. Він підійшов уперед, нависаючи над ним, щоб на-
лякати своїм масивним виглядом. Він звик досягати свого з до-
помогою ось такої агресивності, вдаючи, що він — хлопець не 
в тім’я битий. Трейвіс зневажав таких.

Ейнштейн повернувся до бігуна, вишкірив зуби і глухо за-
гарчав нутряним голосом.

— Слухай, друже, — сердито промовив бігун. — Ти що, глу-
хий? Я сказав, щоб ти взяв його на повідець, он він у тебе в ру-
ці. Якого дідька ти чекаєш?

Трейвіс почав усвідомлювати, що тут щось недобре. Бігун 
перегравав зі своєю лицемірною злістю; складалося враження, 
що він вчинив щось срамотне й тепер намагається приховати 
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свою провину, одразу ж переходячи в агресивний наступ. Жін-
ка теж поводилася дивно: вона не промовила ні слова, її облич-
чя було блідим, а руки тремтіли. Висновуючи з того, як вона 
гладила і притискалася до пса, це не він налякав її. Трейвіса 
також здивувало, як ця парочка, збираючись на прогулянку 
в парк, спромоглася вдягнутися так по-різному: чоловік — 
у спортивних шортах, жінка — у сірому домашньому платті. 
Трейвіс помітив, що жінка нишком боязливо поглядає на бігу-
на, і раптом зрозумів, що разом ці двоє опинились випадково — 
принаймні жінка цього не хоче, — а чоловік, без сумніву, вчи-
нив щось негарне.

— Пані, з вами все гаразд? — запитав Трейвіс.
— Звісно, з нею не все гаразд, — сказав бігун. — Твій клятий 

пес налякав її, гавкаючи і клацаючи зубами…
— Здається, зараз вона його не боїться, — відповів Трейвіс, 

зустрівшись поглядом із чоловіком.
До щоки чоловіка прилипли якісь крихти, ймовірно, вівсяно-

го печива. Трейвіс помітив також, що одне печиво випало із па-
кунка на лавку біля жінки, а інше лежало розкришене на землі 
в неї під ногами. Що, дідько б його вхопив, тут відбулося?

Бігун кинув на Трейвіса гнівний погляд і хотів щось сказати, 
але, подивившись на жінку й Ейнштейна, нарешті усвідомив, що 
його награне обурення вже недоречне, тому вперто промовив:

— Ну… все ж треба пильнувати за псом.
— Навряд чи він ще когось потурбує, — сказав Трейвіс, змо-

туючи повідець. — Це було всього лиш якесь затьмарення.
Бігун досі був розлючений, але вже починав вагатися. Він 

звернувся до принишклої жінки:
— Норо?
Вона не відповіла, а продовжувала пестити Ейнштейна.
— Побачимось пізніше, — сказав їй бігун.
Не отримавши відповіді, він знову повернувся до Трейвіса, 

звузив очі й промовив:
— Якщо той пес гнатиметься за мною…
— Не буде, — перебив Трейвіс. — Можете продовжувати 

бігти. Він не потурбує вас.
Чоловік, озираючись, повільно побіг у бік найближчого ви-

ходу. За якийсь час він зник.
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На лавці Ейнштейн влігся на живіт, поклавши голову жінці 
на коліна.

— Ви йому точно сподобалися, — сказав Трейвіс.
Не піднімаючи голови і гладячи Ейнштейна однією рукою, 

Нора відповіла:
— Чудовий пес.
— Я знайшов його вчора.
Нора промовчала.
Трейвіс присів на інший кінець лавки так, що Ейнштейн опи-

нився поміж ними.
— Я Трейвіс.
Нора нічого не відповідала, чухаючи Ейнштейна за вухами. 

Пес задоволено буркотів.
— Трейвіс Корнелл, — додав чоловік.
Нарешті Нора підняла голову і подивилася на Трейвіса.
— Нора Дейвон.
— Приємно познайомитися.
Вона нервово посміхнулася.
Нора була доволі привабливою, незважаючи на пряме волосся 

і відсутність косметики. Вона була брюнеткою з лискучим волос-
сям, бездоганною шкірою і сірими, із зеленими прожилками очи-
ма, які, здавалося, аж світяться під яскравим трав невим сонцем.

Наче відчуваючи прихильність Трейвіса і водночас злякавшись 
її, Нора одразу ж відвернула погляд, ще нижче опустивши голову.

— Пані Дейвон… У вас щось трапилося? — запитав Трейвіс.
Нора промовчала.
— Той чоловік… чіплявся до вас?
— Усе гаразд, — відповіла Нора.
Нора сиділа з опущеною головою, згорбившись під тонною 

своєї сором’язливості. Вона виглядала такою вразливою, що Трей-
віс не міг отак встати й піти, залишивши її зі своїми проблемами.

— Якщо той чоловік чіплявся до вас, гадаю, слід покликати 
копа… — порадив він.

— Ні, — заперечила Нора тихо, але наполегливо. Вона при-
брала Ейнштейна з колін і підвелася.

Собака зістрибнув з лавки і став біля Нори, співчутливо див-
лячись на неї.

Підводячись із лавки, Трейвіс промовив:
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— Звісно, я не хочу лізти в…
Нора побігла геть, але не тією доріжкою, якою покинув парк 

бігун.
Ейнштейн кинувся було за нею, але зупинився і неохоче по-

вернувся, коли Трейвіс покликав його.
Нічого не розуміючи, Трейвіс дивився услід Норі. Загадкова 

та знервована жінка у сірому платті, безформному, наче жіно-
чий одяг амішів чи членів інших сект, прихильниці яких ревно 
намагалися приховати свою жіночу поставу, щоб не спокуша-
ти чоловіків.

Трейвіс та Ейнштейн продовжили прогулянку парком. Піз-
ніше вони пішли на пляж, де ретривер, здавалося, взагалі був 
ошелешений безкінечними краєвидами морських хвиль та буру-
нів, від яких на піску залишалися клапті шумовиння. Пес по-
стійно зупинявся, щоб кілька хвилин подивитися на океан, 
а потім весело борсався у хвилях прибою. Пізніше, вже вдома, 
Трейвіс намагався привернути увагу пса до книг, які так схви-
лювали його минулого вечора, сподіваючись, що цього разу він 
зможе зрозуміти, що такого Ейнштейн знайшов у них. Пес 
байдуже понюхав томи, які йому приніс Трейвіс, і позіхнув.

Упродовж усього вечора Трейвіс часто згадував Нору Дейвон. 
Її образ яскраво відобразився в його свідомості, і це дивувало 
його. Їй не потрібен був крикливий одяг, щоби привернути 
чоловічу увагу; достатньо було її личка й отих сіро-зелених очей.

3

Через кілька годин міцного сну Вінсент Наско рано-вранці по-
летів до Акапулько, в Мексику. Він заселився у величезний готель 
на узбережжі. Це була будівля, залита вогнями, але справляла 
враження бездушного царства, де панували скло, бетон і терац-
цо 1. Після цього він перевдягнувся в широкі білі топ-сайдери 2, 
білі вовняні шорти та світло-блакитну сорочку з банлону 3 і ви-
рушив на пошуки доктора Лоутона Гайнса.

1 Підлога з венеціанської мозаїки.
2 Модель взуття.
3 Синтетична тканина.
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Останній проводив відпустку в Акапулько. Йому було три-
дцять дев’ять років, зріст метр сімдесят п’ять і вага — сімдесят 
два кілограми. Гайнс мав буйне темно-коричневе волосся і міг 
би бути схожим на Аль Пачино, якби не червона родима пляма 
на лобі завбільшки як півдоларова монета. Він приїжджав до 
Акапулько не рідше двох разів на рік і завжди зупинявся в еле-
гантному готелі «Лас Брізас», на окраїні східної частини затоки. 
Гайнс любив довго обідати у ресторані біля готелю «Калета», бо 
там подавали його улюблені коктейлі з текіли і звідти було чу-
дово видно пляж ла-Калета.

О дванадцятій двадцять у цьому ж ресторані Вінс сидів у ро-
танговому кріслі зі зручними жовтими та зеленими подушками 
за столом біля вікна. Він помітив Гайнса, щойно зайшовши 
в ресторан. Доктор сидів за іншим столом біля вікна, за три 
столи від Вінса, і його трохи затуляла пальма у горщику. Він їв 
креветки і пив «маргариту» із шикарною блондинкою. Дівчина 
була одягнута у білі слакси та яскравий топ — добра половина 
чоловіків у ресторані витріщалася на неї.

На думку Вінса, Гайнс був більше схожим на Дастіна Гофф-
мана 1, ніж на Пачино. У нього були виразні риси Гоффмана, 
зокрема гоффманівський ніс. Що ж до інших ознак, він вигля-
дав точнісінько так, як його й описали. Чоловік був одягну-
тий у рожеві вовняні штани та блідо-жовту сорочку. На ногах 
у нього були білі сандалі. Вінс вважав такий одяг занадто тро-
пічним і курортним.

Вінс закінчив свій обід: суп з тефтелями, енчілади 2 з водо-
ростями у зеленому соусі та безалкогольна «маргарита», і роз-
рахувався якраз тоді, коли Гайнс із блондинкою збиралися йти.

Блондинка сіла за кермо свого червоного «порше», а Вінс 
заліз в орендований «форд». У нього був великий пробіг, тому 
він гримів, наче перкусії якогось маріачі-гурту 3. Окрім того, під 
ногами був ще й смердючий запліснявілий килимок.

Блондинка висадила Гайнса на парковці біля «Лас Брізаса», 
де вони ще постояли щонайменше п’ять хвилин біля її машини, 

1 Американський актор, режисер і продюсер.
2 Гострі млинці.
3 Стиль мексиканської народної музики.
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мацаючи одне одного за дупи і посеред білого дня цілуючись 
засмоктом.

Це видовище розчарувало Вінса. Він гадав, що Гайнс пови-
нен поводитися пристойніше. Зрештою, у нього був ступінь 
доктора. Якщо вже освічені люди не мають гарних манер, то 
що вже говорити про звичайних людей? Хіба їх цьому більше 
не навчають в університетах? Не дивно, що світ сходить на пси.

Блондинка сіла у свій «порше», а Гайнс поїхав з парковки 
на білому спортивному двомісному «Мерседесі 560 SL». Він 
явно був не орендованим, і Вінсу стало цікаво, звідки в доктора 
така автівка.

Гайнс, як і за хвилину Вінс, залишив машину в паркувальни-
ка. Він пішов за доктором крізь фойє на пляж — випадковому 
спостерігачу могло би здатися, що два чоловіки просто прогу-
люються узбережжям. Але потім Гайнс присів біля шикарної 
мексиканки у стрічковому бікіні. Це була смаглява дівчина 
з ідеальним тілом і років на п’ятнадцять молодша за доктора. 
Вона засмагала у шезлонгу із заплющеними очима. Гайнс по-
цілував її в шию, злякавши при цьому. Без сумніву, вони були 
знайомі, бо дівчина засміялася й обійняла його.

Вінс ходив пляжем туди-сюди, а потім присів на пісок поза-
ду Гайнса з дівчиною. Їх розділяли кілька відпочивальників. Він 
не турбувався, що Гайнс помітить його: найімовірніше, того 
цікавила лише дівоча анатомія. Крім того, незважаючи на свої 
габарити, Вінс мав талант до маскування.

Високо над затокою якийсь турист ширяв на парашуті, при-
чепленому на тонкому тросі до катера. Сонячні промені роз-
сипалися у повітрі, наче дощ із золотих монет над піском і над 
морем.

Через двадцять хвилин Гайнс поцілував дівчину в губи та 
в груди і пішов назад. Дівчина вигукнула:

— Сьогодні о шостій!
Гайнс відповів:
— Я буду там.
Після цього Гайнс і Вінс поїхали кататися. Спочатку Вінс га-

дав, що доктор їде з якоюсь конкретною метою, але через деякий 
час стало зрозуміло, що вони просто безцільно намотують ко-
ла узбережжям, милуючись краєвидами. Вони проїхали пляж 
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Револькадеро і мчали далі: Гайнс на своєму білому «мерседесі», 
а Вінс — позаду на своєму «форді», тримаючись на безпечній 
відстані, але так, щоб не втратити Гайнса з поля зору.

Нарешті вони доїхали до якогось місця, звідки відкривався 
мальовничий краєвид. Там Гайнс з’їхав з дороги і припарку-
вався біля машини, з якої вийшло четверо ошатно вдягнених 
туристів. Вінс теж припаркувався, відтак підійшов до залізних 
поручнів із зовнішнього краю схилу. Звідти відкривався справ-
ді дивовижний краєвид на узбережжя та буруни, які з гурко-
том розбивалися об скелястий берег, розташований більш ніж 
на 30 метрів нижче.

Туристи у смугастих сорочках та пістрявих шортах, закін-
чивши гучно захоплюватися краєвидами, познимкувавшись 
і наостанок насмітивши, поїхали геть, залишивши на скелі 
Вінса та Гайнса наодинці. На трасі виднівся лише чорний авто-
мобіль компанії «Транс-Ам», і він наближався. Вінс чекав, поки 
машина проїде. Після цього він планував напасти на Гайнса 
зненацька.

Проте замість того, щоб їхати собі далі, «Транс-Ам» з’їхав із 
шосе і припаркувався біля «мерседеса» Гайнса. Звідти вийшла 
красуня років двадцяти п’яти. Вона побігла до Гайнса. У неї була 
зовнішність мексиканки, але з великою домішкою китайської 
крові, загалом дуже екзотична особа. Дівчина була одягнена 
у білий топік із бретелькою через шию та білі шорти. У неї були 
найкращі ноги, які Вінсу доводилося колись бачити. Дівчина 
з Гайнсом пішли до поруччя, аж поки зупинилися метрів за два-
дцять від Вінса, а тоді так увіп’ялися одне в одного, що Вінс аж 
почервонів.

Декілька хвилин Вінс наближався до них уздовж поручнів, час 
від часу ризиковано перехиляючись вниз і витягуючи шию, щоби 
подивитися на буруни, які підлітали метрів на п’ять заввишки, 
і примовляючи: «Оце я розумію!» — коли особливо велика хвиля 
вдарялася об крутий виступ скелі. Вінс намагався зробити вигляд, 
що його рух у бік парочки був зовсім випадковим.

Хоч вони стояли спиною до нього, вітер доносив окремі 
фрагменти їхньої розмови. Жінка, здавалося, переживала, що 
її чоловік дізнається про те, що Гайнс у місті, а останній вмовляв 
жінку домовитися про завтрашній вечір. Безсовісний!
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Траса знову спорожніла, і Вінс вирішив, що іншої можливос-
ті дати собі раду з Гайнсом у нього не буде. Він пройшов останні 
кілька метрів, що розділяли його та дівчину, схопив її ззаду за 
шию і пояс її шортів і, одним махом відірвавши від землі, пере-
кинув через поруччя. З криком вона полетіла вниз на каміння.

Усе сталося так швидко, що Гайнс навіть не встиг відреагу-
вати. Поки жінка летіла, Вінс повернувся до спантеличеного 
доктора, двічі вдарив його в обличчя, розбивши губи і зламавши 
ніс. Гайнс знепритомнів.

Поки він сповзав на землю, жінка долетіла до скель. Навіть 
на відстані Вінс прийняв її пожертву. Клац!

Він хотів перехилитися через поручні, щоб глянути на її по-
нівечене тіло на камінні, але, на жаль, часу було обмаль: скоро 
на трасі з’являться машини.

Вінс відніс Гайнса назад у «форд» і поклав його на переднє 
сидіння, обіперши об двері. Сторонній подумав би, що той 
мирно спить. Вінс відкинув голову чоловіка таким чином, щоб 
кров з його носа текла у носоглотку.

Зі звивистої прибережної траси, в багатьох місцях поцятко-
ваної вибоїнами, Вінс повернув на бічну дорогу, яка, дедалі 
вужчаючи і заглиблюючись у тропічний ліс, незабаром із до-
роги з гравію перетворилася у звичайний путівець. Нарешті він 
зупинив автомобіль у віддаленому закутку, побіля суцільної 
зеленої стіни із величних дерев і буйної рослинності. Впродовж 
цього часу Гайнс двічі починав приходити до тями, але Вінс 
утихомирював доктора, б’ючи головою об передній щиток.

Він витягнув з автівки непритомного чоловіка і поволік крізь 
прогалину в кущах під деревами, поки не знайшов тінисту га-
лявину, вкриту густим мохом. Пташине кавкання і тріскотіння 
одразу ж припинилося, а невидима оку дрібнота з химерними 
голосами кинулася врозтіч поміж трави. Великі комахи, в тому 
числі жук завбільшки як долоня Вінса, також поспішили втекти 
від гріха подалі, а ящірки полізли на дерева.

Вінс повернувся до свого «форда», де в багажнику лежало 
сяке-таке знаряддя для допиту: пакет зі шприцами і дві ампули 
із «сироваткою правди», шкіряний мішечок зі шротом, руч-
ний шокер, схожий на пульт від телевізора, та відкорковувач із 
дерев’яною ручкою.
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Лоутон Гайнс досі не прийшов до тями, коли Вінс повернув-
ся до галявини. Доктор хрипів через розбитий ніс.

Гайнс повинен був померти ще добу тому. Люди, які замо-
вили Вінсу трьох людей, хотіли задіяти іншого «фрілансера», 
котрий мешкав в Акапулько і працював у Мексиці. Але той 
чолов’яга помер вчора вранці, бо в довгоочікуваній посилці, 
яку надіслали авіаційною поштою з лондонського відділення 
«Fortnum & Mason», натомість желейного та мармеладного 
асорті виявився кілограм пластиду. 

Через доконечну необхідність організація з Лос- Анджелеса 
доручила цю роботу Вінсу, хоча він і так уже запрацювався, а це 
було небезпечно. Вінсу пощастило, оскільки він був упевнений, 
що цей доктор також повинен бути пов’язаний з лабораторією 
у Банодайні і зможе дати йому додаткову інформацію про про-
ект «Франциск».

Оглянувши нетрі тропічного лісу навколо галявини, на якій 
лежав Гайнс, Вінс знайшов повалене дерево. Йому вдалося віді-
рвати від нього покручений шматок товстої кори, який міг би 
придатися як імпровізована посудина. Знайшовши потім зарос-
лий ряскою струмок, він набрав у цю посудину десь із півквар-
ти води. Вода була застояною. Можна собі тільки уявити, які 
екзотичні бактерії там водилися, але, певна річ, Гайнсу повинно 
бути байдуже.

Першу порцію води Вінс вихлюпнув доктору в обличчя. Че-
рез мить повернувся з другою порцією, яку змусив випити. 
Гайнс довго плювався, давився і трохи поблював, поки йому 
в голові не прояснилося і він не почав розуміти, що йому гово-
рили, а відтак чітко відповідати.

Тримаючи шкіряний мішечок зі шротом, шокер та відкорко-
вувач, Вінс пояснив, яким чином буде їх застосовувати, якщо 
Гайнс не захоче говорити. У доктора, який виявився спеціа-
лістом із фізіології та функції мозку, було більше здорового 
глузду, ніж патріотизму, тому він охоче почав розповідати всі 
подробиці надсекретного оборонного проекту в Банодайні, 
в якому брав участь.

Коли Гайнс поклявся, що йому більше нічого додати, Вінс 
приготував «сироватку правди». Набравши препарат у шприц, 
він запитав невимушено:
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— Докторе, що у вас із тими жінками?
Гайнс, котрий лежав на спині в густому моху, витягнув-

ши руки вздовж тіла точнісінько так, як наказав йому Вінс, не 
зміг швидко перейти на іншу тему розмови і лише розгубле-
но кліпав.

— Я слідкував за вами з обіду і знаю, що у вас тут, в Акапуль-
ко, троє…

— Четверо, — заперечив Гайнс, і, незважаючи на жах, у його 
голосі прозвучала гордість. — «Мерседес», на якому я їжджу, 
належить Жизель. Це наймиліше створіння…

— Ви користувалися машиною однієї жінки, щоб зраджува-
ти їй з іншими трьома?

Гайнс кивнув і спробував посміхнутися, але скривився, коли 
відчув новий напад болю у зламаному носі.

— Я завжди… так поводився з жінками.
— Заради Бога! — з відразою сказав Вінс. — Невже ви не 

розумієте, що шістдесяті й сімдесяті давно минули? Вільне ко-
хання померло, і тепер за це треба платити високу ціну. Хіба ви 
не чули про герпес, СНІД і все таке?

Вводячи доктору сироватку, Вінс продовжив:
— Та ви, напевне, носій усіх відомих людству венеричних 

хвороб.
Дурнувато кліпаючи, Гайнс спершу виглядав спантеличено, 

а потім під дією препарату впав у сон. Він підтвердив свої слова 
про Банодайн та проект «Франциск».

Коли дія препарату закінчилася, Вінс почав мучити Гайнса 
шокером просто заради забави, аж поки батарейки не сіли. 
Вчений смикався, як напіврозчавлений водяний жук, вигина-
ючи спину і б’ючись п’ятками, головою і руками об мох.

Коли шокер зовсім розрядився, Вінс почав лупцювати док-
тора мішечком зі шротом до втрати свідомості, відтак убив його, 
засунувши відкорковувач поміж ребрами у саме серце.

Клац!
У тропічному лісі запанувала глуха тиша, але Вінс відчував, 

що за ним спостерігали тисячі очей диких мешканців. На його 
думку, невидимі спостерігачі схвалювали те, що він зробив із 
Гайнсом, оскільки спосіб життя, який вів учений, порушував 
закони природи, яких дотримувалися всі мешканці джунглів.
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Він подякував Гайнсу, але не поцілував чоловіка ні в губи, ні 
в чоло: життєва енергія Гайнса могла би збадьорити його, і Вінс 
був би їй радий, проте тіло та дух доктора були нечистими.

4

Після прогулянки в парку Нора одразу ж пішла додому. При-
годницький настрій та дух свободи, які урізноманітнили її ран-
кову прогулянку, зникли: Стрек зіпсував їй день.

Зайшовши в будинок, Нора зачинила двері на основний замок, 
запірний ригель і латунний ланцюжок. Вона обійшла всі кімнати 
на першому поверсі, щільно закриваючи занавіски, щоб Артур 
Стрек не міг побачити, що відбувається, якщо вештатиметься нав-
коло. Темрява, що запала після її дій, не сподобалася Норі, тож 
вона увімкнула лампи в усіх кімнатах. Не забула вона і про кухню, 
закривши віконниці й перевіривши замок на задніх дверях.

Контакт зі Стреком не лише налякав її, а й вселив відчуття 
фізичної огиди. Найбільше, чого вона зараз хотіла, — це тривалий 
і гарячий душ.

Але в Нори раптом почали підкошуватися ноги і паморочити-
ся в голові. Щоб не впасти, їй довелося схопитися за кухонний 
стіл. Нора знала, що впаде, якщо почне підніматися сходами, 
тому вона присіла, склала руки на столі й узялася чекати, поки 
напад слабкості не минеться.

Коли найгірше було позаду, Нора згадала про пляшку бренді 
у буфеті біля холодильника. Їй спало на думку, що випивка її 
збадьорить. Вона придбала цю пляшку «Ремі Мартін» після 
смерті Вайолет, оскільки та була противником будь-яких на-
поїв, міцніших за яблучний сидр. Наче протестуючи проти цьо-
го, Нора налила собі склянку бренді, повернувшись із похорону 
тітки. Їй не сподобався напій, і вона вилила майже всю порцію 
в умивальник. Але зараз Норі здалося, що після склянки бренді 
тремтіння припиниться. Спершу Нора підійшла до умивальника 
і кілька разів помила руки, увімкнувши найгарячішу воду, яку 
могла витримати. Вона намагался змити всі спогади про Стре-
ка — спершу за допомогою мила, а потім великої кількості мию-
чого засобу «Айворі». Після такої процедури її руки почервоніли, 
нагадуючи шматки вареного м’яса.
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Відтак Нора принесла пляшку з бренді та склянку і поставила 
на стіл. У книжках, що їх вона читала, часто зустрічалися персо-
нажі, котрі, перебуваючи в розпачі, могли випити цілу пляшку 
спиртного. Останнє вони використовували, щоб вибавитися від 
першого. Іноді це допомагало, тому могло допомогти і їй. Якщо 
бренді зможе хоч трішки впорядкувати її думки, в такому разі 
вона готова випити всю цю кляту пляшку.

Проте пиячки з Нори не вийшло, тож склянку «Ремі Мартін» 
вона пила цілих дві години.

Коли Нора намагалася прогнати думки про Стрека, то її по-
чинали мучити спогади про тітку Вайолет. Коли ж вона намага-
лася не думати про останню, її розум знову повертався до Стрека. 
Намагання ж Нори викинути з голови обох закінчувалося тим, 
що вона починала думати про Трейвіса Корнелла — чоловіка 
у парку. Але роздуми про нього теж не давали спокою. Він ви-
дався їй приємним — тактовним, ввічливим і турботливим — і… 
врятував від Стрека. Але він міг виявитися таким же негідником, 
як і Стрек. Якби вона залишила йому хоч якісь шанси, то, на-
певне, Корнелл теж би намагався чіплятися до неї, як і Стрек. Без 
сумніву, тітка Вайолет була хворим тираном і все ставила з ніг на 
голову, але Норі все частіше починало здаватися, що вона була 
права щодо небезпеки спілкування з іншими людьми.

А… ще ж був пес. Це зовсім інша історія. Нора не злякалася 
його, навіть коли він з лютим гавканням біг до лавки. Якимось 
чином вона здогадалася, що ретривер — Ейнштейн, як його на-
звав хазяїн, — гавкав не на неї; його злість було спрямовано на 
Стрека. Коли Нора обіймала Ейнштейна, то почувалася в без-
пеці, хоча загроза, що її становив Стрек, досі нависала над нею.

Можливо, пора самій завести собаку? Вайолет жахалася від 
самої думки про домашніх тварин. Але Вайолет померла і вже не 
воскресне, тож нічого не заважало Норі завести собаку.

Хіба…
Нора виразно відчувала, що жоден інший собака не дасть їй 

такого глибокого відчуття безпеки, як Ейнштейн. У них з ретри-
вером одразу ж встановився тісний зв’язок.

Звісно, Нора приписувала псу ті якості, яких він не мав, бо той 
врятував її від Стрека. Тож не дивно, що вона бачила у ньому 
рятівника та відважного охоронця. Але як би Нора не намагалася 
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переконати себе, що Ейнштейн був лише псом, усе одно вона 
відчувала, що він особливий і жоден інший пес не зможе так 
захистити її, як це зробив Ейнштейн.

Все ж порція «Ремі Мартін», хай і розтягнута на дві години, 
та думки про Ейнштейна підняли Норі настрій. Що важливіше, 
бренді та спогади про пса додали їй відваги піти до телефона на 
кухні, щоб зателефонувати Трейвісу Корнеллу з пропозицією 
придбати його ретривера. Зрештою, він сказав, що знайшов пса 
лише день тому, тож, мабуть, не встиг до нього сильно прихи-
литися. Якщо запропонувати прийнятну ціну, то Корнелл може 
погодитися. Нора прогортала телефонний довідник, знайшла 
номер Корнелла і набрала.

Чоловік відповів після другого гудка.
— Алло?
Почувши його голос, Нора усвідомила, що будь-яка спроба 

придбати собаку дасть йому можливість утрутитися в її життя. 
Вона забула, що він може бути таким же небезпечним, як і Стрек.

— Алло? — повторив чоловік.
Нора завагалася.
— Алло? З ким маю честь?
Нора мовчки поклала слухавку.
Перш ніж почати з Корнеллом розмову про собаку, слід убез-

печити себе на випадок, якщо він виявиться таким же, як Стрек.

5

Коли близько п’ятої години кілька хвилин дзвонив телефон, Трей-
віс саме висипав «Альпо» у миску Ейнштейна. Ретривер з цікавіс-
тю спостерігав за ним, облизуючись і чекаючи, поки Трейвіс ви-
шкребе останні шматки з бляшанки. У пса був напружений вигляд.

Трейвіс підійшов до телефона, а Ейнштейн узявся за їжу. 
Коли ніхто не відповів на привітання Трейвіса, він знову по-
вторив: «Алло», а пес підвів голову від миски. Трейвіс так і не 
отримав відповіді й запитав, хто на лінії. Здавалося, Ейнштейна 
це заінтригувало, бо він подибав до кухні й поглянув на слухавку 
в руках у Трейвіса.

Трейвіс поклав слухавку, повернувся і побачив, що Ейнштейн 
досі стоїть, витріщаючись на настінний телефон.
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— Напевне, не той номер.
Ейнштейн подивився на Трейвіса, а потім знову перевів по-

гляд на телефон.
— Або дітлахи думають, що вони найрозумніші.
Ейнштейн сумно завив.
— Що тебе гризе?
Ейнштейн досі стояв там, прикипівши до телефона.
Зітхнувши, Трейвіс промовив:
— На сьогодні мені вистачить твоїх вибриків. Якщо ти знову 

хочеш напустити туману, то без мене.
Трейвіс хотів подивитися новини до того, як почне готувати 

вечерю, тому взяв із холодильника дієтичну «Пепсі» й пішов до 
вітальні, залишивши пса наодинці з телефоном. Увімкнувши 
телевізор, він вмостився у фотель, відкрив «Пепсі» й раптом 
почув, що Ейнштейн щось чудить на кухні.

— Що ти там робиш?
Щось дзеленькнуло і стукнуло, потім об тверду поверхню 

зашкрябали пазурі, а насамкінець почулося якесь гупання.
— Якщо щось зламаєш, будеш платити, — попередив Трей-

віс. — Як ти зароблятимеш гроші? Можеш поїхати на Аляску 
і стати їздовим собакою.

Шум на кухні припинився, але лише на мить. Потім Трейвіс 
знову почув якийсь брязкіт, стукіт, скрип і пошкрябування.

Трейвіс хоч і вдавав, що злиться, був заінтригований, тому, 
скориставшись пультом, вимкнув звук телевізора.

Щось гепнулося на кухонну підлогу.
Трейвіс хотів уже піти подивитися, що сталося, але не встиг 

він підвестися з крісла, як у кімнаті з’явився Ейнштейн, несучи 
в зубах телефонний довідник. Напевне, йому довелося декілька 
разів підстрибнути, щоб нарешті скинути довідник зі столу. Пес 
пройшов вітальнею і поклав книгу біля ніг Трейвіса.

— Що ти хочеш? — запитав Трейвіс.
Пес носом підштовхнув телефонну книгу і в очікуванні за-

дивився на Трейвіса.
— Ти хочеш, щоб я комусь зателефонував?
Ейнштейн гавкнув.
— Кому?
Ейнштейн знову підштовхнув книгу носом.
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— Кому телефонувати? Лессі, Рін Тін Тіну 1 чи Старому Бре-
хуну? 2 — запитав Трейвіс.

Ретривер подивився на нього своїми темними очима, яких 
Трейвіс не бачив у жодного собаки; пес наче намагався передати 
поглядом те, що можна висловити тільки словами.

— Слухай, може, ти і вмієш читати мої думки, але я твої не 
вмію, — промовив Трейвіс.

Ретривер заскавчав у відчаї і вибіг з кімнати, зникнувши за 
рогом у короткому коридорчику, що вів до ванної кімнати і двох 
спалень.

Трейвіс хотів піти за ним, але потім вирішив посидіти і поче-
кати, що буде далі.

За мить Енштейн повернувся зі світлиною 8х10 у золотій рам-
ці й поклав її біля довідника. На ній була зображена Паула. Трей-
віс зберігав світлину на своєму нічному столику. Цей знімок 
було зроблено у день їхнього весілля, за десять місяців до її смер-
ті. На фото Паула була красунею і виглядала оманливо здоровою.

— Немає сенсу, хлопче. Неможливо зателефонувати мертвим.
Ейнштейн чмихнув, наче хотів сказати, що Трейвіс мідноло-

бий. Він підійшов до стелажу з журналами, перевернув його, 
розкидавши все, і повернувся до Трейвіса з випуском «Таймз», 
який поклав біля фото у золотій рамці. Відтак він пошкрябав 
лапами якийсь журнал, відкрив його і взявся гортати сторінки, 
порвавши декілька з них.

Сівши на краєчок фотелю і нахилившись вперед, Трейвіс із 
цікавістю спостерігав.

Ейнштейн кілька разів зупинявся, щоб вивчити сторінки жур-
налу, а потім продовжував гортати. Нарешті він знайшов рекла-
му автосалону, на якій красувалася шикарна брюнетка модельної 
зовнішності. Ейнштейн підвів голову на Трейвіса, потім на ого-
лошення, а потім знову на Трейвіса й гавкнув.

— Не розумію.
Ейнштейн знову почав гортати журнал, аж поки знайшов 

рекламу, на якій усміхнена блондинка палила цигарку. Потім 
він пирхнув на Трейвіса.

1 Німецька вівчарка, яка знялася в ряді американських фільмів 20-х років XX ст.
2 Пес із одноіменного американсього фільму 1957 р.
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— Машини та цигарки? Ти хочеш, щоб я тобі купив машину 
та пачку «Вірджинії слімз»?

Знову пройшовшись до перевернутого стелажа, Ейнштейн 
приніс журнал з нерухомості, який присилали поштою, хоча 
Трейвіс уже понад два роки не займався цією справою. Пес також 
прогортав його, поки не знайшов фото агента з нерухомості — 
симпатичної брюнетки в куртці з логотипом «Century 21».

Трейвіс подивився на фото Паули, на блондинку з цигаркою, 
на веселу дівчину-агента в куртці. Він згадав ту рекламу з брю-
неткою та автомобілем і сказав:

— Жінка? Ти хочеш, щоб я зателефонував… якійсь жінці?
Ейнштейн гавкнув.
— Кому?
Ейнштейн обережно взяв Трейвіса зубами за зап’ястя і спро-

бував витягнути його з крісла.
— Добре, добре, я вже йду.
Ейнштейн не хотів відпускати зап’ястя, тягнучи свого хазяїна, 

який був змушений іти навпригинці, через вітальню та їдальню 
на кухню до настінного телефона. Там пес нарешті відпустив його.

— Кому? — знову запитав Трейвіс, але раптом збагнув: у них 
із псом була лише одна спільна знайома.

— Бува, не тій пані з парку?
Ейнштейн почав махати хвостом.
— Гадаєш, це вона телефонувала?
Ейнштейн ще швидше заметляв хвостом.
— Звідки ти дізнався, хто телефонував? Вона не сказала ані 

слова. І що ти взагалі замислив? Шукаєш мені пару?
Пес гавкнув два рази.
— Ну, вона справді симпатична, але це не мій тип, чуваче. 

Вона трохи дивна, тобі не здалося?
Ейнштейн, гавкнувши на Трейвіса, побіг до кухонних две-

рей, двічі стрибнув на них, повернувся до Трейвіса, знову гав-
кнув, оббіг стіл, постійно гавкаючи, кинувся до дверей, стриб-
нув ще раз. Поступово стало зрозуміло, що пес був чимось дуже 
стурбований.

Через ту жінку.
Тоді, після обіду в парку, з нею щось трапилося. Трейвіс згадав 

того покидька у спортивних шортах. Трейвіс запропонував їй 
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допомогу, але та відмовилася. Проте, можливо, вона передума-
ла і зателефонувала кілька хвилин тому, але їй забракло хоро-
брості розповісти про свою проблему?

— Ти дійсно гадаєш, що то вона телефонувала?
Пес знову замахав хвостом.
— Нууу… навіть якщо то вона, то краще не втручатися.
Ретривер підбіг до нього, схопив за праву штанину джинсів 

і почав тормосити нею, ледь не зваливши Трейвіса з ніг.
— Ну гаразд, гаразд! Я зроблю це. Дай сюди той клятий до-

відник.
Ейнштейн відпустив його і вибіг з кімнати, ковзаючись на 

слизькому лінолеумі. Він повернувся вже з довідником у зубах.
Лише взявши довідник у руки, Трейвіс раптом усвідомив, що 

він навіть не сумнівався в тому, що пес зрозуміє його прохання. 
Тобто він уже сприймав надзвичайні розумові здібності пса 
як належне.

Насамкінець його осяяло, що пес не став би нести довідник 
із вітальні, якби не знав його призначення.

— Готовий заприсягнутися, волохата мордо, що недарма я те-
бе назвав Ейнштейном!

6

Хоча Нора зазвичай вечеряла не раніше сьомої, вона вже зго-
лодніла. Від вранішньої прогулянки та склянки бренді їй так 
приспіло поїсти, що навіть думки про Стрека не могли зіпсува-
ти апетиту. Вона не хотіла готувати, тому взяла тарілку зі свіжи-
ми фруктами та сир, а також розігріла у мікрохвильовці круасан.

Нора зазвичай вечеряла у своїй кімнаті в ліжку, читаючи 
журнал чи книгу. Там вона почувалася найщасливіше. Коли 
вона вже було зібралася віднести тарілку нагору, задзвонив 
телефон.

Стрек.
Напевне, це він. Хто б іще міг, крім нього, бути? Норі рідко 

телефонували.
Вона завмерла, прислухаючись до дзвінків. Навіть коли теле-

фон замовк, вона сперлася об кухонний стіл, відчуваючи слаб-
кість і чекаючи, що ось зараз телефон знову задзвонить.
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Коли Нора Дейвон не відповіла на дзвінок, Трейвіс уже хотів 
знову повернутися до перегляду вечірніх новин, але Ейнштейн 
усе ще був схвильований. Ретривер стрибнув на стіл, знову ски-
нув телефонний довідник на підлогу, схопив його і вибіг з кухні.

Трейвісу стало цікаво, як пес діятиме далі. Подавшись услід 
за ним, чоловік побачив, що той стоїть біля вхідних дверей, усе 
ще затиснувши довідник у зубах.

— Що тепер?
Ейнштейн вперся передньою лапою у двері.
— Ти хочеш вийти?
Пес заскавчав, але звук був приглушений через довідник 

у зубах.
— Що ти з ним робитимеш на вулиці? Закопаєш його, наче 

кістку? Що сталося?
Хоча Трейвіс не отримав відповіді на жодне зі своїх питань, 

він відчинив двері й випустив ретривера на визолочену надве-
чірнім сонцем вулицю. Ейнштейн одразу ж побіг до пікапа, що 
стояв у проїзді. Він почав підстрибувати біля дверей автомобіля, 
схвильовано обертаючись.

Трейвіс підійшов до машини, подивився на ретривера 
і зітхнув.

— Я підозрюю, що ти хочеш кудись поїхати, і то аж ніяк не 
в офіс АТС.

Впустивши довідник, Ейнштейн підстрибнув і вперся лапами 
у двері пікапа. Потім він обернувся до Трейвіса і загавкав.

— Ти хочеш, щоб я знайшов адресу пані Дейвон у телефонній 
книзі й поїхав до неї. Так?

Ейнштейн ще раз гавкнув.
— Вибач, — промовив Трейвіс. — Я знаю, що вона тобі спо-

добалася, але я не шукаю дівчат. Окрім того, вона, як я вже 
говорив, не в моєму стилі. А я — не в її. І, відверто кажучи, га-
даю, що для неї ніхто не в її стилі.

Пес гавкнув.
— Ні.
Пес опустився на землю, підбіг до Трейвіса і знову схопив 

його за штанину.
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— Ні, — повторив Трейвіс, опускаючись і хапаючи Ейнштей-
на за ошийник. — Нема сенсу жувати мій одяг. Я нікуди не поїду.

Ейнштейн відпустив штанину, вирвався і побіг до величень-
кої клумби, на якій яскраво цвіла розрив-трава, і взявся несамо-
вито рити лапами землю, розкидаючи навсібіч понівечені квіти.

— Заради Бога, що ти робиш?
Пес продовжував завзято прополювати клумбу, перетворю-

ючи її у цілковиту руїну.
— Гей, припини!
Трейвіс побіг у бік ретривера.
Ейнштейн побіг в інший бік двору перед будинком і почав 

рити яму на галявині.
Трейвіс метнувся за ним.
Ейнштейн знову втік, помчавши в інший кінець галявини, 

де зіпсував ще добрячий шмат газону, відтак гайнув до годів-
нички і спробував її підкопати, а коли в нього нічого не вийшло, 
повернувся до клумби з розрив-травою, щоб добити її до кінця.

Трейвіс ніяк не міг зловити ретривера, тому зрештою зупи-
нився, щоби перевести подих, і заволав:

— Досить!
Ейнштейн припинив ритися у квітах і підвів голову. З його 

рота стирчали кучеряві пагони коралових квітів розрив-трави…
— Їдемо, — промовив Трейвіс.
Ейнштейн струсив із морди квіти й обережно вийшов на по-

нівечений газон.
— Чесно, — пообіцяв Трейвіс. — Якщо це настільки важли-

во для тебе, то ми поїдемо до тієї жінки. Але я гадки не маю, що 
їй казати.

8

Нора йшла коридором першого поверху, несучи тарілку з вечерею 
і пляшку «Евіан» 1. Світло, яке вона увімкнула в кожній кімнаті, 
заспокоювало її. На сходовому майданчику другого поверху вона 
ліктем увімкнула світло в коридорі. Нора подумала, що наступно-
го разу їй треба буде замовити партію лампочок в супермаркеті, бо 

1 Марка мінеральної води.
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у найближчому майбутньому вона хотіла, щоб світло горіло повсю-
ди цілодобово. Нора принаймні не збиралася на цьому економити.

Оскільки вона досі перебувала під дією випитого бренді, то 
дорогою до спальні почала тихо наспівувати:

— Місячна ріка завширшки з милю…
Зайшовши у спальню, Нора уздріла на ліжку Стрека. Він по-

сміхнувся і промовив:
— Привіт, солоденька.
На мить Нора подумала, що це галюцинація. Але коли він за-

говорив, то зрозуміла, що це таки реальний Стрек. Тарілка ви-
пала у неї з руки, а фрукти із сиром розсипалися підлогою.

— Що ж ти накоїла, — сказав він, підвівшись і опустивши 
ноги на підлогу. Він досі був одягнутий у спортивні шорти, голь-
фи та кросівки для бігу. Більше на ньому нічого не було.

— Потім прибереш. Зараз є важливіші справи. Я довго чекав, 
поки ти піднімешся нагору. Я чекав, думаючи про тебе… я так 
хочу тебе…

Він звівся на ноги.
— Час тобі отримати урок.
Нора не могла навіть поворухнутися чи перевести подих.
Напевне, він проник у її будинок, прийшовши просто з парку, 

задовго до її приходу. Проник, не залишивши жодних слідів зло-
му, і, поки вона потягувала бренді на кухні, увесь цей час чекав 
її тут, на ліжку. У цьому чеканні було щось значно моторошніше, 
ніж в інших його діях; в очікуванні її тіла він знемагав від хоті 
й згорав від нетерпіння, слухаючи, як вона товчеться внизу, не 
відаючи про його присутність.

Що він зробить з нею після всього? Вб’є? Вона обернулася 
і побігла в коридор другого поверху.

Вже схопившись за поруччя сходів, щоб стрімголов бігти вниз, 
Нора почула, що Стрек кинувся за нею.

Вона летіла вниз, перестрибуючи дві-три сходинки. Нора бо-
ялася, що підверне щиколотку і впаде. На майданчику поміж 
поверхами вона ледь не вивихнула коліно, перечепилась, але 
продовжила бігти. Перестрибнувши останню сходинку, вона опи-
нилась у коридорі першого поверху.

Стрек схопив Нору за мішкуваті плечики її плаття і повер-
нув до себе.
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Коли Трейвіс припаркувався на узбіччі біля будинку Дейвон, 
Ейнштейн встав на передньому сидінні, поклав лапи на ручку 
і, натиснувши всією вагою, відчинив двері. Ще один трюк. Трей-
віс не встиг ще потягнути назад руків’я ручного гальма і заглу-
шити двигун, як Ейнштейн уже виплигнув з машини і помчав 
доріжкою в будинок.

Через кілька секунд Трейвіс уже також піднімався східцями на 
терасу. Тим часом ретривер стояв на задніх лапах біля вхідних 
дверей, а передньою натискав кнопку дзвінка. Звук було чути 
аж на вулицю.

Піднімаючись сходами, Трейвіс запитав:
— Яка чортівня щойно в тебе вселилася?
Пес знову подзвонив.
— Та зажди…
Коли Ейнштейн натиснув кнопку втретє, Трейвіс почув, як 

якийсь чоловік кричить від люті та болю. Потім до його вух до-
линув жіночий крик про допомогу.

Люто гавкаючи, як напередодні в лісі, Ейнштейн почав дря-
патися у двері, наче насправді вірив, що таким чином зможе 
продертися всередину.

Нахилившись до дверей, Трейвіс приклав обличчя до вітраж-
ного віконечка. Коридор було добре освітлено, тож він зміг чітко 
розгледіти, як усього за кілька метрів від нього вовтузяться двоє.

Ейнштейн гавкав і гарчав, немов оскаженілий.
Трейвіс посмикав за ручку, але двері були зачинені. Вибивши 

кілька сегментів вітражу, він засунув руку всередину, відкрив 
замок, зняв ланцюжок і увірався в будинок якраз у той момент, 
коли чоловік у спортивних шортах відштовхнув жінку й повер-
нувся обличчям до Трейвіса.

Ейнштейн випередив господаря й метнувся коридором до 
бігуна.

Чоловік відреагував так, як зробив би кожен, побачивши, що 
на нього летить такий величезний псисько: він почав утікати. 
Жінка спробувала підчепити Стрека ногою, проте він хоч і пере-
чепився, але не впав. У кінці коридору він з гуркотом пробіг крізь 
стулкові двері й зник.
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Ейнштейн промчав повз Нору Дейвон і з розгону проскочив 
у двері, точно підгадавши мить, коли вони відкриються все-
редину. З-за дверей у кімнаті (як здогадався Трейвіс, там була 
кухня) почулося голосне гавкання, гарчання і крики. Щось 
впало і розбилося, а потім упало щось іще важче, бігун лайнув-
ся. Потім Ейнштейн видав зловісний звук, від якого у Трейві-
са похолола кров у жилах, а за мить шум боротьби ще більше 
посилився.

Трейвіс підійшов до Нори Дейвон. Вона стояла внизу сходів, 
спершись на поручень.

— З вами все добре? — запитав Трейвіс.
— Він ледь… ледь не…
— Але не встиг, — припустив Трейвіс.
— Ні.
Він торкнувся крові на її підборідді.
— Вас поранено.
— Це його кров, — заперечила Нора, побачивши кров на 

пальцях Трейвіса. — Я вкусила того покидька. — Вона вказала 
на стулчасті двері, які нарешті перестали колихатися. — Дивіть-
ся, щоб він не поранив пса.

— Навряд чи, — заспокоїв її Трейвіс.
Коли чоловік зайшов у кухню, шум там уже майже стих. Два 

кухонні крісла та стіл валялися на підлозі. Втім, як і уламки 
великої керамічної вази для печива з блакитним квітчастим 
орнаментом. Вівсяне печиво, що раніше лежало в ній, тепер 
було порозкидане повсюди. Бігун сидів у кутку, задерши голі 
ноги і схрестивши руки на грудях, щоб хоч так убезпечитись. 
Одна його нога була босою. Трейвіс припустив, що пес забрав 
у нього кросівок. Права рука чоловіка кровила. Без сумніву, це 
була робота Нори Дейвон. Його ліве стегно також кровило, і до 
цього, безсумнівно, доклався ретривер. Ейнштейн пильнував 
його на такій відстані, щоб вберегтися від удару ногою, але 
був насторожі, ладен кинутися на бігуна, якщо тому вистачить 
глупоти вилізти зі свого закутка.

— Гарна робота, — похвалив пса Трейвіс. — Молодець!
Ейнштейн заскавчав на знак того, що прийняв похвалу. Але 

коли бігун поворухнувся, пес одразу ж змінив щасливе скавчан-
ня, відтак, вишкірившись, змусив його знову забратися в куток.
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— Тобі кінець, — сказав Трейвіс до бігуна.
— Він вкусив мене! Вони обидвоє покусали мене. — У його 

голосі відчувалися роздратування, гнів і здивування.
— Він вкусив мене.
Як і більшість хамовитих типів, звиклих усе вирішувати си-

лою, чоловік був вражений тим, що його теж можна поранити 
і побити. Зі свого досвіду Стрек знав, що люди відступають, 
якщо натиснути на них або вдати шаленця. Він ніяк не міг по-
вірити, що може програти. Тепер Стрек сидів шокований і блі-
дий, наче стіна.

Трейвіс підійшов до телефона й набрав номер поліції.

РОЗДІЛ 5

1

Пізно ввечері, в четвер 20 травня, коли Вінсент Наско повер-
нувся з одноденної відпустки в Акапулько, він придбав «Таймз» 
у міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса, перш ніж сісти 
у міжміський автобус (його називали лімузином, але насправді 
то був мікроавтобус), щоби повернутися в округ Оріндж. Газету 
він узявся читати, вже їдучи до свого особняка в Гантінгтон-Біч. 
На третій сторінці його увагу привернула замітка про пожежу 
в лабораторії Банодайн в Ірвайні.

Пожежа розпочалася вчора одразу після шостої ранку, поки 
Вінс поспішав в аеропорт, щоб сісти на літак до Акапулько. 
Одне із двох приміщень Банодайна згоріло вщент ще до того, 
як пожежники загасили вогонь.

Вінс був упевнений, що люди, які найняли його, щоб убити 
Дейвіса Везербі, Лоутона Гайнса, Ярбеків і Гадстонів, також 
задіяли палія, щоб знищити Банодайн. Здавалося, вони заміта-
ють сліди проекту «Франциск» — як ті, що зберігались у файлах 
в Банодайні, так і ті, що містилися в головах учених, котрі бра-
ли участь у дослідженні.

В газеті не було ні слова про контракт з оборонними відом-
ствами. Проект явно підпадав під державну таємницю. Ком-
панію назвали «лідером у сфері генної інженерії, яка спеціа-
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лізується на розробці революційних препаратів, отриманих 
в результаті досліджень рекомбінантних ДНК».

Під час пожежі загинув нічний сторож, але у «Таймз» не да-
вали жодних пояснень, чому він не врятувався. Вінс здогадався, 
що його вбили зловмисники, а тіло спалили, щоби приховати 
факт убивства.

Міжміський автобус довіз Вінса просто до дверей його будин-
ку. У кімнатах було прохолодно і панувала напівтемрява. На під-
лозі через відсутність килимів чітко відлунював кожен його крок, 
розносячись напівпорожнім будинком.

Вінс мешкав у цьому будинку вже два роки, але так повністю 
й не вмеблював його. По суті, у їдальні, кабінеті та двох спальнях 
(всього їх налічувалося три) не було нічого, крім дешевих штор.

Вінс вважав, що цей будинок був чимось на кшталт переван-
тажного пункту, тимчасовим помешканням, з якого він колись 
перебереться у будинок на узбережжі Рінкона, який славився 
своїми умовами для серфінгу, самими серферами та морськими 
хвилями. Але відсутність меблів у його помешканні аж ніяк не 
пов’язувалася з його тимчасовим статусом. Вінсу просто подо-
балися голі білі стіни, цементні підлоги та порожні кімнати.

Коли він нарешті придбає будинок своєї мрії, то облицює 
підлогу та стіни у всіх великих кімнатах білою керамічною плит-
кою. Там не буде ні дерева, ні каменю чи цегли, ні будь-яких 
інших матеріалів із текстурною поверхнею, які створювали б 
візуальний ефект «тепла», що так подобалося більшості. Він сам 
підбере меблі, і вони будуть вкриті блискуючою білою емаллю 
й оббиті білим ПВХ. Єдиним відступом від блискучої білої по-
верхні буде скло і відполірована сталь. Тільки тоді у своєму 
прихистку він уперше в житті нарешті відчує душевну рівно-
вагу і домашній затишок.

Розпакувавши свою валізу, він пішов на кухню готувати обід: 
тунець, троє яєць вкруту, півдюжини житніх крекерів, два яблу-
ка та помаранч, пляшка «Гатораду» 1.

В кутку кухні стояли невеличкий стіл та стілець. Але Вінс їв на 
другому поверсі у скромно обставленій хазяйській спальні. Він 
сів на крісло біля вікна, яке виходило на захід. Вінс жив усього 

1 Марка лимонаду.
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лише за квартал від океану, який був на іншому кінці Коуст-хай-
вею, за смугою широкого міського пляжу. З другого поверху він 
бачив хвилі, що набігали на берег.

Частину неба закривали хмари, тому на морі сонце змагало-
ся з тінями: в деяких місцях океан нагадував розплавлений 
хром, а в інших — пульсуючу масу темної крові.

День видався теплим, хоча було якесь дивне відчуття холо-
ду та зими.

Дивлячись на океан, Вінс постійно відчував, що тиск та по-
тік крові в його венах та артеріях був у цілковитій гармонії з рит-
мом хвиль.

Коли він поїв, то трішки помилувався хвилями, щось муги-
каючи і дивлячись на своє нечітке відображення у склі акварі-
ума, хоч навіть зараз його переповнювало відчуття, наче він 
в океані, глибоко внизу під поверхнею, у чистих, прохолодних 
водах безкінечного безгомінного світу.

Пізніше, після обіду, він поїхав на своєму мікроавтобусі до 
Ірвайна шукати лабораторію Банодайн, що біля підніжжя гір 
Санта-Ани. Компанія володіла двома будівлями на величезній 
ділянці. Це було дивно, враховуючи те, що у цьому місці нерухо-
мість коштувала доволі дорого. Перша будівля у формі літери «Г» 
мала два поверхи, друга була клиноподібною й одноповерховою, 
але більшою. Зважаючи на наявність у ній лише кількох вузьких 
віконечок, будівля нагадувала фортецю. Обидва приміщення 
мали ультрасучасний вигляд: вражаюча комбінація пласких 
конструкцій та елегантних вигинів, облицьованих темно-зеле-
ним і сірим мармуром. Будівлі виглядали досить привабливо. 
Біля лабораторії була парковка для співробітників, а саме при-
міщення оточувала широка галявина доглянутої трави в затінку 
кількох пальм та коралових дерев. Насправді будівлі були біль-
шими, аніж здавалося, оскільки їхній справжній масштаб спо-
творювався й нівелювався через ту величезну рівнину.

Пожежа зачепила лише клиноподібну будівлю, у якій містила-
ся лабораторія. Єдиними слідами шкоди, завданої вогнем, були 
розбиті вікна та плями від сажі на мармурі над вузькими отворами.

Територія не була нічим обгороджена, тому Вінс міг би зайти 
туди з вулиці, якби хотів, незважаючи на скромні ворота та 
будку охорони на в’їзді з трьома смугами. Висновуючи з того, 
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що в охоронця був пістолет, а також ледь відчутне враження 
«неприступності» лабораторії, Вінс припустив, що галявина 
була під електронним контролем, а вночі складна система сигна-
лізації попередила б охоронця про стороннього ще до того, як він 
зробить кілька кроків по траві. Напевне, палій міг не лише вла-
штовувати пожежі, а й добре знався на системах безпеки.

Вінс проїхав повз будівлі, а потім розвернувся і вирушив 
у зовсім інший бік. Тіні від хмар повільно рухалися галявиною 
і повзли стінами лабораторії, нагадуючи привидів. Щось зловіс-
не і навіть трохи страхітливе було в самому вигляді Банодайна. 
І то не тільки тому, що Вінс знав, які там досліди проводилися.

За якийсь час Вінс поїхав додому в Гантінгтон-Біч.
Він був розчарований, оскільки поїздка у Банодайн не дала 

йому жодних підказок відносно того, що йому робити далі й ко-
му продати інформацію за ціною, яка б виправдала ризик. Уряд 
США не підходив, насамперед тому, що ця інформація нале-
жала йому. Більшовикам, що були їхнім основним суперником, 
теж не можна, бо це саме вони заплатили за вбивство Везербі, 
Ярбеків, Гадстонів і Гайнса.

Звісно, у Вінса не було доказів того, що він виконував замов-
лення Радянського Союзу. Звичайно, з їхньої сторони було ро-
зумно найняти такого спеціаліста, як він. Але Вінс із ними пра-
цював так само часто, як і з мафією, і на основі багатьох підказок 
вирішив, що то були радянські агенти. Іноді він мав справу з ін-
шими замовниками, окрім тих трьох з Лос-Анджелеса, котрі 
постійно говорили з акцентом, схожим на російський. Окрім 
того, лос-анджелеські замовлення мали до певної міри політич-
ний або — як у випадку з Банодайном — військовий характер. 
Лос-анджелеські замовники давали змістовнішу, точнішу і де-
тальнішу інформацію, ніж мафіозі, які зазвичай замовляли таких 
же бандитів, як і вони. Хто ж готовий заплатити за таку делікатну 
військову інформацію, окрім США та Радянського Союзу? Мож-
ливо, якийсь диктатор із країн третього світу, який бажає щось 
протиставити ядерному потенціалу найпотужніших держав? 
Проект «Франциск» може дати якомусь кишеньковому Гітлеру 
таку можливість і привести його до світового панування. І він за 
це зможе добре заплатити. Але хто захоче мати справу з типами 
на кшталт Кадаффі? Точно не Вінс.
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Окрім того, у нього була інформація про те, що у Банодайні 
проводилися революційні дослідження, але не було подробиць про 
те, яким чином було впроваджено проект «Франциск». Отже, 
виявляється, що в нього значно менше інформації про товар, 
аніж йому спочатку здавалося.

Проте в нетрях його розуму ще відучора почала визрівати одна 
ідея. Тепер, під час його розмірковувань про потенційного по-
купця, ця ідея повністю сформувалася.

Пес.
Коли Вінс повернувся додому, то знову всівся у спальні біля 

вікна, щоб помилуватися океаном. Він продовжував сидіти там 
навіть тоді, коли стемніло й океану вже не було видно, сидів і роз-
думував про пса.

Гадстон та Гайнс багато розповіли Вінсу про ретривера, і він 
почав усвідомлювати, що пес у тисячу разів цінніший за знання 
про проект «Франциск», які були потенційно хоч і цінними, але 
вибуховими. Ретривера можна було б використати багатьма спо-
собами; це була хвостата машинка для заробляння грошей. По-
перше, він міг би продати його назад уряду або росіянам за кру-
гленьку суму. Якщо він знайде пса, то зможе стати фінансово 
незалежним.

Але як його знайти?
Напевне, усією Південною Каліфорнією вже почалися непо-

мітні розшуки (майже секретні, хоч і масштабні). Міністерство 
оборони задіяло купу людей для полювання на пса. Якщо Вінс із 
ними перетнеться, то вони захочуть з’ясувати, хто він такий, 
а такої уваги до себе не можна було допустити.

Окрім того, якщо Вінс розпочне власні пошуки біля підніжжя 
Санта-Ани, куди, напевне, втекли істоти, що врятувалися з ла-
бораторії, то можна замість золотистого ретривера наткнутися на 
Аутсайдера, а це смертельно небезпечно.

За вікном спальні затягнуте хмарами нічне небо й океан злили-
ся разом у чорній пітьмі. На вулиці було темно, хоч око виколи.

2

У четвер, наступного дня після того, як Ейнштейн загнав Арту-
ра Стрека в куток на кухні Нори Дейвон, того звинуватили 
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у проникненні в чуже житло, нападі, побитті та спробі зґвалту-
вання. Оскільки його вже колись судили за зґвалтування і він 
відсидів два роки з трьох, то йому призначили доволі велику 
суму застави, яку він не зміг внести. До того ж запоручника 
в нього не знайшлося, тому до суду йому довелося сидіти під 
ареш том. Почувши це, Нора зітхнула з полегшенням.

У п’ятницю вона пішла пообідати з Трейвісом Корнеллом.
Нора з подивом усвідомила, що прийняла його запрошення. 

Трейвіс був відверто шокований, почувши, як Стрек тероризу-
вав жінку й збиткувався з неї і що честь (і, можливо, й життя) 
Нори було врятовано завдяки появі Трейвіса в останню мить. 
Але ту параною, яку їй роками навіювала тітка Вайолет, немож-
ливо було прогнати за кілька днів, тому Нору все ще мучили 
безпідставні підозри та страх. Вона б розгубилася, а можливо, 
навіть впала у відчай, якби Трейвіс раптом спробував надто на-
полегливо набиватися в друзі, але в жодному разі не здивувала-
ся б. Оскільки її з дитинства привчили до того, що від людей 
слід очікувати найгіршого, її можна було здивувати лише до-
бротою та співчуттям.

І все ж Нора пішла з ним пообідати, спочатку навіть не зна-
ючи, чому пристала на це. Проте відповідь знайшлася майже 
миттєво: через собаку. Вона хотіла, щоби пес був поряд, оскіль-
ки з ним вона почувалася у безпеці й до цього ніхто так щиро 
не радів їй, як Ейнштейн, і неважливо, що він був усього лише 
твариною. Окрім того, серце підказувало їй, що Трейвісу Кор-
неллу можна цілком довіряти, бо Ейнштейн, своєю чергою, 
довіряв йому, а пса не обдуриш.

Вони пообідали у відкритому кафе, влаштованому на цегляній 
терасі, де під біло-блакитними смугастими парасольками хова-
лося кілька застелених скатертинами столиків. Їм дозволили 
прив’язати пса до залізної ніжки столика. Ейнштейн був чемний 
і майже весь час спокійно лежав. Лише іноді він піднімав голову 
й дивився на Трейвіса і Нору своїми розумними очима. Вони 
вгощали його, хоч він спеціально їжі не випрошував.

Нора раніше не стикалася із собаками, але подумала, що 
Ейнштейн напрочуд розумний і допитливий. Він часто совався, 
щоб подивитися на інших відвідувачів, які, здавалося, чимось 
цікавили його.
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Нору приваблювало буквально все. Вона вперше обідала 
в ресторані, і, хоча в багатьох романах читала про те, як люди 
обідають і вечеряють у ресторанах, усе ж її приголомшувала 
і втішала кожна деталь: троянда у біло-молочній вазі, коробки 
із сірниками, на яких було видруковано назву закладу, оформ-
лене як пелюстки масло, яке подали у вазочці з колотим льодом, 
скибка лимона у крижаній воді. Проте найбільше Нору вразила 
охолоджена виделка для салату.

— Подивись на це, — промовила вона до Трейвіса, коли 
офіціант, подавши замовлені основні страви, пішов.

Трейвіс, спохмурнівши, глянув на її тарілку:
— Щось не так?
— Ні, ні. Я про… овочі.
— Маленькі морквинки, маленькі кабачки…
— Де вони беруть такі маленькі овочі? Подивись, як вони 

гарно порізали зубчиками помідор? Яке тут усе довершене! Де 
вони беруть час, щоб так усе прикрашати?

Нора знала, що Трейвіс сприймає її подив як належне і що її 
здивування — це прояв суто дитячих недосвідченості та про-
стоти. Нора часто червоніла і затиналася від збентеження, але 
не могла стиримати свої ремарки щодо всіх цих чудес. Трейвіс 
же лише посміхався, але, на щастя, це була не поблажлива по-
смішка. Здавалося, його дійсно втішала радість Нори від нових 
відкриттів та маленьких насолод.

Поки вони пили каву та смакували десерт — пиріг з ківі для 
Нори, полуниця з вершками для Трейвіса і лимонний пиріг для 
Ейнштейна, — Нора раптом усвідомила, що це чи не найдовша 
розмова в її житті. Дві з половиною години вони говорили без 
незручних пауз, в основному обговорюючи книжки, оскільки, 
беручи до уваги відлюдницьке життя Нори, це поки що було 
єдине, що їх об’єднувало. Ну, і самотність. Здавалося, Трейвісу 
по-справжньому цікава її думка про романістів, утім, і в нього 
були деякі оригінальні ідеї, які раніше не спадали їй на гадку. 
За один вечір вона насміялася більше, ніж за весь рік. Але ця 
зустріч виявилася для неї такою напруженою, що їй іноді памо-
рочилося в голові. Коли вони покинули ресторан, Нора вже не 
пам’ятала нічого з того, про що вони говорили, вся їхня зустріч 
видавалася нашаруванням розпливчастих кольорових плям. 
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Нора відчувала психологічне перевантаження, яке відчував би 
примітивний дикун, якби його раптом висадили в центрі Нью-
Йорка. Їй потрібен був час, щоб все це поглинути і переварити.

Вони пішли від кафе до будинку Нори, де Трейвіс залишив 
свій пікап, і всю дорогу Нора вела пса за повідець. Ейнштейн 
жодного разу не смикнув його і не заплутав довкола її ніг. Він 
слухняно трюхикав або поряд, або трохи попереду, озираючись 
на Нору з таким зачудуванням, що вона аж заусміхалась.

— Хороший пес, — сказала вона.
— Дуже хороший, — погодився Трейвіс.
— Такий чемний.
— Буває, коли захоче.
— І такий милий.
— Не підлизуйся до нього.
— Боїшся, що він загордиться?
— Вже, — промовив Трейвіс. — Якщо він загордиться ще 

більше, то з ним неможливо буде жити.
Пес подивився на Трейвіса й голосно чхнув, наче насміхаю-

чись із ремарки свого хазяїна.
Нора засміялася.
— Іноді здається, що він розуміє майже кожне твоє слово.
— Іноді, — погодився Трейвіс.
Коли вони дійшли до будинку, Нора хотіла запросити його 

всередину, але побоялася, що це буде занадто сміливо і що 
Трейвіс може неправильно її зрозуміти. Нора усвідомлювала, 
що була нервовою старою дівою і що можна (і слід) довіряти 
Трейвісу. Але раптом у її пам’яті випірнула тітка Вайолет зі 
своїми зловісними попередженнями, і Нора не змогла зробити 
те, що потрібно. День був навдивовижу прекрасний, і вона не 
хотіла продовжувати його, позаяк боялася, що може все зіпсу-
вати, тому просто подякувала Трейвісу за обід, навіть не зва-
жившись потиснути йому руку.

Нахилившись, вона лише обійняла пса. Ейнштейн тикнувся 
носом їй у шию і лизнув підборіддя. Нора захихотіла, чого раніше 
з нею не траплялося. Вона б обіймала і пестила його годинами, 
якби її захоплення собакою не видало її страх перед Трейвісом.

Стоячи у відкритих дверях, Нора дивилася, як Трейвіс і пес 
залізли у пікап і поїхали геть.
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Трейвіс помахав їй на прощання рукою. Нора помахала у від-
повідь.

Потім пікап доїхав до рогу і, повернувши навправо, за мить 
зник із поля зору. Нора пошкодувала про своє боягузтво. Чому 
вона на якісь кілька хвилин не запросила Трейвіса в гості? Но-
ра вже хотіла побігти за машиною і гукнути його, вже вибігла 
було на тротуар, але пікап зник. Нора знову залишилася сама. 
Неохоче вона зайшла у будинок і зачинила двері, залишивши 
за ними яскравий світ.

3

Адміністративний гелікоптер «Белл Джет рейнджер» пролетів 
над лісистими улоговинами та пагорбами Санта-Ани, які по-
ступово лисіли. Тінь від гелікоптера бігла попереду, оскільки 
був уже вечір п’ятниці й сонце котилося за обрій. Наближаю-
чись до каньйону Святого Джима, Лемюел Джонсон визирнув 
в ілюмінатор і побачив унизу чотири автомобілі окружного від-
ділу поліції, що вишикувалися на вузькій ґрунтовій дорозі. Біля 
кам’яної хатини стояло ще кілька машин, у тому числі універсал 
коронера та джип «Черокі», який, мабуть, належав жертві. Пілот 
ледь знайшов вільне місце, щоб сісти. Ще не встиг заглухнути 
двигун і не зупинились лопаті ротора, бронзові у промінні над-
вечірнього сонця, а Лем уже вистрибнув з гелікоптера і побіг до 
хатини. За ним поспішив його помічник Кліфф Соамз.

Волт Гайнс — шериф округу — вийшов з хатини в ту мить, 
коли приспів Лем. Гайнс був кремезним чолов’ягою метр дев’я-
носто на зріст. Він важив не менше 90 кілограмів, мав широкі 
плечі й атлетичні груди. Завдяки своєму світлому волоссю та 
волошковим очам він міг би стати кінозіркою, якби не його 
невиразне обличчя з грубими рисами. Йому було п’ятдесят п’ять 
років, але виглядав він на сорок; зачіска його була не надто дов-
шою від тієї, яку він мав під час двадцятип’ятилітньої служби 
у морській піхоті.

Ці двоє були друзями нерозлийвода, хоча Лем Джонсон був 
чорношкірим, а Волт — білим; перший був на 15 сантиметрів 
нижчим і важив на 25 кілограмів менше; Лем походив із сім’ї 
чорношкірих, що належала до верхніх прошарків середнього 
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класу, а батьки Волта були бідними білими з Кентуккі; наоста-
нок Лем був на десять років молодшим за шерифа. Вони грали 
у бридж, займалися глибоководною рибалкою й обожнювали 
сидіти у шезлонгах в саду на терасі у когось із них вдома, по-
тягуючи пиво «Корона» і завиграшки вирішуючи при цьому 
всі проблеми світу. Їхні дружини також стали найкращими 
подругами, що Волт назвав чудом, бо, як він стверджував, «за 
останні тридцять два роки моїй бабі ніхто не сподобався із моїх 
знайомих».

Лем теж дивувався, що здружився з Волтом Гайнсом, оскіль-
ки аж ніяк не належав до тих людей, з якими можна легко по-
товаришувати. Лем був трудоголіком, тож не мав вільного часу, 
щоби перетворити знайомство у щось родинніше. Звісно, у ви-
падку з Волтом це не зайняло багато сил; вони одразу ж збли-
зилися, дізнавшись, що у них однакові звички та погляди. Коли 
їхньому знайомству виповнилося шість місяців, то їм здавалося, 
що вони знають один одного з дитинства. Лем цінував їхню 
дружбу майже як одруження з Карен. Якби він час від часу не 
розслаблявся в компанії Волта, то на тій роботі він би рано чи 
пізно дійшов.

Коли лопаті гелікоптера затихли, Волт Гайнс промовив:
— Не розумію, чому вбивство якогось старого сквотера в ка-

ньйо ні зацікавило вас, федералів.
— Я зрозумів, — відповів Лем. — Тобі ж не треба цю справу 

розкривати і не треба розуміти.
— Все ж я не сподівався тебе тут зустріти. Гадав, ти пришлеш 

сюди своїх «шісток».
— Співробітники Агентства національної безпеки не люб-

лять, коли їх називають «шістками», — заперечив Лем.
Дивлячись на Кліффа Соамза, Волт промовив:
— Але ж, хлопці, хіба він не ставиться до вас як до «шісток»?
— Він справжній тиран, — погодився Кліфф.
Йому виповнився тридцять один, він був рудий і веснянку-

ватий. Узагалі Кліфф більше нагадував серйозного молодого 
проповідника, ніж агента нацбезпеки.

— Ну, Кліффе, ти ж повинен розуміти походження Лема, — 
сказав Волт Гайнс. — Його батько був зубожілим чорношкірим 
бізнесменом, який на рік заробляв максимум дві тисячі. Його 
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обділили. Тому Лем вважає, що має право зробити із вас цир-
кових собачок, аби відігратися за ті роки жорстокого гноблення.

— Він змушує називати себе «маса» 1, — сказав Кліфф.
— Не сумніваюся, — відповів Волт.
Лем зітхнув і додав:
— Весело, наче удар в пах. Де тіло?
— Ходімо, маса, — промовив Волт.
Перед тим як шериф, Лем і Кліфф увійшли в хатину, теплий 

надвечірній вітер захитав довколишні дерева — і тишу каньйо-
ну сповнив шелест листя.

Лем одразу ж зрозумів, чому Волт був у такому веселому на-
строї. Силувані жарти були реакцією на побачене в хатині жа-
хіття. Так ще сміються вночі на цвинтарі, щоби прогнати страх.

На підлозі валялися два перевернуті крісла з розідраною 
обшив кою. Подушки на дивані також не оминули подібної до-
лі, і з них повилізав поролон. Хтось постягував книги з полиці 
та, пошматувавши, розкидав по всій кімнаті. Уламки скла з ве-
ликого вікна виблискували посеред цього гармидеру, наче пер-
ли. Всі речі і стіни були заляпані кров’ю, а на світлій сосновій 
підлозі темніла велика пляма засохлої крові.

Два криміналісти у чорних костюмах, які нагадували пару 
круків, що шукають яскраві намистини, аби прикрасити своє 
гніздо, обережно порпалися у цьому бедламі. Іноді хтось із них 
тихо крякав, брав якийсь предмет щипцями і клав у поліетиле-
новий пакетик.

Без сумніву, тіло вже оглянули та сфотографували, бо його 
запхали у непрозорий поліетиленовий покійницький мішок 
і поклали біля дверей. Згодом його віднесуть до труповозки.

Дивлячись на невиразні контури людського тіла, що про-
ступали крізь біло-молочний мішок, Лем промовив:

— Як його звали?
— Вез Далберґ, — сказав Волт. — Жив тут понад десять років.
— Хто знайшов його?
— Сусід.
— Коли його вбили?

1 Форма звернення до білих хазяїнів, поширена серед чорношкірих рабів 
у США. Скорочено від слова «master» (англ. «хазяїн»).
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— Наскільки ми встановили, три дні тому. Можливо, ввечері 
у вівторок. Слід дочекатися результатів експертизи. Останнім 
часом погода доволі тепла, а це прискорює розклад.

Вечір вівторка… Тоді перед заходом сонця у Банодайні тра-
пився збій, а до півночі Аутсайдер уже міг сюди дістатися.

Лем подумав про це і здригнувся.
— Змерз? — саркастично запитав Волт.
Лем промовчав. Так, вони дружили й обидва були слугами 

правопорядку — один представляв місцеву владу, а інший — фе-
деральну. Але в цьому випадку їхні шляхи-доріжки розходилися: 
Волт повинен був докопатися до правди й оприлюднити її, 
а Лем — приховати й тримати у суворій таємниці.

— Тут так смердить, — сказав Кліфф.
— Ти б понюхав його перед тим, як ми його запакували, — 

сказав Волт. — Смерділо, як від скунса.
— Це не просто… тіло, що розкладається, — сказав Кліфф.
— Ні, — підтвердив Волт, указуючи на плями поряд зі слідами 

крові. — Тут також смердить сечею та фекаліями.
— Жертви?
— Навряд чи, — заперечив Волт.
— Ти робив якісь попередні аналізи? — запитав Лем, нама-

гаючись приховати свою стурбованість. — Хоч у мікроскоп ди-
вилися?

— Ні. Ми відвеземо зразки до лабораторії. Гадаю, вони нале-
жать істоті, яка залетіла сюди, розбивши вікно.

Піднімаючи погляд від мішка з тілом, Лем сказав:
— Ти про людину, яка вбила Далберґа?
— То була не людина, і, гадаю, ти знаєш це, — заперечив Волт.
— Не людина? — перепитав Лем.
— Принаймні не така людина, як ми з тобою.
— Тоді хто б це міг бути, як ти гадаєш?
— А дідько його знає, — сказав Волт, потираючи великою до-

лонею свою колючу потилицю. — Але, висновуючи зі слідів, 
у вбивці були гострі зуби, пазурі та поганий характер. Це, бува, 
не те, що ти шукаєш?

Лем не клюнув. Усі помовчали декілька хвилин.
Крізь розбите вікно вітер приніс свіжий сосновий запах, який 

трохи перебив огидний сморід.
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Один із лаборантів вигукнув: «А!» — і витягнув щось своїм 
пінцетом.

Лем утомлено зітхнув. Справи були погані. Вони не зможуть 
знайти нічого для встановлення особи вбивці Далберґа, хоча 
зібрані докази підігріватимуть їхню цікавість. Утім, це була 
справа нацбезпеки, а з-поміж цивільних лише дурень міг встро-
мити туди свого носа. 

Лему доведеться призупинити слідство, і він сподівався, що 
його втручання не розсердить Волта. Це стане справжнім ви-
пробуванням їхньої дружби.

Раптом, придивившись до покійницького мішка, Лем зрозу-
мів, що труп мав дивну форму, і прокоментував:

— Бракує голови.
— У вас, федералів, всевидящі очі, еге ж? — зіронізував Волт.
— Його обезголовили? — стривожено запитав Кліфф.
— Ходімо за мною, — промовив Волт і пішов у другу кімнату.
Кімната виявилася кухнею — доволі великою, але скромною, 

з ручним насосом для води та старовинною пічкою, в якій па-
лили дровами.

На кухні не було жодних ознак насильства, крім голови, хоча 
й цього було більш ніж достатньо. Голова лежала в центрі столу, 
на тарелі.

— Господи, — тихо промовив Кліфф.
Коли вони ввійшли на кухню, поліцейський фотограф саме 

робив знімки голови з різних ракурсів. Він ще не закінчив, але 
відійшов назад, щоб їм було краще видно.

Очі у вбитого були вирвані, а порожні очниці здавалися без-
донними колодязями.

Кліфф так пополотнів, що його веснянки зажевріли, наче 
іскринки.

Лему стало погано, не лише через те, що трапилося з Везом 
Далберґом, а й через усі ті смерті, що мали трапитися пізніше. 
Він пишався своїми управлінськими та слідчими навичками 
і знав, що зможе впоратися з цією справою краще за будь-кого. 
Але він також був тверезим прагматиком і не міг недооцінюва-
ти ворога, вдаючи, що це жахіття скоро закінчиться. Треба буде 
запастися часом, терпінням та везінням, щоб вистежити вбив-
цю, в той час як трупів усе більшатиме і більшатиме.
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Голову не відрізали від трупа, бо її краї були нерівними.
Складалося враження, що її відривали і віддирали зубами.
Долоні Лема раптом спітніли.
Дивно… порожні очниці так витріщалися на нього, наче там 

насправді були широко розплющені очі.
Його хребтом скотилася крапля поту. Ще ніколи Лему не 

було так страшно, але він не хотів би, щоб його усунули від цієї 
справи. Її розслідування було життєво необхідним для держав-
ної та громадської безпеки, а Лем знав, що, крім нього, ніхто не 
впорається з цим як слід. Тут говорило не лише його еґо. Всі 
вважали Лема найкращим спеціалістом, і він знав, що вони 
праві. І він цим без зайвої скромності заслужено пишався. Це 
була його справа, і він повинен довести її до кінця.

Батьки виховали у Лемові майже зразкове почуття відпові-
дальності й обов’язку. Його тато завжди примовляв: «Щоб ро-
боту чорного оцінили, треба робити її вдвічі краще за білого. 
Тут немає нічого поганого, і не треба з цим боротися. Це просто 
факт. Це те ж саме, що протестувати проти холоду взимку. За-
мість цього слід прийняти цей факт, працювати вдвічі більше, 
і тоді ти отримаєш усе, що захочеш. Ти доможешся успіху, бо 
є взірцем для всіх своїх братів». Тому наслідком такого вихован-
ня Лема стало те, що свої обов’язки він ставив понад усе. Він 
терпіти не міг поразок і рідко їх зазнавав, але міг на тривалий 
час впасти в депресію у випадку невдалого завершення справи.

— Вийдемо надвір на пару слів? — запропонував Волт, кро-
куючи до відкритих дверей хатини.

Лем кивнув і сказав Кліффу:
— Будь тут. Прослідкуй, щоб жоден патологоанатом, фото-

граф чи коп не пішов звідси, поки я не поговорю з ними.
— Слухаюся, — сказав Кліфф. Він пішов у вітальню, щоби 

повідомити всім, що вони на деякий час затримаються, і щоб 
заодно вибавитися від споглядання відірваної голови.

Лем пішов услід за Волтом Гайнсом на галявину позаду хати-
ни. Помітивши ношак і розкидані по землі дрова, він зупинив-
ся, щоб краще розглянути їх.

— Гадаю, все почалося тут, — промовив Волт. — Напевно, 
Далберґ набирав дрова для пічки, коли нараз щось вискочило 
з лісу. Тому він, кинувши ношак, забіг у будинок.
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Вони стояли на краю галявини, залитої криваво-помаранче-
вим світлом надвечірнього сонця, вдивляючись у фіолетові тіні 
та таємничі лісові хащі, що оточували їх зусібіч.

Лем почувався тривожно. Він подумав, що втікач з лабора-
торії Везербі може бути поряд і спостерігати за ними.

— Що трапилося? — запитав Волт.
— Не можу розповісти.
— Питання національної безпеки?
— Еге.
Ялинки, сосни та кипариси зарипіли на вітрі, і Лему при-

верзлося, що в хащах щось крадеться.
Звісно, це було просто буяння його фантазії. Але добре, що 

в нього та Волта напоготові є надійні револьвери у плечових 
кобурах, до яких легко дотягнутися. Волт сказав:

— Можеш нічого не говорити, це твоя справа, але ти не маєш 
права тримати мене у цілковитому невіданні. Я й сам можу здо-
гадатися, бо ж не є останнім дурнем.

— Я так ніколи не вважав.
— У вівторок зранку всі до одного поліцейські відділки 

в Орінджі та Сан-Бернандіно отримують терміновий наказ від 
вашого АНБ про те, що ми повинні готуватися до облави. По-
дробиці будуть пізніше. Починається метушня. Ми знаємо ваші 
обов’язки: захист військових досліджень, щоби, бува, російські 
алконавти не вкрали наші таємниці. Оскільки у Південній Ка-
ліфорнії зосереджена чи не половина підрядників, які працю-
ють у сфері оборони, то тут є що красти.

Лем мовчки вдивлявся в ліс.
— Отже, ми виснували, що шукаємо якогось агента Крем-

ля. Він украв щось надважливе. Ми й надалі раді були б лиза-
ти дупу дядькові Сему, — продовжував Волт, — але в обід обі-
цяні подробиці замінив відбій. Облава скасовується, і ваше 
агентство повідомляє, що все під контролем, а тривога була 
помилковою.

— Все правильно.
— В агентстві зрозуміли, що місцеву поліцію не вдасться до-

статньо контролювати, тому їй не можна повністю довіряти. Це 
завдання для військових.

— Ми помилково здійняли тривогу.
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— Чорта з два! Ближче до вечора в той же день ми дізнаємося, 
що гелікоптери морської піхоти з Ель-Торо прочісують пагорби 
Санта-Ани, а в середу зранку надійшло повідомлення, що сотня 
морських піхотинців з високоякісним обладнанням для стежен-
ня нишпорить у лісі.

— Я чув про це, але нашого департаменту це не стосується, — 
відповів Лем.

Волт щосили намагався не зустрічатися поглядом з Лемом, 
а дивився в ліс. Він точно знав, що Лем брехав, бо так було треба, 
і вважав, що негарно буде при цьому дивитися йому в очі. Хоча 
Волт здавався грубим та неотесаним, насправді він був навдиво-
вижу тактовним, а вже з ким дружив, то дружив по-справжньому.

Але водночас він був окружним шерифом, і його обов’язком 
було розслідувати все, навіть знаючи, що Лем нічого не розпо-
вість. Тому він продовжував:

— Піхотинці повідомили нам, що у них навчання.
— Я теж таке чув.
— Нас завжди попереджають про навчання за десять днів.
Лем нічого не відповів. Йому здалося, що в лісі щось є: про-

майнула якась тінь і начебто якась темна маса ворухнулася у на-
півмороці соснового лісу.

— Отже, піхотинці провели там усю середу й половину чет-
верга. Але коли журналісти пронюхали про «навчання» і почали 
нишпорити, то морпіхів негайно ж відкликають. Ті збирають 
манатки і повертаються на базу. Таке враження, що вони шу-
кали там якусь штукенцію — страшну і суперсекретну, як дупа 
диявола, тож вирішили, що буде краще облишити пошуки, ніж 
дати журналюгам про щось пронюхати.

Витріщаючись у ліс, Лем щосили намагався роздивитися 
у дедалі густішій темряві той порух, який привернув його увагу 
хвилину тому.

Волт продовжував:
— Вчора після обіду в АНБ забажали, щоб ми надіслали їм звіт 

про всі «особливі випадки, незвичайні напади або дуже жорстокі 
вбивства». Ми зажадали пояснень, але відповіді так і не отримали.

Воно вже близько. Десь на відстані двадцяти п’яти метрів 
у лісовій темряві під вічнозеленим гіллям почувся хрускіт. Щось 
непомітно і швидко рухається, ховаючись поміж тіней. Лем 
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 засунув праву руку під піджак і намацав руків’я револьвера 
у плечовій кобурі.

— А наступного дня ми знайшли цього бідолашного сучого 
сина Далберґа, розірваного на шматки, — продовжував Волт. — 
Ця справа теж до біса цікава і «найжорстокіша» з-поміж усіх, 
які мені лише доводилося бачити. Тепер прибув ти, містер 
Лемюел Ейза Джонсон, начальник департаменту АНБ у Пів-
денній Каліфорнії. І я знаю, що ти прилетів сюди не для того, 
щоб запитати, що я готуватиму для завтрашньої гри в бридж — 
цибулеве пюре чи соус гуакамоле 1.

Істота вже була набагато ближче, ніж за двадцять п’ять метрів. 
Лема збивали з пантелику тіні та дивні й примарні промені над-
вечірнього сонця, яке пробивалося крізь дерева. Істота була на 
відстані не більше дванадцяти метрів (а може, й ближче), коли 
це раптом вона побігла прямо на них, продираючись крізь хащі. 
Лем закричав, витягнув з кобури револьвер і мимоволі відступив 
назад на кілька кроків, а потім прийняв стійку для стрільби, 
широко розставивши ноги і міцно тримаючи в руках револьвер.

— Це всього лише олень! — промовив Волт.
Дійсно, то був олень.
Він зупинився в трьох метрах від них під похиленим гіллям 

ялин, здивовано витріщаючись на чужинців. Його карі очі світи-
лися від подиву. Він високо здійняв голову і настовбурчив вуха.

— Вони вже так звикли до людей у каньйоні, що стали майже 
ручними, — промовив Волт.

Лем тяжко зітхнув, опускаючи револьвер.
Наче відчувши їхню напруженість, олень повернувся і зник 

у лісі.
Волт витріщався на Лема.
— Друже, а ти гадав, це що?
Лем промовчав і лише витер спітнілі долоні об піджак.
Вітер посилювався і ставав прохолоднішим. Наступав вечір, 

а за ним одразу йшла ніч.
— Ніколи ще не бачив тебе наляканим, — сказав Волт.
— Це все через цілий чайник кофеїну. Я сьогодні випив за-

надто багати кави.

1 Соус мексиканського походження з авокадо й томатів із додаванням спецій.
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— Не городи херню.
Лем знизав плечима.
— Здається, тварина, що вбила Далберґа, зубаста, має пазурі 

й дуже лиха, — сказав Волт. — Але ніяка чортова тварина не 
поклала би посеред кухні голову на таріль. Шибеницький гумор, 
а тварини, наскільки мені відомо, не любителі жартувати. Хто б 
не був убивцею Далберґа, він залишив голову, щоб настрахати 
нас. Господи, з чим ми маємо справу?

— Краще тобі не знати. Та й тобі не треба цього знати, бо ця 
справа у моїй юрисдикції.

— Чорта з два!
— У мене є на це повноваження, — продовжував Лем. — Це 

справа федеральних органів, Волте. Я конфіскую всі свідчення, 
які зібрали твої люди, та звіти, які вони встигли написати. І ви 
повинні мовчати про те, що тут побачили. Нікому ні слова! 
Єдиним матеріалом у справі буде записка від мене, яка надає 
федеральним органам виняткове право у розслідуванні цієї 
справи, згідно із відповідними нормативними актами. Ти, Вол-
те, не понесеш жодної відповідальності, і що б не трапилося, 
тебе ні в чому не звинуватять.

— Маячня.
— Віддай мені цю справу.
Волт сердито відрубав:
— Я повинен знати…
— Віддай.
— …чи є якась небезпека для жителів мого округу? Чорт за-

бирай, хоча про це розкажи.
— Так.
— Вони в небезпеці?
— Так.
— Якби я кинув тобі виклик і перевів цю справу під мою 

юрисдикцію, чи зміг би якось зменшити цю небезпеку?
— Жодним чином, — правдиво відповів Лем.
— Тоді не бачу сенсу змагатися з тобою.
— Згоден, — сказав Лем.
Він пішов назад до хатини, позаяк темніло швидко, а він не 

хотів бути поблизу лісу в такий час. Звісно, то був лише олень. 
А що вигулькне наступного разу?
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— Почекай, — зупинив його Волт. — Просто вислухай. А по-
годжуватися зі мною чи ні, то вже сам вирішуй. Але спочатку 
вислухай.

— Давай, — нетерпляче сказав Лем.
Тіні від дерев невблаганно повзли колючою сухою травою 

галявини. Сонце вже хилилося за горизонт.
Волт вийшов з тіні на померхле сонячне світло, запхавши 

руки в задні кишені штанів і дивлячись собі під ноги, наче зби-
раючись із думками. За мить він промовив:

— У вівторок після обіду хтось проник у будинок у Ньюпорт-
Біч, застрелив чоловіка на ім’я Ярбек і забив його дружину до 
смерті. Тієї ж ночі хтось убив сім’ю Гадстонів у Лагуна-Біч. Там 
жила подружня пара та син-підліток. Поліція обох містечок 
працює з однією криміналістичною лабораторією, тому вони 
швидко виявили, що в обох місцях убивця користувався одним 
пістолетом. Але більше поліція нічого не дізнається у цих спра-
вах, бо ваше АНБ теж тихенько прибрало їх під свою юрисдик-
цію в інтересах національної безпеки.

Лем нічого не відповів. Він пожалкував, що взагалі погодив-
ся вислухати Волта. Все ж він не займався безпосереднім роз-
слідуванням убивств учених, але був майже впевнений, що там 
є радянський слід. Лем доручив це іншим людям, щоб самому 
повністю зосередитися на пошуках собаки й Аутсайдера.

Надвечірнє сонце забарвило все довкола у яскравий пома-
ранчевий колір. Не оминуло воно і вікон хатини, через що 
здавалося, що там палахтить вогонь.

Тим часом Волт продовжував:
— Потім убили доктора Дейвіса Везербі у Корона-дель-Мар. 

Він зник ще у вівторок. Сьогодні зранку брат Везербі знайшов 
тіло доктора у багажнику його машини. Коли приїхали місцеві 
патологоанатоми, то агенти АНБ вже були там.

Лема трохи стривожило те, що шериф так швидко зібрав, 
упорядкував і зіставив інформацію, отриману з різних містечок, 
які не входили до його округу і, відповідно, були поза його юрис-
дикцією.

Волт усміхнувся, водночас зостаючись цілком серйозним.
— Не думав, що я це все зв’яжу в одну купу, еге ж? Кожен 

із цих випадків трапився у різних поліцейських районах, але, 



137

наскільки я знаю, наш округ — це одне велике місто, у якому 
проживає два мільйони жителів. Тому я тісно контактував із 
місцевими відділками.

— Ну, і до якого висновку ти дійшов?
— А до такого, що дивовижним чином за один день відбува-

ються вбивства шести доволі знаних людей. Врешті-решт, ми ж 
живемо не в Лос-Анджелесі, а в окрузі Оріндж. Але що мене 
здивувало ще більше, це зв’язок шістьох смертей з невідкладними 
питаннями національної безпеки. Це мене й зацікавило. Я почав 
перевіряти минуле цих людей, шукаючи, що між ними спільного…

— Волте, заради Бога!
— …і дізнався, що всі вони працюють — чи працювали — 

у якійсь організації під назвою «Лабораторія Банодайн».
Лем не розсердився. Він не міг сердитися на Волта — вони 

були ближчі, ніж брати, — але від проникливості цього здоро-
ваня можна було здуріти.

— Послухай, ти не маєш права вести слідство.
— Я шериф, якщо ти забув.
— Але почнемо з того, що жодне із цих убивств не підпадає 

під твою юрисдикцію, крім Далберґа, — заперечив Лем. — На-
віть якщо так… коли до справи долучається АНБ, то ти не маєш 
права продовжувати. Ще й більш од того, законом це прямо 
заборонено.

Не слухаючи Лема, Волт продовжував:
— Я їду в Банодайн, щоб з’ясувати, чим вони займалися. Ви-

являється, вони займалися генною інженерією, рекомбінантни-
ми ДНК…

— Ти невиправний.
— Немає жодних відомостей про те, що у Банодайні займали-

ся військовими проектами, але це нічого не означає. Вони могли 
укладати приховані контракти і працювати над такими таємними 
проектами, що їх фінансування навіть не розголошувалося.

— Господи, — роздратовано відрубав Лем. — Невже ти не 
розумієш, що з нами краще не зв’язуватися, коли справа стосу-
ється національної безпеки?

— Я просто розмірковую вголос, — сказав Волт.
— Ти дорозмірковуєшся, що тебе, білосракого, відправлять 

у тюремну камеру.
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— Лемюеле, давай не будемо розпочинати зараз ці огидні 
расові суперечки.

— Ти невиправний.
— Ти вже казав. Загалом кажучи, я довго аналізував зібрані 

факти і дійшов висновку, що вбивства співробітників Банодай-
на пов’язані з облавою, яку піхотинці проводили у середу та 
четвер, а також з убивством Везлі Далберґа.

— Між ними нема нічого спільного.
— Звісно ж, ні. Працювали різні вбивці. Ярбеків, Гадстонів та 

Везербі вбив професіонал, а бідолаху Веза Далберґа щось розі-
рвало на шматки. Проте я готовий заприсягнутися, що якийсь 
зв’язок повинен тут бути, інакше б тебе не залучили до цієї спра-
ви. А зв’язує їх Банодайн.

Сонце закотилось за обрій. Тіні згустилися.
Волт промовив:
— Ось якого висновку я дійшов: у Банодайні розробляли 

якийсь новий вірус, генетично модифікований мікроб. Він ви-
рвався на волю і когось заразив — і не просто заразив, а сильно 
пошкодив мозок, перетворивши людину на жорстоку істоту чи…

— Новітній доктор Джекіл у добу високих технологій? — сар-
кастичним тоном перебив Лем.

— …ця людина втекла з лабораторії на пагорби, поки ніхто 
не дізнався про те, що трапилося з нею, відтак примчала сюди 
й напала на Далберґа.

— Ти передивився дешевих жахів чи що?
— Що ж до Ярбека та інших, їх могли замочити, бо вони ді-

зналися про те, що сталося, і, злякавшись наслідків, вирішили 
все розповісти громадськості.

Десь у звечорілому каньйоні почулося надсадне протягле 
виття. Напевне, просто койоти.

Лему захотілося забратися подалі від лісу. Але він відчував, 
що йому треба закінчити з Волтом і відвести його від тієї лінії 
розслідування, якої він так уперто тримався.

— Якщо я правильно тебе зрозумів, Волте, наш уряд убив 
учених, щоб змусити їх мовчати?

Волт насупився, усвідомлюючи, яким неправдоподібним (чи 
взагалі неможливим) був його сценарій.

Лем запитав:
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— Ти вважаєш, що в житті все так, як у романах Ладлема? Ми 
вбиваємо власних людей? Це місячник Національної параної? 
Ти справді віриш у цю маячню?

— Ні, — визнав Волт.
— Як убивцею Далберґа міг стати вчений, у котрого щось не 

гаразд із мізками? Заради Бога, ти ж сам казав, що його вбила 
якась тварина з пазурями та гострими зубами!

— Гаразд, цього я не врахував. І не все ще проаналізував до 
кінця. Але я впевнений, що це все якимось чином пов’язано 
з Банодайном. В принципі ж я правий?

— Аж ніяк, — відповів Лем.
— Невже?
— Так.
Лему було дуже неприємно брехати Волту і підтасовувати 

факти, але що вдієш.
— Я навіть не маю права говорити, що ти йдеш хибним слі-

дом, але оскільки ти мій друг, то мушу це сказати.
До зловісного виття в лісі додалося кілька інших голосів, 

і хоча тепер було зрозуміло, що це койоти, все ж Лему було якось 
моторошно.

Потираючи ззаду свою бичачу шию, Волт запитав:
— Тобто це все не пов’язано з Банодайном?
— Ні. Те, що Везербі, Ярбек і Гадстон працювали там, — зви-

чайний збіг. Якщо ти хочеш їх якось пов’язати, то лише намар-
не гаятимеш час. Але роби як знаєш.

Сонце сіло, і здалося, що на своєму шляху воно відкрило 
двері, через які в сутінки подув прохолодніший і пронизливі-
ший вітер.

— Не Банодайн, кажеш? — зітхнув Волт, усе ще потираючи 
шию. — Друже, я тебе знаю занадто добре. У тебе таке сильне 
почуття обов’язку, що ти готовий набрехати рідній матері, аби 
захистити інтереси своєї країни.

Лем промовчав.
— Добре, — сказав Волт. — Я покину цю справу. З цієї миті 

сам нею займайся, якщо у моєму районі більше не загине жод-
ної людини. Інакше… ну, я знову спробую повернути все під 
свій контроль. Не можу тобі обіцяти, що я цього не зроблю. 
Знаєш, у мене теж є почуття обов’язку.
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— Знаю, — сказав Лем винувато, почуваючись при цьому 
останнім гівнюком.

Разом вони знову пішли до хатини.
Здавалося, небо, яке на сході було темним, а на заході досі 

лишалося перемежоване темно-помаренчивими і світло-фіоле-
товими тонами, ось-ось упаде вниз, наче віко домовини.

Десь вили койоти.
У нічному лісі їм щось вило у відповідь.
«Кугуари», — подумав Лем, хоча знав, що навіть зараз сам 

собі бреше.

4

У неділю, через два дні після вдалого побачення в ресторані, 
Трейвіс повіз Нору в Солванг — селище в данському стилі, роз-
ташоване в долині Санта-Інез. Це була туристична місцина із 
сотнями магазинчиків, де торгували всім — від вишуканого скан-
динавського кришталю до пластмасових копій данських пивних 
кухлів. Вигадлива (чи не зумисно) архітектура та алейки під-
силювали нехитре задоволення від простого розглядання вітрин.

Декілька разів Трейвіс хотів узяти Нору за руку, поки вони 
прогулювалися. Це здавалося правильним і природним кроком, 
але він відчував, що вона ще може бути неготовою навіть до 
такого невинного контакту.

На Норі знову було мішкувате, безформне плаття, але цього 
разу блакитного кольору, практичне взуття, а густе темне во-
лосся спадало вниз неакуратними пасмами, як і в день їхньої 
першої зустрічі.

Трейвісу подобалося гуляти з Норою. У неї був легкий харак-
тер, що вирізнявся чуттєвістю і доброзичливістю, і вона залиша-
лася чуттєвою і лагідною. Її наївність справляла освіжувальний 
ефект. Трейвіс був зачарований сором’язливістю і скромністю 
Нори, хай і були вони надмірними. Вона на все дивилася ши-
роко розплющеними очима. Трейвісу подобалося дивувати її, 
показуючи все нові й нові речі: магазин, у якому продавали 
лише годинники із зозулями, а в іншому — лише опудала тва-
рин; музичну шкатулку з перламутровими дверцятами, за яки-
ми балерина робила пірует.
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Трейвіс купив іменну футболку, на якій замовив напис «Нора 
любить Ейнштейна», — Нора в цей час чекала осторонь. Хоч 
вона і переконувала, що не носитиме футболок, бо це не її стиль, 
Трейвіс знав, що вона таки вдягне її, бо їй подобався Ейнштейн.

Ейнштейн хоч і не міг прочитати напис на футболці, здава-
лося, розумів, що це означає. Коли вони вийшли з магазину 
і відв’язали пса від паркометра, Нора похвалилася йому футбол-
кою, і той, із серйозним виглядом оглянувши напис, почав ра-
дісно облизувати Нору.

Впродовж цілого дня трапився лише один неприємний мо-
мент. Коли вони зайшли за ріг і підійшли до наступної вітрини, 
Нора раптом зупинилася і почала роздивлятися людей, що гуля-
ли доріжками. Вони їли морозиво у великих крафтових вафель-
них стаканчиках, яблучні пироги, загорнуті у провощений папір. 
Там були туристи у ковбойських капелюхах із пір’ям, які вони 
придбали в одному з магазинів, гарненькі дівчата у коротких 
шортах та бікіні, товстелезна жінка в жовтому муу-муу 1. Люди 
розмовляли англійською, іспанською, японською, в’єтнамською 
й іншими мовами, які можна було почути у будь-яких туристич-
ній місцях. Потім Нора подивилася вздовж вулиці на сувенірний 
магазин, побудований у формі триповерхового млина з каменю 
та дерева, і вражено завмерла. Трейвісу довелося повести її до 
лавки у невеличкому парку, де вона, тремтячи, просиділа кілька 
хвилин. Аж потім вона змогла розповісти Трейвісу, що сталося.

— Перевантаження, — нарешті промовила Нора тремтячим 
голосом. — Так багато… нових місць… звуків… стільки різних 
речей одночасно. Вибач.

— Все гаразд, — розчулившись, відповів Трейвіс.
— Я звикла сидіти в чотирьох стінах. На нас дивляться?
— Ніхто нічого не помітив. Нема на що видивлятися.
Нора сиділа зі згорбленими плечима, опустивши голову 

і склавши руки, поки Ейнштейн не поклав їй голову на коліна. 
Гладячи собаку, вона поступово заспокоювалася.

— Мені сподобалося, — промовила Нора до Трейвіса, хоч 
і досі не піднімала голови. — Чесно. Я подумала, наскільки зараз 
я далеко від дому і як це чудово…

1 Довгий просторий жіночий одяг, який носять на Гаваях.
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— Не дуже далеко. Менше, ніж в годині їзди, — запевнив 
Трейвіс.

— Довгий, довгий шлях, — сказала вона.
Трейвіс подумав, що для неї це дійсно була велика відстань.
Нора продовжила:
— Коли я усвідомила, як далеко від дому і… яке тут усе не 

таке… мене заціпило і я злякалася, як дитина.
— Ти хочеш повернутися до Санта-Барбари?
— Ні! — відповіла вона, нарешті глянувши Трейвісу в очі й по-

хитавши головою. Зважившись, вона подивилася на людей, які 
гуляли у невеликому парку, та на сувенірний магазин у формі 
млина. — Ні. Я хочу побути тут іще. Весь день. І хочу повечеряти 
у місцевому ресторані. Не у відкритому кафе, але десь усередині, 
як інші люди. А потім я хочу поїхати додому, коли стемніє. — 
Вона кліпнула і з дивною інтонацією повторила: — Коли стемніє.

— Добре.
— Якщо, звісно, ти не хочеш повернутися раніше.
— Ні, ні, — запевнив Трейвіс. — Я планував провести тут 

увесь день.
— Це дуже мило з твого боку.
Трейвіс здійняв одну брову.
— Ти про що?
— Ти знаєш.
— Боюся, що ні.
— Ти допомагаєш мені вийти у світ, — взялася пояснювати 

Нора. — Витрачаєш власний час, щоб допомогти комусь… такій 
людині, як я. Це дуже благородно з твого боку.

Трейвіс був вражений.
— Норо, повір, це не милосердя.
— Я впевнена, що у такого чоловіка, як ти, є цікавіші справи 

травневого недільного вечора.
— Звісно ж, — прокоментував Трейвіс із ноткою самоіро-

нії, — я міг залишитися вдома й ідеально почистити зубною 
щіткою свої черевики або порахувати макарони у вигляді рі-
жок на кухні.

Нора недовірливо подивилися на нього.
— Господи, ти серйозно? — сказав Трейвіс. — Невже ти га-

даєш, що я тут лише через жалість?
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— Забудьмо, — прикусивши губу, сказала Нора і, знову гля-
нувши на собаку, додала:

— Я не маю нічого проти.
— Господи, та це не жалість! Я тут, бо мені подобається бути 

з тобою, чесно! Ти мені дуже подобаєшся.
Хоч Нора й опустила голову, Трейвіс помітив, як вона за-

шарілася.
Декілька хвилин вони мовчали.
Ейнштейн вдячно дивився на Нору, поки вона гладила його, 

хоч одного разу і перевів погляд на Трейвіса, наче говорячи: 
«Ти ж уже розпочав стосунки, то ж не сиди там, як бовдур, 
а скажи щось, рухайся вперед і завойовуй її».

Нора хвилини зо дві сиділа мовчки, чухаючи і погладжуючи 
ретривера, а потім сказала:

— Мені вже краще.
Вони покинули невеличкий парк і знову пішли вздовж ма-

газинчиків, удаючи, що не було ні її паніки, ні його недолуго-
го зізнання.

У Трейвіса складалося враження, ніби він залицяється до 
монашки, а через якийсь час він зрозумів, що все ще гірше. Вже 
три роки — з часу смерті його дружини — він не контактував із 
жінками, та й сама думка про секс здавалася йому дивною і но-
вою. Тому він почувався священиком на побаченні з монашкою.

Майже на кожному кроці була кондитерська, і що далі вони 
йшли, тим смачнішими здавалися викладені за вітринами ла-
сощі. Тепле весняне повітря сповнювали аромати кориці, цукро-
вої пудри, мускатних горіхів, мигдалю, яблук і шоколаду.

Ейнштейн ставав на задні лапи біля кожної кондитерської 
і, спираючись передніми на підвіконня, із сумом дивився на 
гарно викладену випічку, проте він ні разу не забіг усередину 
і не загавкав. Коли він просив, щоб його чимось пригостили, то 
тихенько скавчав, щоб не турбувати туристів. Коли його при-
гостили шматком пеканового 1 торта і куснем яблучного пирога, 
він заспокоївся і більше нічого не канючив.

Через десять хвилин Ейнштейн показав Норі свої надзвичай-
ні розумові здібності. Звісно, він і до цього часу поводився як 

1 Сорт горіхів.
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розумний і вихований пес, добре зарекомендувавши, напри-
клад, себе під час ловитви Артура Стрека, але попри те прояви-
ти свій гострий розум йому якось не випадало.

Вони якраз проходили повз міську аптеку, де, крім усього 
іншого, продавали також газети і журнали — частина з них ле-
жала на стелажі біля входу. На подив Нори, Ейнштейн раптом 
кинувся туди, висмикнувши повідець з її руки. Перш ніж Нора 
із Трейвісом устигли його зловити, Ейнштейн уже вхопив зуба-
ми журнал з полиці і, підбігши до них, поклав його біля ніг 
Нори. То був «Модерн брайд» 1. Трейвіс спробував зупинити пса, 
але той ухилився і схопив інший випуск «Модерн брайд», відтак 
поклав його вже біля ніг Трейвіса саме в той момент, коли Но-
ра піднімала свій екземпляр, щоби покласти назад на стелаж.

— Дурненький песик, — промовила вона. — Що в тебе все-
лилося?

Взявши пса за повідець, Трейвіс оминув юрму туристів і по-
клав другий випуск журналу на полицю. Йому здалося, він 
зрозумів хід думок Ейнштейна, але він промовчав, бо не хотів 
засоромити Нору, і вони продовжили прогулянку.

Ейнштейн озирався навколо, обнюхуючи перехожих, і, зда-
валося, зовсім забув про свої енергійні спроби посватати Нору.

Проте не встигли вони пройти отак кроків двадцять, як пес 
раптом розвернувся і шмигонув між ногами Трейвіса, вири-
ваючи повідець і заледве не зваливши його з ніг. Ейнштейн 
одразу ж побіг до аптеки, схопив ще один журнал з полиці 
й повернувся.

«Модерн брайд».
Нора досі не могла нічого второпати. Її це веселило, і вона 

зупинилася, щоби погладити ретривера.
— Це твоє улюблене чтиво, песику? Виписуєш його щомі-

сяця, еге ж? Упевнена, що так і є. Та ти справжнісінький ро-
мантик!

Кілька туристів помітили грайливого пса і заусміхалися. Але 
вони ще менше, аніж Нора, розуміли складний задум собаки, 
який, на їхню думку, просто грався.

1 Жіночий журнал, де публікувалися огляди модних весільних суконь (у пере-
кладі з англ. — «Модна наречена»).
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Трейвіс нахилився, щоби підняти «Модерн брайд» і повер-
нути його до аптеки, проте Ейнштейн випередив його, схопив 
журнал зубами і почав щосили мотати головою.

— Поганий пес, — сказала Нора, щиро подивована такою 
химерною зміною поведінки собаки.

Ейнштейн впустив журнал на тротуар — уже доволі пожма-
каний, порваний і мокрий від слини.

— Гадаю, треба за нього заплатити, — промовив Трейвіс.
Хекаючи, ретривер присів на тротуар, підвів голову і глянув 

на Трейвіса.
Нора, як невинне дитя, ніяк не могла зрозуміти, що пес хоче 

їм дещо сказати. Звісно, у неї не було жодних причин шукати 
якісь складні пояснення для поведінки Ейнштейна: вона навіть 
не здогадувалася про його геніальність і такі дивовижні кому-
нікативні здібності.

Кидаючи на пса сердитий погляд, Трейвіс промовив:
— Припини, волохата мордо. Досить! Зрозумів?
Ейнштейн позіхнув.
Заплативши за журнал і викинувши його у смітник в аптеці, 

вони продовжили прогулянку Солвангом. Але не встигли дійти 
до кінця кварталу, як пес знову спробував передати свій меседж. 
Він раптом обережно, але міцно схопив Нору за руку і, на її по-
див, потягнув тротуаром до художньої галереї, де молода паро-
чка стояла, роздивляючись пейзажі на вітрині. Біля них у ко-
лясці лежала дитина. Ейнштейн намагався привернути Норину 
увагу саме до неї. Пес не відпускав її, поки не змусив торкнути-
ся повненької ручки немовляти в рожевому.

Нора збентежено сказала:
— Гадаю, він хоче сказати, що у вас дуже гарна донечка. Бо 

це так і є.
Батьки спочатку злякалася собаки, але швидко зрозуміли, що 

він нікого не скривдить.
— Скільки вашій донечці? — запитала Нора.
— Десять місяців, — відповіла мати.
— А як її звати?
— Лана.
— Яке гарне ім’я!
Нарешті Ейнштейн вирішив відпустити Норину руку.
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Коли вони відійшли від молодої парочки, Трейвіс зупинився 
навпроти антикварного магазину, побудованого з каменю та 
дерева, так наче його перенесли з Данії XVIII сторіччя. Він схи-
лився над псом, підняв одне з його вух і промовив:

— Досить! Якщо хочеш, щоб я тебе годував «Альпо», при-
пини це.

— Що в нього вселилося? — спантеличено запитала Нора.
Ейнштейн позіхнув, і Трейвіс зрозумів, у яку халепу він втрапив.
Упродовж наступних десяти хвилин пес двічі хапав Нору за 

руку і водив до немовлят.
«Модерн брайд» та малюки.
Тепер навіть Норі було зрозуміло як Божий день, що пес мав 

на увазі: «Вам із Норою потрібно побратися, створити сім’ю, за-
вести дітей. Чого ви чекаєте?»

Нора пекла раків і боялася зустрітися з Трейвісом поглядом. 
Він теж почувався трохи збентеженим.

Нарешті Ейнштейн вгамувався, передавши свою думку, і при-
пинив бешкетувати. З цієї миті, якби Трейвіса запитали, чи може 
пес мати самовдоволений вигляд, Трейвіс відповів би: «Так».

Коли прийшла пора вечеряти, надворі було ще тепло, і Нора 
передумала заходити всередину звичайного ресторану, а зупини-
лася на відкритому кафе під червоними парасольками, які своєю 
чергою розташовувалися під гіллям велетенського дуба. Трейвіс 
знав, що її не лякала перспектива повечеряти в ресторані; Нора 
просто хотіла, щоб Ейнштейн був поруч. Під час вечері вона 
декілька разів то непомітно позиркувала на ретривера, то від-
крито і цілеспрямовано спостерігала за ним.

Трейвіс не звертав на це уваги, вдаючи, що нічого не трапило-
ся. Але коли Нора відволікалась і роззиралася навсібіч, він по-
шепки погрожував псові: «Жодних яблучних пирогів! Посаджу 
на ланцюг! Одягну намордник! Відправлю у собачий притулок».

Ейнштейн сприймав погрози доволі холоднокровно, при цьо-
му вишкіряючись, позіхаючи або чмихаючи.

5

У неділю, коли тільки почало вечоріти, Вінс Наско знайшов час, 
щоб відвідати Джонні «Електрика» Сантіні. Своє прізвисько той 
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отримав із двох причин, однією з яких стала його зовнішність: 
був він довгов’язим, худим і жилавим, схожим на дріт чи, вірніше, 
на купу скручених дротинок у якомусь давачі. Другою причиною 
були мідного кольору кучері. Своє перше вбивство Джонні здій-
снив у геть молодому віці. Йому було п’ятнадцять, коли він ви-
рішив догодити своєму дядькові Реліджіо Фустіно, котрий був 
доном однієї з п’яти нью-йоркських сімей. Тоді він погодився 
задушити одного самодіяльного торговця низькоякісним кок-
сом, який працював у Бронксі без дозволу сім’ї. Джонні покінчив 
із ним струною від піаніно. Такий прояв ініціативи й відданості 
настільки розчулив дона Реліджіо, що той пройнявся любов’ю 
і гордістю за племінника і розплакався вдруге в житті, пообіцяв-
ши Джонні вічну повагу сім’ї та добру частку у справі.

Зараз Джонні Електрику було тридцять п’ять і мешкав він 
у будинку на узбережжі у Сан-Клементе, придбаному за мільйон 
доларів. Над дизайном десяти кімнат та чотирьох ванн працю-
вав художник-декоратор. Джонні замовив йому створити автен-
тичний (і дорогий) притулок у стилі арт-деко 1, у якому можна 
було врятуватися від сучасності. Все було зроблено в темних, 
срібних і темно-синіх тонах із бірюзовими та персиковими від-
тінками. Джонні казав Вінсу, що йому подобається арт-деко, 
позаяк нагадує «буремні двадцяті», які йому надзвичайно імпо-
нують, адже то були романтичні часи легендарних гангстерів.

Для Джонні Електрика бандитизм був не лише способом за-
робітку, протестом проти заборон цивілізованого суспільства 
чи голосом крові, а й чудовою романтичною традицією. І це 
було основним мотивом. Він ототожнював себе з одноокими 
й однорукими піратами, які плавали у пошуках здобичі, роз-
бійниками з великої дороги, які грабували диліжанси, й усіма 
ведмежатниками, викрадачами, шахраями і головорізами, які 
тільки були в історії криміналу. Як стверджував Джонні, в нього 
був якийсь містичний зв’язок із Джессі Джеймсом, Ділліндже-
ром 2, Аль Капоне, бандою Далтонів 3, Лакі Лучано 4 та сотнями 

1 Стиль в образотворчому і декоративному мистецтві, який з’явився у 20-х роках 
XX ст. у Франції, а піку популярності сягнув у 30-40-х роках.

2 Відомий американський грабіжник банків.
3 Американська банда, яка грабувала банки та потяги в кінці XIX ст.
4 Один із лідерів організованої злочинності в США у 20-х роках XX ст.
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інших злочинців. Він обожнював усіх легендарних братів по 
крові та грабунках.

Привітавшись із Вінсом біля парадного входу, Джонні про-
мовив:

— Заходь, здорованю. Радий знову тебе бачити.
Вони обійнялися. Вінс не любив обіймів. Проте, коли він 

проживав у Нью-Йорку і працював на Реліджіо, дядька Джон-
ні, та й тут, на Західному узбережжі, він час від часу брався за 
різноманітні доручення сім’ї Фустіно, тож вони із Джонні на-
чебто приятелювали, а закони приятелювання зобо в’язували 
обійматися.

— Гарно виглядаєш, — сказав Джонні. — Бачу, що слідкуєш 
за собою. Ти досі лихий, наче змія?

— Наче гримуча змія, — відповів Вінс. Йому було соромно 
говорити такі дурниці, але він знав, що Джонні любить подібну 
бандитську маячню.

— Давно тебе не бачив. Я вже гадав, що фараони тебе загребли.
— Цього ніколи не буде, — сказав Вінс, будучи переконаним, 

що тюрма йому не світить.
Джонні зрозумів це так, що Вінс радше застрелиться, а не 

здасться копам. Він спохмурнів і схвально кивнув головою.
— Якщо колись вони тебе заженуть у кут, замочи якнайбіль-

ше копів, поки вони з тобою не покінчать. Це найкращий спо-
сіб померти.

Джонні Електрик був на подив потворним чоловіком. На-
певне, через це він і хотів відчувати себе частиною великої 
романтичної традиції. За кілька років Вінс помітив, що бан-
дити з привабливішою зовнішністю ніколи не вихваляються 
своїми «подвигами». Вони холоднокровно вбивають, бо люб-
лять цю справу або роблять це з необхідності, або займають-
ся аферами і здирництвом, бо хочуть «легких» грошей, — от 
і вся романтика. Вони не виправдовувались і не займалися 
самовихвалянням. Так і повинно бути. Але злочинці з обличчя-
ми, наче виліпленими з бетону, злочинці, схожі на Квазімодо 
під час негоди… ті намагаються компенсувати свою жалюгід-
ну зовнішність, поводячись як Джеймс Кегні 1 у «Ворогові 

1 Американський актор.
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 суспільства». Джонні був одягнутий у чорний комбінезон і чор-
ні кросівки. Він завжди носив чорний одяг, напевно, вважав, 
що цей колір приховує його потворну зовнішність і надає йому 
зловісного вигляду.

Джонні провів Вінса з фойє у вітальню, де меблі були обтяг-
нуті чорною тканиною, а журнальні столики покриті блискучим 
чорним лаком. Там можна було побачити настільні лампи Рен-
ка 1 з позолоченої бронзи, великі посріблені вази Даум 2 у стилі 
арт-деко, пару старовинних крісел від Жака Рульманна 3. Вінс 
знав походження цих меблів лише тому, що під час минулих 
візитів Джонні вийшов з образу крутелика і встиг розпатякати 
про свої скарби та їхнє походження.

Симпатична блондинка лежала у срібно-чорному шезлонгу 
й гортала журнал. Їй було не більше двадцяти, але виглядала 
вона безсоромно зрілою. Коротка зачіска із кучериками. Яскра-
во-червона шовкова домашня піжама щільно облягає повні 
груди. Коли вона підвела голову, щоб подивитися на Вінса, 
і надула губенята, то йому здалося, що дівча хоче бути схожим 
на Джин Гарлоу.

— Це Саманта, — відрекомендував дівчину Джонні, а потім 
звернувся до Саманти: — Кицюню, це бик, з яким ніхто не хоче 
зв’язуватися. Жива легенда нашого часу.

Вінс почувався ідіотом.
— Чому бик? — пискляво запитала блондинка. Без сумніву, 

вона копіювала Джуді Голлідей — зірку старих фільмів.
Стоячи біля шезлонга і погладжуючи груди дівчини крізь 

шовкову піжаму, Джонні промовив:
— Вона не знає фені, Вінсе. Вона не з братства. Це звичайна 

дівчина з долини, і для неї це все новина. Вона навіть наших 
звичаїв не знає.

— Він хоче сказати, що я не макаронниця, — кисло промо-
вила Саманта.

Джонні дав дівчині такого сильного ляпаса, що вона ледь не 
впала з шезлонга.

1 Дизайнер — проектувальник ламп.
2 Бренд ваз.
3 Дизайнер інтер’єру і меблів.
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— Слідкуй за словами, суко.
Саманта схопилася за щоку, але, хоча в її очах забриніли 

сльози, вона промовила дитячим голоском:
— Вибач, Джонні.
— Дурна сучка, — пробурмотів він.
— Я не знаю, що на мене находить, — сказала Саманта. — Ти 

добре ставишся до мене, Джонні. Я ненавиджу сама себе, коли 
так поводжуся.

Вінсу здалося, що це була награна сцена. Мабуть, вони часто 
так робили як наодинці, так і на людях. Висновуючи з блиску 
в очах Саманти, їй подобалося, коли її били. Вона спеціально 
нагрубіянила Джонні, щоб той її вдарив. Очевидно, що й само-
му Джонні подобалося давати їй ляпаси.

Вінсу зробилося огидно.
Джонні знову обізвав дівчину сукою, відтак вивів Вінса з ві-

тальні. Коли вони зайшли у просторий кабінет, Джонні зачинив 
двері, а відтак підморгнув і промовив:

— Вона дівка з перцем, але смокче, як богиня.
Вінса ледь не знудило від розпусності Джонні, тому він ви-

рішив зам’яти цю тему і дістав із кишені піджака конверт.
— Мені потрібна інформація.
Джонні взяв конверт, зазирнув усередину, невимушено про-

вів пальцем по пачці стодоларових купюр і промовив:
— Вважай, що вона в тебе вже в кишені.
Кабінет був єдиною кімнатою, яку оминув арт-деко. Тут від-

чувався лише хай-тек. Масивні металеві столи вишикувалися 
вздовж трьох стін. На них стояло вісім комп’ютерів різних моделей 
і конструкцій. До кожного комп’ютера було під’єднано окремий 
телефонний канал та модем, і всі монітори ввімкнено. Працю вали 
якісь програми: у вікнах миготіли або повзли дані. Вікна — щіль-
но зашторені, на дві настільні лампи на гнучких кронштейнах 
надіті бленди, щоб світло не падало на монітори, тому кімнату 
заливало штучне зелене світло. У Вінса з’явилося дивне відчуття, 
що він під водою. Три лазерних принтери щось друкували, і ледь 
чутний шелест від них асоціювався в його уяві з табунцем риби-
нок, що плавають поміж океанської рослинності.

На совісті Джонні Електрика було з півдюжини вбивств, 
крутійство в букмекерських конторах, створення кримінальних 
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угрупувань, планування і здійснення пограбувань банків та 
ювелірних магазинів. У складі сім’ї Фустіно він торгував нар-
котиками, займався рекетом, викраденням людей, підкупом 
профспілкових та політичних діячів, аудіо- та відеопіратством, 
викраденням вантажівок трансамериканських компаній і дитя-
чою порнографією. Він багато чим займався і пройшов Крим, 
Рим і мідні труби, і хоча йому ніколи не робилося нудно, неза-
лежно від того, як довго він був задіяний у тій чи іншій справі, 
все ж навіть його це починало втомлювати. За минуле десятиріч-
чя, коли комп’ютерна ера відкрила захопливі перспективи для 
кримінальної діяльності, у Джонні з’явилася можливість почати 
працювати у такій сфері, в яку ще не зазирав жоден мафіозі, — 
у складні нетрі комп’ютерних злочинів. У нього до цього був хист, 
і незабаром Джонні став першокласним мафіозним хакером.

Якби в нього було досить часу й мотивації, він зміг би злама-
ти будь-яку систему захисту комп’ютера і поцупити будь-яку, 
навіть найконфіденційнішу інформацію будь-якої корпорації 
чи урядового органу. Якщо потрібно було запустити масштабну 
аферу з кредитними картками на мільйонні суми і перевести 
кошти на інші рахунки «Амерікен експрес» 1, то Джонні міг ді-
брати годящі прізвища та кредитні історії з реєстру TRW 2 та 
відповідні номери карток із банків даних «Амерікен експрес» — 
і справу зроблено. Якщо якийсь дон перебував під слідством 
і його повинні були доправити до суду, де йому загрожував 
значний термін ув’язнення, а один із його дружків, котрий пе-
рейшов на бік обвинувачення, згоджувався свідчити на нього, 
Джонні міг зламати найзахищеніші банки даних Міністерства 
юстиції, встановити особу виказувача у Федеральній програмі 
захисту свідків і сказати, куди направити кілера. Джонні з гор-
дістю величав себе «Силіконовим чародієм», хоча всі, як і рані-
ше, прозивали його «Електриком».

Як хакер мафії він був таким цінним для всіх сімей країни, 
що вони навіть не заперечували, коли він переїхав у відносно 
тиху затоку під назвою Сан-Клементе, де міг безтурботно жити-

1 Компанія, яка займається випуском кредитних і платіжних карток, а також 
дорожніх чеків.

2 Американська корпорація, що працює у різних сферах, в тому числі має бюро 
кредитних історій.



152

поживати на узбережжі, одночасно працюючи на мафію. Джон-
ні стверджував, що у добу мікрочіпів світ перетворився на ма-
леньке місто: ти можеш сидіти собі у Сан-Клементе чи Ошкоші, 
а обчищати кишені у Нью-Йорку.

Джонні опустився у чорне шкіряне крісло з високою спин-
кою і на гумових коліщатках, щоб швидко переміщатися від 
комп’ютера до комп’ютера.

— Отже, чим тобі може допомогти Силіконовий чародій, 
Вінсе?

— Ти можеш зламати поліцейські комп’ютери?
— Легко!
— Мені потрібно знати, чи відкривали у якомусь окружному 

відділку справу про дуже дивні вбивства.
— Хто жертви?
— Не знаю. Я просто шукаю інформацію про дивні вбивства.
— В чому «дивні»?
— Я точно не знаю. Можливо… комусь розірвали горло, ко-

гось роздерли на шматки або пожували і розтягнули всі нутрощі, 
наче після нападу тварини.

Джонні здивовано подивився на Вінса.
— Дійсно, досить дивно. Це все можна прочитати в газетах.
— Не факт, — заперечив Вінс, згадавши гвардію агентів нац-

безпеки, які старанно приховують усі подробиці про проект 
«Франциск» від журналістів, як і небезпечну втечу з лабораторії 
Банодайн у вівторок. — У новинах могли передавати про вбив-
ство, але, найімовірніше, поліція уникатиме кривавих подро-
биць, щоб це виглядало як звичайні вбивства. Тому з газет я не 
дізнаюся, чи це ті жертви, що мене цікавлять.

— Добре. Буде зроблено.
— Заразом порийся у файлах окружної служби з контролю за 

бездомними тваринами. Можливо, у них є дані про незвичайні 
напади койотів, кугуарів чи інших хижаків не лише на людей, 
а й на худобу — ну на всіляких там корів, овець. Може, навіть 
у якомусь кварталі, найімовірніше, у східній його частині, десь 
зникло багато домашніх улюбленців чи їх пошматували якісь 
дикі тварини. Якщо знайдеш щось схоже, повідом мені.

Джонні вишкірився і запитав:
— Ти шукаєш вовкулаку?
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Це був жарт, і він не чекав на відповідь Вінса. Джонні не за-
питав, навіщо йому ця інформація, та й не збирався цього роби-
ти, оскільки в його бізнесі не прийнято пхати свого носа, куди не 
слід. Звичайно, Джонні повинно бути цікаво, але Вінс знав, що 
Електрик ніколи не проявить цієї зацікавленості. Вінса непокої-
ла його гримаса, а не питання. Зелене світло моніторів відобража-
лося в очах Джонні, на його вологих зубах і ледь відсвічувало на 
кучерявому волоссі кольору міді. Він і так був потворний, а стра-
хітливе сяйво робило його схожим на зомбі з фільму Ромеро 1.

— І ще одне, — зауважив Вінс. — Мені потрібно знати, чи 
проводить якийсь поліцейський відділок таємні розшуки золо-
тистого ретривера.

— Пса?
— Так.
— Копи зазвичай не шукають загублених псів.
— Знаю, — сказав Вінс.
— У цього пса є ім’я?
— Немає.
— Перевірю. Щось іще?
— Все. Коли буде готово?
— Завтра зранку зателефоную.
Вінс кивнув.
— Залежно від того, що ти знайдеш, можливо, я попрошу 

тебе слідкувати за цим і надалі.
— Це мені раз плюнути, — промовив Джонні, крутнувшись 

у чорному шкіряному кріслі і з усмішечкою зістрибуючи на під-
логу. — А зараз я хочу трахнути Саманту. Гей, не бажаєш при-
єднатися? Уяви, як два жеребці на кшталт нас із тобою борю-
каються з нею. Та ми її розчавимо, і вона благатиме нас про 
пощаду. Як тобі?

Вінс зрадів химерному зеленому освітленню, бо в ньому не 
було видно, як він пополотнів. Від самої думки про те, як він 
вовтузиться із тією заразною шльондрою, зіпсутою і гнилою 
розпусницею, його ледь не знудило.

— У мене сьогодні дуже важлива зустріч.
— Жаль, — сказав Джонні.

1 Американський режисер, який започаткував жанр зомбі-горору.
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Вінс ледь спромігся вимовити:
— Це було б весело.
— Можливо, наступного разу.
Уявивши, як вони втрьох… Вінс відчув себе брудним, і йому 

захотілося якнайшвидше опинитися під гарячим душем.

6

У неділю ввечері, відчуваючи приємну втому після довгого дня 
у Солванзі, Трейвіс гадав, що засне одразу ж, щойно прикладе 
голову до подушки, але не так сталося, як гадалося. Він не міг 
вибавитися думок про Нору Дейвон — її сіро-зелені очі, блис-
куче чорне волосся, витончений вигин шиї, музичний сміх, 
посмішку.

Ейнштейн лежав на підлозі, залитій слабким сріблястим світ-
лом, що падало з вікна на невеличкий квадрат темної кімнати. 
Трейвіс уже годину крутився без сну, і пес урешті-решт стриб-
нув на ліжко і поклав свою величезну голову та передні лапи 
йому на груди.

— Вона така мила, Ейнштейне. Одна з найдобріших і най-
миліших жінок, котрі траплялися на моєму шляху.

Пес мовчав.
— А ще Нора дуже розумна і в неї значно гостріший розум, 

аніж вона вважає. Нора бачить такі речі, яких не бачу я. Вона 
вміє так оповідати, що ти починаєш дивитися на світ її очима 
і він здається оновленим і свіжим.

Хоч Ейнштейн не рухався і мовчав, він не спав й уважно 
слухав.

— Коли я думаю про ту життєлюбність, інтелект і почуття, 
які ув’язнили на тридцять років, то мені хочеться плакати. 
Тридцять років у тому старому, темному будинку… Господи! 
А коли думаю, що навіть попри ці поневіряння її серце не 
закам’яніло, то хочу обійняти її, сказати, що вона надзвичайна 
жінка, дуже сильна й відважна.

Ейнштейн сидів тихо і не рухався.
Раптом у Трейвіса в голові промайнув яскравий спогад: силь-

ний запах шампуню Нори, коли він наблизився до неї навпро-
ти вітрини галереї у Солванзі. Трейвіс глибоко вдихнув і знову 
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відчув цей запах, наче він був реальний. Від цього аромату серце 
забилося швидше.

— Чорт забирай, — лайнувся Трейвіс. — Я знаю її всього 
кілька днів, але хай мене дідько вхопить, якщо я не закохався.

Ейнштейн підвів голову і гавкнув, наче натякаючи, що Трей-
вісу давно вже слід збагнути, що відбувається. Складалося вра-
ження, що пес вважав їхнє знайомство та їхнє майбутнє щастя 
своєю заслугою і пишався цим, так наче все це було частиною 
одного грандіозного плану, і що тепер Трейвісу нема причин 
для переживання, позаяк усе буде гаразд.

Трейвіс іще з годину говорив про Нору, про те, як вона руха-
лася, про її погляд, її мелодійний тихий голос, незвичайне світо-
бачення і погляди. Ейнштейн, як справжній турботливий друг, 
слухав уважно і з непідробним інтересом. Це була його зоря-
на година. Трейвіс ніколи не думав, що зможе знову в когось 
закохатися. Та ще й так сильно. Ще навіть тижня не мину-
ло, коли Трейвіс був упевнений, що буде самотнім до кінця 
своїх днів.

Змучений фізично й емоційно, він зрештою заснув.
Ще пізніше серед глупої ночі крізь сон Трейвіс побачив не-

виразну фігуру Ейнштейна біля вікна: ретривер, спершись ла-
пами об підвіконня, наче прикипів носом до скла, сторожко 
вдивляючись у темряву.

Трейвіс відчував, що пса щось непокоїть.
Проте йому щойно наснилося, наче він гуляє з Норою у сяй-

ві осінньої місячної повні, тому не хотілося цілковито проки-
датися, щоб не втратити цей приємний сон.

7

Вранці в понеділок, 24 травня, Лемюел Джонсон і Кліфф Соамз 
прибули у невеличкий дитячий зоопарк, де в основному жили 
миролюбні тварини, яких можна було погладити і погодувати. 
Зопарк розташовувався на території величезного Ірвайн-парку 
на східній окраїні округу Оріндж. У небі — ані хмаринки. День 
обіцяв бути спекотним. Стояв повний штиль, тож на величних 
дубах не ворушився жоден листочок. І тільки дрібне птаство, 
галасливо щебечучи, перелітало з гілки на гілку.
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На землі громадилася купа із дванадцяти скривавлених тру-
пів тварин.

Вночі хтось (чи щось) переліз через загорожу і вбив трьох 
козенят, білохвосту оленицю та її новонароджене оленятко, 
двох пав, клаповухого кролика, вівцю і двох ягнят.

Поні теж померло, хоч і не насильницькою смертю, а, воче-
видь, з переляку, поки стрибало через загорожу, намагаючись 
утекти від істоти, поки та шматувала інших тварин. Воно лежа-
ло на боці з неприродньо перекрученою шиєю.

Дикі кабани залишилися неушкодженими. Вони рохкали 
й нюхали запилюжену землю в окремому вольєрі, шукаючи 
біля корита рештки корму, який міг зостатися непоміченим від 
учорашньої вечері.

Всі інші тварини, які вижили, мали нажаханий вигляд, за 
винятком кабанів.

Працівників зоопарку, які теж були налякані, зібрали біля 
помаранчевого пікапа, що належав адміністрації округу. Там їх 
опитували два службовці з відділу контролю за бездомними 
тваринами і молодий біолог з бородою (він представляв Відділ 
охорони дикої природи).

Лем присів біля худенького оленятка і взявся обстежувати 
рани на його шиї, доки навколишній сморід не став просто не-
стерпним. Цей сморід був спричинений не стільки трупним 
гниттям, скільки тією обставиною, що нападник, як і в будинку 
Далберґа, випорожнився і помочився на своїх жертв.

Затиснувши носа носовичком, щоби притлумити сморід, Лем 
підійшов до мертвої пави. У неї були відірвані голова й одна 
нога. Обидва крила були зламані, а барвисте пір’я потемніло 
і злиплося від крові.

— Сер, — Кліфф покликав Лема із сусіднього вольєра.
Лем покинув паву і, прочинивши хвіртку, підійшов до Кліф-

фа, котрий стояв поряд із трупом вівці.
Навколо з голодним дзижчанням роїлися мухи. Вони то всі-

далися на тушу, то злітали, коли чоловіки відганяли їх.
На обличчі у Кліффа не було ні кровинки, але він уже не був 

настільки шокованим, як минулої п’ятниці; напевне, тому, що 
жертвами стали тварини, а не люди. Або ж він намагався при-
звичаїтись до надзвичайної жорстокості їхнього ворога.



157

— Перейди на цей бік, — промовив Кліфф, сидячи навпо-
чіпки біля вівці.

Лем обійшов вівцю і присів біля Кліффа. Хоч голову тварини 
затіняло гілля дуба, що нависав над вольєром, Лем помітив, що 
праве око було вирване.

Нічого не кажучи, Кліфф узяв палицю, щоби припідняти 
голову, і виявив, що ліва очниця також порожня.

Тим часом мух над трупом побільшало.
— Здається, тут побував наш утікач, — промовив Лем.
Забравши носовичок від обличчя, Кліфф додав:
— Це ще не все. — Він повів Лема до інших трупів — двох ягнят 

і козеняти. У них теж були вирвані очі. — Я впевнений, що саме 
цей чортяка спершу вбив Далберґа вночі минулого четверга, по-
тім п’ять днів никав пагорбами та каньйонами, витворяючи…

— Що?
— А біс його знає. Але він тут побував сьогодні вночі.
Лем витер чоло від поту.
— Ми всього за кілька кілометрів на північно-північний захід 

від хатини Далберґа.
Кліфф кивнув.
— Як гадаєш, куди воно побігло?
Кліфф знизав плечима.
— Еге, — протягнув Лем. — Цього ми ніяк уже не дізнаємося. 

Ми навіть не можемо передбачити його дії, оскільки не знаємо, 
яким чином воно мислить. Дай Боже, щоб воно залишилось тут, 
у майже необжитій частині округу. Мені навіть страшно уявити, 
що трапиться, якщо воно опиниться на східному кордоні у перед-
місті на кшталт Оріндж-парк-ейкерс чи Вілла-парк.

Коли Лем прямував до виходу із зоосаду, він помітив, що 
мухи так обсіли мертвого кролика, що той став схожий на шмат 
темної тканини, яка ворушиться від подувів легенького вітерцю.

*
Через вісім годин, о сьомій вечора в понеділок, Лем вийшов на 
трибуну у великій актовій залі у приміщенні бази морської пі-
хоти в Ель-Торо. Він нахилився до мікрофона, постукав по 
ньому пальцем і, почувши голосний відгомін, переконався у його 
справності, відтак промовив:
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— Хвилиночку уваги!
В залі на металевих розкладних стільцях сиділо сто чоловік. Це 

були молодики міцної тілобудови — військовослужбовці елітних 
розвідувальних підрозділів морської піхоти. Сюди прислали п’ять 
взводів з Пендлтона та інших каліфорнійських баз, у кожному — 
по два відділення. Більшість із них брала участь у пошуковій 
операції на пагорбах Санта-Ани минулої середи та четверга після 
того, як у Банодайні спалахнула пожежа.

Вони досі шукали втікачів і щойно повернулися на базу, про-
вівши там цілий день на пагорбах і каньйонах, але вже не у фор-
мі. Щоб обдурити журналістів і місцеву владу, вони прочісували 
відповідний периметр на звичайних машинах — пікапах та джи-
пах-універсалах. Вони ходили лісом групами по троє-четверо 
чоловік, одягнуті як звичайні туристи: джинсові або камуфляжні 
шорти з міцної тканини а-ля «Бананова республіка» 1, футболки 
або вовняні грубі сорочки, кепки з лейблами «Доджер», «Будвай-
зер» або «Джон Дір» і ковбойські капелюхи. Вояки були озброє-
ні крупнокаліберними револьверами, які на випадок зустрічі зі 
справжніми туристами чи місцевою владою можна було швидко 
заховати у нейлонові рюкзаки або під просторі футболки. У пі-
нопластових сумках-холодильниках, що їх вони носили із собою, 
зберігалися пістолети-кулемети «узі», які при зіткненні з проти-
вником можна було задіяти за декілька секунд.

Кожен військовослужбовець у цій кімнаті поклявся мовчати; 
у випадку розголошення деталей операції порушнику загрожу-
вав тривалий термін ув’язнення. Вони знали про об’єкт полю-
вання, хоча Лем розумів, що не всі вірять в існування подібної 
істоти. Декого ця інформація налякала. Проте більшість солда-
тів, особливо ті, хто служив у Лівії чи Центральній Америці, вже 
звикла до смерті та жахіть, відтак їх не надто хвилював об’єкт 
переслідування. Тут були навіть ветерани, які застали останній 
рік В’єтнамської війни, так ті взагалі заявляли, що завиграшки 
впораються з істотою. Але в будь-якому разі це були розважли-
ві люди і вони відчували побожну повагу до свого дивного про-
тивника. Якщо Аутсайдера можна знайти, то вони зроблять це.

Коли Лем попросив хвилину уваги, всі одразу ж замовкли.

1 Магазин одягу.
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— Генерал Гочкіс сказав, що ви провели ще один день у мар-
них пошуках, — промовив Лем. — Я знаю, що вам це не по-
добається, як і мені. Ви вже шість днів намарне провели у важ-
копрохідній місцевості. Ви втомилися і думаєте, скільки ще 
триватиме ця тяганина. І я вам відповім: ми будемо шукати Аут-
сайдера до тих пір, поки не знайдемо. А потім заженемо його 
в пастку і вб’ємо. По-іншому не вийде його зупинити, якщо він, 
звичайно, ще в лісі. Не вийде жодним чином.

Усі присутні мовчазно згодилися.
— Не забувайте, що ми шукаємо ще й пса.
Напевне, кожен з вояків сподівався натрапити на пса, а Аут-

сайдер нехай дістанеться комусь іншому.
Лем промовив:
— У середу сюди прибуде ще чотири відділення розвідників 

морської піхоти з дальніх баз. Вони вас підмінятимуть, щоб ви 
отримали хоч кілька вихідних. Але завтра зранку — всі на по-
шуки. Крім того, район пошуків змінився.

Позаду трибуни висіла карта округу, і Лем Джонсон почав 
водити по ній указкою.

— Будемо рухатися на північно-північний захід на пагорби 
та в каньйони навколо Ірвайн-парку.

Лем також розповів про вбивство у дитячому зоопарку і де-
тально описав, у якому стані знайшли трупи, позаяк не хотів, 
щоб ці люди поводилися легковажно.

— З вами теж може таке трапитися, — насамкінець застеріг 
Лем. — Тому ніколи і ніде не втрачайте пильності.

Всі як один сприйняли слова Лема надзвичайно серйозно. 
У їхніх очах він бачив сотні відображень його власного зачаєно-
го страху.

8

У вівторок 25 травня Трейсі Лей Кішен ніяк не могла заснути 
від збудження, яке переповнювало її. Вона могла б порівняти 
себе із кульбабкою, білою пухнастою кулькою: достатньо най-
легшого повіву — пффф, — щоб насінини-парашутики звіяли-
ся на всі чотири сторони світу, і її більше не існуватиме, бо 
вона помре від власного збудження.
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У тринадцятирічної дівчинки була напрочуд багата фантазія.
Трейсі Лей Кішен лежала у своїй темній спальні, і їй не треба 

було навіть заплющувати очі, щоби побачити, як вона мчить 
біговою доріжкою верхи на коні — а точніше, на її власному 
каштановому жеребці на прізвисько Добряк. Вона проноситься 
повз загорожі, залишаючи всіх інших коней на доріжці позаду; 
до фінішної прямої залишається не більше ста метрів, а на три-
бунах дико репетують глядачі, підбадьорюючи її…

У школі вона постійно отримувала гарні оцінки не тому, що 
була старанною, а тому, що легко все засвоювала і їй не доводи-
лося докладати у навчанні значних зусиль. Втім, шкільні уроки 
її мало цікавили. Трейсі була гарненькою стрункою дівчинкою зі 
світлим волоссям та очима, блакитними, наче погідне літнє небо. 
Її прихильності домагалося чимало хлопців, проте хлопці ціка-
вили її не більше, ніж навчання (принаймні поки що), хоча у її 
подружок тільки й розмов було, що про них, тому іноді Трейсі 
було з ними страшенно нудно.

Трейсі по-справжньому цікавили лише коні, а саме — скакуни. 
Вона була фанатичкою коней: з п’яти років колекціонувала їхні 
фотографії, а з семи — вчилася їздити верхи, хоч батьки тривалий 
час не могли дозволити собі купити коня. Щоправда, за останні 
два роки справи тата пішли вгору, а два місяці тому вони переїха-
ли у новий великий будинок на ділянці площею трохи менше 
гектара в Оріндж-парк-ейкерс. Там багато хто тримав коней і бу-
ло достатньо їздових доріжок. Позаду їхнього маєтку містилася 
власна стайня, розрахована на шістьох коней, хоча зайняте там 
було лише одне стійло. Саме в цей день, у вівторок 25 травня, — 
прекрасний день, який назавжди залишиться у серці Трейсі Кі-
шен, коли вона повірила, що Бог дійсно існує, — їй подарували 
коня — чудового, гарного і неперевершеного Добряка.

Вона не могла заснути, хоч і лягла в десять. Промучившись так 
до опівночі і трохи далі, Трейсі не витримала: їй конче слід було 
подивитися на Добряка, щоби переконатися, що з ним усе гаразд, 
що йому зручно в новому домі і, зрештою, що він насправді існує.

Вона відкинула вбік простирадло і тонку ковдру і тихенько 
вибралася з ліжка. На ній були лише трусики та футболка з на-
писом «Іподром Санта-Аніта», тому вона натягнула на себе 
джинси і взула на босу ногу сині кросівки «Найк».
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Трейсі повільно, щоб не зашуміти, повернула ручку дверей 
і вийшла у коридор, залишивши двері відчиненими.

У будинку було темно й тихо. Батьки та дев’ятирічний брат 
Боббі спали.

Трейсі пройшла коридором, вітальнею та спальнею, не вми-
каючи світла і покладаючись лише на місячне сяйво, що лилося 
в дім крізь великі вікна.

На кухні дівчинка тихенько відкрила ящик кутової шафи з різ-
ним господарським начинням і дістала ліхтарик. Відчинивши 
задні двері, а за мить тихенько причинивши їх, вона опинилася 
на терасі. Вже надворі дівчинка ввімкнула ліхтарик.

У весняному нічному повітрі віяло прохолодою, але Трейсі не 
змерзла. В небі пливло кілька величеньких хмар — темних знизу, 
проте зверху щедро посріблених місяцем. Хмари були схожі на 
біловітрильні кораблі, що пливуть собі нічним морем, тому Трей-
сі зупинилася, щоб трохи помилуватися ними. Вона хотіла уві-
брати кожну деталь цього неповторного видовища, що наближа-
ло до зустрічі з її улюбленцем. Зрештою, це вперше Трейсі зможе 
побути зі своїм гордим і шляхетним Добряком наодинці, і вони 
вдвох трохи помріють про майбутнє. Вона перетнула терасу, обі-
йшла басейн, де у хлорованій воді миготіло відображення місяця, 
і вийшла на галявину, що спускалася вниз. Трава, волога від 
роси, блищала й іскрилася у місячному сяйві.

Справа і зліва їхній маєток був обгороджений білим парканом, 
який при місяці ледь відсвічував. За парканом розкинулись інші 
маєтки, менші за їхній або такі ж самі. Над Оріндж-парк-ейкерс 
німувала ніч. Тишу порушували лише цвіркуни та жаби, що десь 
оддалік виспівували чи кумкали.

Трейсі повільно підійшла до стайні на краю маєтку, розду-
муючи про перемоги, що чекають на них із Добряком. Він, 
щоправда, більше не зможе брати участь у перегонах. Раніше на 
«Санта-Аніті», «Дель-Марі», «Голлівуд-парку» й інших іподро-
мах Каліфорнії він вигравав грошові призи. Але Добряк мав 
травми, відтак ставити його на перегони було небезпечно. Зате 
він міг спарюватися, і Трейсі не сумнівалася, що лошата від ньо-
го виростуть переможцями. Через тиждень їм обіцяли доправити 
двох кобил, і тоді одразу ж відвезуть їх на племінну ферму, щоб 
Добряк запліднив їх. Коли вся трійця повернеться назад, Трейсі 
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дбатиме про кожного. Наступного року народяться два здорових 
лошатка. Їх можна буде відправити до тренера, що замешкує не-
подалік, аби Трейсі могла постійно відвідувати їх і допомагати 
у тренуванні. Там вона навчиться всьому, що потрібно для ви-
школу чемпіона, а потім… потім вони з нащадком Добряка уві-
йдуть в історію кінних перегонів. Трейсі була в цьому впевнена…

Її мрії перервалися. Десь за тридцять п’ять метрів від стайні 
Трейсі вступила у щось м’яке та слизьке і ледь не впала. Хоча 
запаху гною не було чути, все ж вона подумала, що то Добряк 
наклав купу, коли ввечері гуляв у дворі. Почуваючись незграбною 
дурепою, Трейсі ввімкнула ліхтарик і посвітила на землю. На-
томість кінських кізяків вона уздріла пошматоване тільце кота.

Трейсі аж пирхнула від огиди й одразу ж вимкнула ліхтарик.
По сусідству водилося чимало котів. Зазвичай їх тримали, 

щоб вони ловили мишей у стайнях. Сюди також у пошуках по-
живи зі східних пагорбів та каньйонів регулярно навідувалися 
койоти. Хоча коти були спритніші, койоти іноді наздоганяли 
їх. Спочатку Трейсі подумала, що одна з тих звірюк зробила 
підкоп під парканом і впіймала бідного котика, поки той по-
лював на гризунів.

Проте койот з’їв би кота на місці, залишивши хіба що кінчик 
хвоста і купу шерсті: койоти були ненажерами, а не гурманами, 
і зазвичай не скаржилися на апетит. Або ж він би відніс кота по-
далі, щоб там його спокійно з’їсти. Цього ж кота, схоже, ніхто і не 
намагався їсти — якийсь псих просто розірвав його на шматки…

Трейсі знизала плечима і згадала чутки про зоопарк.
Два дні тому в Ірвайн-парку, всього за пару кілометрів звідси, 

хтось убив декілька тварин у вольєрах дитячого зоопарку. На-
певне, якісь вандали-наркомани або садисти. Хоча повсюди тіль-
ки й розмов було, що про цей випадок, проте ніхто не міг сказа-
ти достеменно, що там трапилося. Сусідські діти вчора після 
школи поїхали туди на велосипедах, але ніяких понівечених 
трупів там не побачили, щоправда, зауважили, що в зоосадку 
тварин поменшало. І шотландського поні не виявилося. А пра-
цівники парку наче води в рот набрали.

«А якщо і в Оріндж-парк-ейкерс сновигають такі психи?» — по-
думала Трейсі. Раптом їй спало на думку, що ті маніяки, які вби-
вають котів просто заради задоволення, можуть перейти і на коней.
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Трейсі заціпеніла від страху, подумавши, що Добряк зараз 
у стайні однісінький, як перст.

З якоїсь причини довкола неї запанувала мертва тиша.
Насправжки стало тихіше. Коники перестали сюрчати, а жа-

би — кумкати.
Хмари-кораблі заякорились у небі, і Трейсі здалося, що сама 

ніч замерзла у холодному місячному сяйві.
У кущах щось ворухнулося.
Більшу частину величезного маєтку займав газон, де були 

акуратно висаджені кілька груп рослин — здебільшого терміналії, 
палісандри, кілька коралових дерев. Також там були клумби 
з азаліями, кущі цеанотусів та текомарії капської.

Трейсі виразно чула, як у кущах щось зашурхотіло — хтось 
похапцем продирався крізь них. Але коли дівчинка увімкнула 
ліхтарик і освітила зарості навколо, то нічого не побачила.

Знову все затихло в якомусь очікуванні.
Трейсі подумала, що слід розбудити батька і вже піти сюди 

разом із ним або лягти спати, а завтра вранці самій усе перевірити. 
А якщо там, у кущах, звичайнісінький койот? В такому разі їй ні-
чого не загрожує. Хоч голодний койот міг напасти на дуже малу 
дитину, але він злякається будь-кого на зріст як Трейсі. Окрім 
того, вона переживала за свого шляхетного Добряка і не хотіла 
втрачати час. Треба було впевнитися, що з конем все гаразд.

Увімкнувши ліхтарик, щоб не наступити на ще одного дохло-
го кота, Трейсі попрямувала до стаєнь. Через кілька кроків вона 
знову почула якийсь шурхіт і навіть гірше — зловісне гарчання, 
геть не схоже на ті звуки, що видають тварини.

Трейсі повернулася і вже хотіла бігти в будинок, аж нараз 
у стайні жалібно заіржав Добряк, а тоді забив копитами об 
дерев’яні стіни. Трейсі уявила маніяка, який зі зловісною гри-
масою наближається до коня зі своїми страхітливими знаряд-
дями для катувань. Вона не так боялася за себе, як за свого 
улюбленця — батька майбутніх чемпіонів, тому й стрімголов 
кинулася на порятунок.

Бідолаха Добряк ще сильніше забив копитами в стіни, і цей 
звук гучно відлунював у нічному повітрі, нагадуючи громовицю.

Коли до стайні залишалося близько п’ятнадцяти метрів, 
Трейсі знову почула дивне нутряне гарчання і зрозуміла, що 
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ззаду за нею щось женеться. Послизнувшись на вологій траві, 
вона зупинилася і, розвернувшись, здійняла ліхтарик.

На неї мчало якесь породження пекла.
Воно люто і якось божевільно вило.
Ліхтарик не допоміг Трейсі чітко роздивитися нападника. 

Ліхтарик смикнувся в її руці, та й місяць саме сховався за хмару; 
крім того, розлючена істота наближалася дуже швидко, а Трей-
сі була настільки налякана, що їй було не до роздивлянь. Вона 
зрозуміла лише одне: таке створіння бачить уперше. Трейсі 
здалося, що в істоти темна голова неправильної форми з асиме-
тричними впадинами і ґулями, велетенськими щелепами, пов-
ними кривих гострих зубів, і очі кольору бурштину, що світи-
лися у промені ліхтарика, наче котячі чи собачі очі у світлі фар.

Трейсі закричала.
Нападник знову заверещав і стрибнув на неї.
Він так сильно штовхнув Трейсі, що забив їй памороки. Ліх-

тарик випав з її рук і покотився газоном. Трейсі впала, а істота 
стрибнула на неї, і вони покотилися у сторону конюшні. Трей-
сі у відчаї била потвору своїми маленькими кулачками, поки не 
відчула, як та запускає свої кігті їй у правий бік. Істота стояла 
над нею з відкритою пащею, і в її гарячому смердючому дихан-
ні змішався запах крові, гнилі і ще чогось значно огиднішого. 
Трейсі відчула, що потвора ось-ось ввіп’ється їй у горло. «Гос-
поди, воно хоче вбити мене. Я помру, як ота кішка», — подума-
ла дівчинка. Вона вже прощалася з життям, але ошалілий від 
страху Добряк, до якого було менше п’ятнадцяти метрів, вибив 
стулку дверей конюшні, яку було зачинено на засув, і в паніці 
побіг просто на них.

За мить він заіржав і став дибки, наче хотів їх розтоптати.
Потвора знову верескнула, але не від люті, а від здивування 

і страху. Відпустивши Трейсі, вона метнулася вбік, щоб вряту-
ватися від копит Добряка.

Копита Добряка опустилися буквально за кілька сантиметрів 
від голови дівчинки, потім кінь знову став дибки, перебираючи 
передніми ногами і продовжуючи іржати. Дівчинка зрозуміла, 
що з переляку він може випадково розтрощити їй череп. Тож 
вона перекотилася вбік подалі від коня та створіння з буршти-
новими очима, яке кудись ділося у темряві.
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Добряк продовжував зводитись дибки й іржати, Трейсі теж 
верещала, по всій околиці завалували собаки, а в будинку уві-
мкнули світло, даючи їй надію на порятунок. Але дівчинка від-
чувала, що нападник не збирається здаватися і, мабуть, уже 
обходить ошалілого від страху жеребця, щоб знову напасти на 
неї. Трейсі чула його чи то гарчання, чи то сичання і розуміла, 
що перш ніж вона встигне добігти до будинку, потвора знову 
повалить її на землю, тому дівчинка поповзла до коюшні з на-
міром заховатися в одному з порожніх стійл.

— Господи, Господи… — примовляла Трейсі.
Дві стулки голландських дверей стійла були надійно зачине-

ні на шпінгалет, а ще один шпінгалет з’єднував їх із рамою. 
Відкривши його, Трейсі розчинила стулки, забігла у пропахлу 
сіном темряву і, зачинивши за собою двері, стала що було сил 
тягнути їх на себе.

Миттю пізніше нападник врізався у двері знадвору, намага-
ючись вибити їх, проте йому заважала рама. Двері відчинялися 
лише назовні. Трейсі сподівалася, що потвора з бурштиновими 
очима не зможе зметикувати, як відчиняються двері.

Але вона зметикувала…
(«Господи, чому воно не настільки дурне, наскільки огид-

не?!» — думала Трейсі)
…двічі вдарившись об раму, створіння припинило вибива-

ти двері й почало тягнути їх на себе, заледве не вирвавши їх 
із рук Трейсі.

Їй хотілося покликати на допомогу, але потрібно було берег-
ти енергію для того, щоб ще міцніше впертися ногами в під-
логу і тримати двері. Поки створіння з пекла борюкалося з ни-
ми, гуркіт надовкола стояв просто несусвітній. На щастя, Добряк 
досі час від часу голосно іржав, а нападник верещав одночасно 
тваринним і людським голосом, тому тато швидко зрозуміє, 
куди йому бігти.

Раптом двері різко прочинилися на кілька сантиметрів. Трей-
сі зойкнула і знову зачинила їх.

За мить потворі вдалося відчинити їх майже наполовину. 
Дів чинка програвала. Просвіт між стулками дверей усе ширшав 
і ширшав, і вона вже бачила темний контур потворної морди. 
Гострі зуби тьмяно блищали, а бурштинові очі вже не світилися 
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так яскраво. Потвора шипіла і гарчала на Трейсі, а їдкий сморід 
перебивав запах соломи.

Трейсі стогнала від жаху і зневіри, з усіх своїх сил намагаю-
чись утримати двері, а вони попри те відчинялися — сантиметр 
за сантиметром.

Серце дівчинки калатало так сильно, що вона навіть до пут-
тя не розчула перший постріл з рушниці. І тільки коли пролунав 
другий, Трейсі зрозуміла, що на допомогу приспів тато, при-
хопивши свою 12-каліберну.

Двері з грюком зачинилися перед самим її носом, коли на-
ляканий пострілами нападник відпустив їх. Трейсі з усіх сил 
продовжувала тримати двері.

Потім їй спало на гадку, що в цьому рейваху татові може 
здатися, начебто в усьому винний Добряк, що він сказився чи 
щось таке, тому вона вигукнула з конюшні:

— Не стріляй в Добряка! Не стріляй в коня!
Постріли стихли, і Трейсі одразу ж відчула себе дурепою за 

те, що могла подумати так про свого тата. Він був обачливим, 
особливо із зарядженою зброєю, і завжди давав попереджуваль-
ний постріл, доки не прояснив ситуацію. Найімовірніше, він 
просто стріляв кудись по кущах.

Напевне, з Добряком усе гаразд, а чудовисько із бурштино-
вими очима, мабуть, уже мчить, аж гай шумить, до пагорбів чи 
каньйонів, звідки воно з’явилося…

(«Що ж це таке було?»)
…і цей жах припинився.
Трейсі почула тупіт, а за мить і голос тата, котрий кликав її.
Вона штовхнула двері й побачила, як він біжить назустріч їй 

у синіх піжамних штанях і з рушницею напоготові. Він був босо-
ніж. Мама також поспішала за татом, вдягнута у коротку жовту 
нічну сорочку і з ліхтариком у руці.

На пагорку стояв Добряк — батько майбутніх чемпіонів. Він 
не постраждав і вже встиг заспокоїтися.

Побачивши коня, Трейсі не могла стримати сліз і вибігла зі 
стайні, щоб зблизька глянути на нього. Проте не встигла вона 
пробігти і кількох метрів, як відчула дуже гострий біль у право-
му боці. В неї раптом запаморочилося в голові. Дівчинка по-
хитнулася і впала. Помацавши бік, вона відчула щось липке 
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і зрозуміла, що це кров. Трейсі згадала пазурі, які та потвора 
запустила в неї в ту мить, коли Добряк, налякавши нападника, 
вибіг зі стайні. Десь здалеку до неї долинув її власний голос:

— Хороша конячка… хороша конячка…
Тато присів біля неї.
— Сонце, що, до дідька, тут трапилося?
Мати також була поряд.
Тато помітив кров.
— Викликай «швидку»!
Мати не звикла вагатися чи істерити у критичній ситуації, 

тому одразу ж обернулася і побігла назад у будинок.
Трейсі втрачала свідомість. Її очі затягувало темрявою. Але 

це була не нічна темрява; вона не лякала Трейсі, а навпаки, за-
спокоювала.

— Донечко, — промовив тато, торкаючись її рани.
Трейсі пробелькотіла слабким голосом, не знаючи, що ска-

зати, бо починала трохи марити:
— Пам’ятаєш, коли я була геть малою… я думала, що… у мо-

їй шафі живе якесь чудовисько… вночі?
Батько схвильовано насупився.
— Сонце, напевно, тобі краще не рухатися і помовчати.
Втрачаючи свідомість, Трейсі серйозним тоном, який одно-

часно злякав і насмішив її, промовила:
— Ну… Гадаю, то був бука, який мешкав у шафі в сусідньому 

будинку… він навсправжки існував… і він повернувся.

9

О четвертій двадцять ранку в середу, всього за кілька годин 
після випадку в будинку Кішенів, Лемюел Джонсон приїхав 
у лікарню Святого Йосипа в Орінджі. Він прямував до палати, 
в якій лежала Трейсі Кішен. Хоча він і поспішав, але шериф Волт 
Гайнс його випередив. Той уже стояв у коридорі, схилившись над 
молодим лікарем у зеленому комбінезоні хірурга та білому хала-
ті. Здавалося, вони про щось тихенько сперечаються.

Кризова група АНБ по Банодайну перевіряла всі відділки 
окружної поліції, в тому числі й поліцейський відділок у місті 
Оріндж, до юрисдикції якого належав будинок Кішенів. Керівник 
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групи, якому випало чергувати у нічну зміну, зателефонував Лему 
додому і розповів про нічну пригоду, оскільки вона вписувалася 
у ланцюжок пов’язаних із втечею з Банодайна інцидентів.

— Це не твоя юрисдикція, — нагадав Лем шерифу, коли зу-
стрівся з ним і лікарем біля зачинених дверей палати.

— Може, це ніяк не пов’язано із твоєю справою.
— Ти чудово знаєш, що пов’язано.
— Ну, це ще вилами по воді писано.
— Навряд чи. Це було зрозуміло ще вдома у Кішенів, коли 

я розмовляв із твоїми людьми.
— Гаразд. Припустимо, що я лише спостерігач.
— Моя задниця, — відповів Лем.
— Що з твоєю задницею? — посміхаючись, запитав Волт.
— На ній чиряк на ймення Волтер.
— Цікаво, — сказав Волт. — Ти даєш своїм болячкам імена. 

А як ти називаєш головний чи зубний болі?
— Мене й зараз мучить головний біль. Його теж звати Волтер.
— Так можна й заплутатися, друже. Краще назви його Бер-

том чи Гаррі.
Лем ледь не розсміявся — він обожнював гумор Волта, — але 

розумів, що хоча вони й були друзями, але за цими жартами ше-
рифа приховується бажання втрутитися у справу. Тому Лем від-
реагував на це кам’яним виразом обличчям, хоч Волт точно знав, 
що той хоче засміятися. Ідіотська гра, але треба її продовжувати.

Лікар Роджер Селбок нагадував Рода Стайгера 1 замолоду. Він 
насупився, коли чоловіки підвищили голос. Оскільки в лікаря 
був могутній стайгерівський типаж, його похмурого погляду 
було достатньо, щоб вони замовкли і заспокоїлися. Селбок по-
відомив, що дівчинку обстежили, рани обробили і дали знебо-
лювальне. Вона почувалася втомленою, тому лікар збирався 
вколоти їй заспокійливе, щоб вона заснула, і був проти, щоби 
поліцейські будь-якого штибу турбували її своїми питаннями.

Шепіт, ранкова лікарняна тиша, запах дезінфекції, який на-
повнював коридор, та вигляд медсестри у білому халаті при-
гнічували Лема. Раптом він злякався, що дівчинка у значно 
гіршому стані, ніж повідомив лікар. Він висловив свою тривогу.

1 Американський актор.
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— Ні, ні, вона у доволі непоганій формі, — запевнив Селбок. — 
Я навіть її батьків відправив додому. Якби було щось серйозне, 
то я б так не вчинив. У неї подряпини на лівій стороні обличчя 
і синець під оком, але жодних серйозних ушкоджень. На рану 
з правого боку ми наклали тридцять два шви. Треба буде потур-
буватися про те, щоб замаскувати шрам. Але її життю нічого не 
загрожує. Вона дуже налякана, проте це розумна і впевнена у собі 
дівчинка, тому, гадаю, у неї не буде психологічної травми. І попри 
те, моя думка така: не варто сьогодні їй влаштовувати допит.

— Це не допит, — сказав Лем. — Всього кілька запитань.
— П’ять хвилин, — додав Волт.
— Навіть менше, — заспокоїв лікаря Лем.
Вони продовжували вмовляти Селбока, і той зрештою здався.
— Ну… Це ваша робота. Якщо ви пообіцяєте, що не будете 

дуже тиснути на неї…
— Я поводитимусь із нею обережно, наче з мильною бульбаш-

кою, — запевнив Лем.
— Ми поводитимемось із нею обережно, наче з мильною буль-

башкою, — уточнив Волт.
— Скажіть, що, в біса, з нею трапилося? — поцікавився Селбок.
— Хіба вона вам не розповідала? — запитав Лем.
— Вона щось говорила про напад койота…
Лем здивувався. Він помітив, що Волт теж спантеличений. 

Можливо, ця історія і справді не має нічого спільного зі смертю 
Веза Далберґа та вбивством тварин у Ірвайн-парку.

— Але койоти не нападають на таких великих дітей, як Трей-
сі, — продовжив терапевт. — Вони небезпечні лише для малечі. 
І я не вірю, що койот міг завдати таких поранень.

— Наскільки я зрозумів, батько злякав нападника рушницею. 
А хіба він не знає, що напало на дівчинку? — запитав Волт.

— Ні, — промовив Селбок. — Він нічого не розгледів у темря-
ві, тому зробив два попереджувальних постріли. Чоловік ствер-
джує, що якась істота начебто пробігла подвір’ям, перестрибну-
ла через паркан, але він не зміг її розгледіти. Ще він додав, що 
Трейсі спершу сказала, що то бука, який жив у її шафі. Але вона 
марила. Мені вона сказала, що то був койот. Отже… Як ви гадає-
те, що тут відбувається? Можливо, ви щось зможете розповісти 
мені, щоб я знав, як краще лікувати пацієнтку?
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— Я не можу, — відповів Волт. — Але пан Джонсон володіє 
всією інформацією.

— Дякую тобі, — сказав Лем.
Волт лише посміхнувся.
— Вибачте, лікарю, але я не маю права це обговорювати, — 

звернувся Лем до Селбока. — Врешті-решт, те, що я міг би роз-
повісти, ніяк не вплине на лікування Трейсі Кішен.

Коли Лем та Волт нарешті опинилися в палаті Трейсі, попро-
сивши лікаря Селбока залишитися в коридорі на час візиту, 
вони побачили там симпатичну тринадцятирічну дівчинку, всю 
у подряпинах і бліду, наче сніг. Вона лежала у ліжку, накрив-
шись до плечей простирадлом. Хоча їй і дали знеболювальне, 
вона трималася сторожко, навіть нервово. Детективи зрозуміли, 
чому Селбок хотів дати їй заспокійливе. Вона була налякана, 
хоч і намагалася не показувати свого страху.

— Я б хотів, щоб ти залишив нас наодинці, — звернувся Лем 
до Волта.

— Я теж хочу багато чого, наприклад, філе-міньйон, яке ми 
завжди їмо на вечерю, — відповів Волт, а відтак звернувся до 
дівчинки: — Привіт, Трейсі, я шериф Волт Гайнс, а це Лемюел 
Джонсон. Мене зазвичай усі люблять, але Лем — капосний тип. 
Так всі говорять. Проте не переживай: я зможу його приструн-
чити, щоб він поводився добре. Піде?

Вони спільно швидко розговорили Трейсі й дізналися, чому 
вона сказала Селбоку, що на неї напав койот: дівчинка знала, 
що це неправда, але гадала, що терапевт їй не повірить, як 
і будь-хто інший.

— Боялася, що вони подумають, що мене вдарили по голові 
чимось важким і я з’їхала з глузду, — зізналася Трейсі. — В та-
кому разі мене б тут протримали значно довше.

Присівши на край ліжка, Лем заспокоїв її:
— Трейсі, не переживай. Ніхто не вважає тебе божевільною. 

Повір, я знаю, що ти бачила. Єдине, що мені потрібно, — це 
підтвердження.

Вона з недовірою подивилася на Лема.
Волт стояв біля підніжжя її ліжка, посміхаючись. Він був 

схожий на великого лагідного плюшевого ведмедя, який неспо-
дівано ожив. Волт промовив:
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— Перед тим як утратити свідомість, ти розповіла татові, що 
на тебе напав бука, який колись жив у твоїй шафі.

— Я впевнена, що це була якась потвора, — тихо промовила 
дівчинка, — але аж ніяк не бука.

— Розкажи нам про неї, — попрохав Лем.
Вона подивилася на Волта, а потім перевела погляд на Лема 

і зітхнула.
— Давайте ви мені розповісте, що бачили. Якщо збігатиметь-

ся, то я розкажу, що пам’ятаю. Але першою я не почну, бо 
інакше ви ще можете подумати, що я дебілка.

Лем подивився на Волта з неприхованим розчаруванням, 
розуміючи, що доведеться розповісти деякі нюанси справи.

Волт посміхнувся.
Лем звернувся до дівчинки:
— Жовті очі.
Вона охнула і застигла.
— Так! Звідки вам це відомо? Ви знаєте, що там було?
Трейсі хотіла підвестися, але скривилася від болю, шви на її 

рані напружились, і вона змушена була сповзти назад.
— Що то було, що?
— Трейсі, — сказав Лем, — я не можу сказати, що то було. 

Я підписував клятву про мовчання. Якщо я порушу її, то по-
траплю до в’язниці, але важливо інше… Я після цього не зможу 
себе поважати.

Трейсі насупилася, але врешті-решт кивнула.
— Здається, я зрозуміла.
— Добре. Тепер розкажи мені все, що знаєш про нападника.
Як виявилося, вона мало що помітила, оскільки ніч була 

темною, а ліхтарик освітив Аутсайдера лише на мить.
— Досить великий як для тварини… десь такий, як я. З жов-

тими очима. — Трейсі знизала плечима. — І… з дивним об-
личчям.

— Тобто?
— З ґулями… якесь викривлене.
Хоч дівчинка й раніше була дуже блідою, а тепер побіліла ще 

більше, і на її чолі виступили рясні краплини поту.
Зіпершись на спинку ліжка, Волт нахилився вперед, жадібно 

ловлячи кожне слово.
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Подмух вітру за вікном, що налетів з боку Санта-Ани, зля-
кав дівчинку. Вона зі страхом глянула на вікно, яке заде-
ренчало, так наче боялась, що ось зараз щось залетить через 
шибку в палату.

Лем подумки згадав, що Аутсайдер таким же чином проник-
нув до Веза Далберґа.

Дівчинка важко зглитнула.
— У тієї тварини була велика паща… і зуби…
Вона сильно тремтіла, і Лем поклав їй руку на плече, щоб 

заспокоїти.
— Все гаразд, золотце. Все вже позаду.
Трейсі якийсь час помовчала, мабуть, заспокоюючись, а то-

ді, все ще тремтячи, промовила:
— Вона була волохатою… але я не впевнена, і дуже сильною.
— На яку тварину ця істота була схожа? — запитав Лем.
Дівчинка похитала головою.
— Вона ні на що не була схожа.
— Але якщо ти стверджуєш, що вона була схожа на якусь 

тварину, то, можливо, на кугуара?
— Ні, не на кугуара.
— На собаку?
Трейсі завагалася.
— Можливо… трохи на собаку.
— На ведмедя?
— Ні.
— На пантеру?
— Ні. І взагалі ні на жодну кішку.
— На мавпу?
Трейсі знову завагалася й замислено насупилась.
— Не знаю, як так… але, можливо, трохи на мавпу. Хіба що 

в жодної собаки чи мавпи не побачиш таких зубів.
Двері відчинилися і зайшов лікар Селбок.
— П’ять хвилин уже минуло.
Волт почав махати рукою, виганяючи лікаря.
Лем його заспокоїв:
— Усе гаразд. Ми закінчуємо. Дайте нам ще півхвилини.
— Я рахуватиму кожну секунду, — сказав Селбок, відсту-

паючи.
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— Можна на тебе покластися? — звертаючись до дівчинки, 
запитав Лем.

Вона зустрілася з ним поглядом і своєю чергою запитала:
— Щоб я мовчала?
Лем кивнув.
Трейсі сказала:
— Так. Звісно, я нікому нічого не хочу розповідати. Мої бать-

ки гадають, що я вже досить розвинена як на свій вік, я маю на 
увазі — психічно й емоційно. Але якщо я почну розповідати 
неймовірні історії… про чудовисько, наприклад, то вони по-
думають, що я не така вже й доросла і недостатньо відповідаль-
на, щоб доглядати за кіньми. Тому вони можуть відкласти пла-
ни з вирощування потомства. Я не можу так ризикувати, пане 
Джонсон. Гадаю, то був скажений койот. Але…

— Що?
— Скажіть, будь ласка… чи може воно повернутися?
— Навряд чи. Але деякий час краще не виходити до стайні 

вночі, добре?
— Добре, — погодилася дівчинка.
Зважаючи на її перелякане обличчя, вона ще декілька тижнів 

сидітиме вдома після заходу сонця.
Вони вийшли з кімнати, подякували лікарю Селбоку за 

співпрацю і пішли до лікарняного гаража. Світати ще тільки 
починало, тож у просторій бетонній будівлі було порожньо. 
Їхні кроки відлунювали від стін.

Вони припаркувалися в одному гаражі, і Волт провів Лема до 
зеленого седана АНБ без номерів. Поки Лем устромляв ключ 
у двері й відкривав їх, Волт, озирнувшись, щоби перевірити, що 
поруч нема ні душі, промовив:

— Поясни мені, що відбувається.
— Не можу.
— Я все одно дізнаюся.
— Цю справу доручено не тобі.
— Тоді подай на мене в суд. Випиши ордер на арешт.
— Без проблем.
— За те, що я загрожую державній безпеці.
— Це буде справедливо.
— Відправ мене в буцегарню.
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— Я можу це влаштувати, — пообіцяв Лем, хоча й знав, що 
не зробить цього.

Дивовижно, впертість Волта одночасно і дратувала Лема, 
й імпонувала йому. У нього було обмаль приятелів, а Волт до-
водився найкращим з-поміж них. Він втішався думкою про те, 
що так склалося через його перебірливість та вимогливість. 
Якби Волт здався, злякавшись федеральних органів, і «вимкнув» 
свою цікавість так само легко, як вимикають світло, то він би 
впав у Лемових очах.

— Що одночасно може бути схоже на пса і мавпу, та ще й ма-
ти жовті очі? — запитав Волт. — Хіба що твоя теща.

— От тільки не треба ще й мою тещу сюди вплітати, білосра-
кий, — відповів Лем.

Не втримавшись від посмішки, він заліз у машину.
Волт відкрив двері й подивився на нього.
— Що, до дідькової матері, втекло з Банодайна?
— Я вже казав, що Банодайн тут ні до чого.
— А пожежа, що трапилася в лабораторії наступного дня?.. 

Вони вирішили таким чином позбавитися доказів?
— Не будь дурнем, — утомлено сказав Лем, всовуючи ключ 

у замок запалювання. — Докази можна знищити ефективнішим 
і не таким радикальним способом. Якщо вони дійсно існували. 
Бо насправді там нічого не було: Банодайн до цього ніяким 
боком не тулиться.

Лем уже завів двигун, але Волт не здавався. Він не давав Лему 
змоги зачинити двері й нахилився ще ближче, щоб той чув його 
навіть крізь шум двигуна.

— Генна інженерія. Ось чим займалися в Банодайні: морочи-
лися з бактеріями та вірусами для розробки технологій, спрямо-
ваних на користь людству, наприклад, для виробництва інсуліну 
або знищення нафтових плям. Також, гадаю, вони марудяться 
з генами рослин, щоб вирощувати кукурудзу в кислотних ґрунтах 
або пшеницю, яка потребуватиме вдвічі менше води. Коли люди 
чують про генну інженерію, то завжди мислять вузько — у масш-
табах рослин і мікробів. Але якщо провернути це з генами твари-
ни й отримати неймовірне потомство або взагалі новий вид? 
А якщо вони так і вчинили і воно втекло з Банодайна?

Лем сердито похитав головою.
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— Волте, я не спеціаліст з рекомбінантних ДНК, але навряд 
чи наша наука настільки просунулася вперед, щоб займатися 
дослідженнями такого масштабу. Та й навіщо? Добре, припус-
тимо, що там шляхом експериментів з генетичною структурою 
існуючих видів розробили нову тварину. Яка з неї буде користь, 
окрім показу на ярмарку потвор?

Волт примружився.
— Не знаю, розкажи.
— Послухай мене, на дослідження виділяється обмаль гро-

шей і за крупні та дрібні ґранти ведеться жорстка боротьба. 
Ніхто не може дозволити собі фінансувати експерименти, які 
не приносять користі, зрозумів? Якщо мене попросили зайня-
тися цією справою, це означає, що вона стосується нацбезпеки. 
Можливо, у Банодайні розтринькували гроші Пентагону, щоб 
у майбутньому влаштувати ярмарок потвор.

— Іноді слова «тринькати» та «Пентагон» використовують 
в одному реченні, — сухо промовив Волт.

— Волте, подумай тверезо: одна справа, коли Пентагон до-
зволяє деяким своїм підрядникам витратити гроші на розробку 
важливих збройних комплексів, а зовсім інша — коли там сві-
домо витрачають шалені гроші на експерименти, які не сто-
суються оборонної сфери. Система може бути неефективною, 
корумпованою, але не геть дурною. Все ж повторюся: ця розмова 
безглузда, бо ця справа жодним чином не пов’язана із Банодайном.

Волт довго дивився на нього, а потім зітхнув.
— Господи, Леме, ти просто молодець. Я знаю, що тобі до-

водиться брехати, але сьогодні ти брешеш настільки майстерно, 
що мені ось-ось здасться, начебто ти говориш правду.

— Я кажу правду.
— Молодець. Тепер розкажи мені… що там із Везербі, Ярбе-

ком та іншими? Ви вже знайшли вбивцю?
— Ні.
Співробітник, якому Лем доручив цю справу, доповідав, що 

Радянський Союз найняв чужого кілера, який взагалі був поза 
політикою. Розслідування, здавалося, зайшло у глухий кут. Але 
Волту він про це нічого не сказав.

Волт випрямився і вже хотів було зачинити двері, але потім 
знову нахилився до Лема.
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— Ще одне. Ти помітив, що в нього є певна ціль?
— Ти про що?
— Після втечі з Банодайна воно постійно рухається на північ 

або на північно-північний захід, — сказав Волт.
— Чорт забирай, ніхто не втікав із Банодайна.
— З Банодайна до каньйону Святого Джима, потім — до Ір-

вайн-парку, а сьогодні вночі — у будинок Кішенів. Постійно 
рухається на північ або на північно-північний захід. Гадаю, ти 
знаєш, що це може означати і куди воно прямує, але, звісно ж, я не 
насмілюся запитати, бо ти одразу ж запроториш мене до в’язниці.

— Я тобі розповів усю правду про Банодайн.
— Це ти так говориш.
— Ти нестерпний, Волте.
— Це ти так гадаєш.
— Так усі вважають. Тепер можна мені поїхати додому? Я геть 

втомлений.
Посміхаючись, Волт нарешті дав зачинити двері.
Лем виїхав з лікарняного гаража на Мейн-стріт, а потім по-

вернув на автомагістраль, яка вела до Пласентії. Він сподівався 
лягти спати до світанку.

Поки Лем вів седан вулицями, безлюдними, як відкритий 
океан, то думав про те, чому Аутсайдер рухався на північ. Він теж 
це помітив. Лем був упевнений, що знає, кого Аутсайдер шукає, 
хоч і не визначив його точного місцезнаходження. По-перше, пес 
та Аутсайдер знають одне про одного. Вони могли якимось міс-
тичним чином відчувати настрій і вчинки один одного на рівні 
інстинкту, навіть перебуваючи на значній відстані. Дейвіс Везер-
бі майже на повному серйозі стверджував, що між цими двома 
істотами існує телепатичний зв’язок. І тепер Аутсайдер, най-
імовірніше, керуючись оцим шостим відчуттям, переслідує пса.

Лем сподівався, що це не так і що пес у безпеці.
Ще в лабораторії було очевидно, що пес боїться Аутсайдера, 

і на це існували свої причини. Вони були як інь і янь проекту 
«Франциск», його успіхом та поразкою, світлою і темною сто-
ронами. Пес був настільки чудовим, правильним і хорошим, 
наскільки жахливим, порочним і злим був Аутсайдер. Дослід-
ники помітили, що Аутсайдер не боїться пса, але всім серцем 
ненавидить його. Ніхто не міг зрозуміти чому. Тепер, коли обидві 
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істоти опинилися на свободі, Аутсайдер тільки тим і займався, 
що шукав пса, бо єдиним його бажанням було розірвати ретри-
вера на шматки.

Нараз Лем зауважив, що, розхвилювавшись, не помітив, як 
занадто сильно прискорився. Автомобіль мчав автомагістраллю, 
неначе ракета, тому він трохи зменшив швидкість.

Де б пес на знайшов собі прихисток, він перебував у смер-
тельній небезпеці, як і той, хто прихистив його.

РОЗДІЛ 6

1

Упродовж останнього тижня травня і першого тижня червня 
Нора, Трейвіс і, звісно ж, Ейнштейн кожен день проводили разом.

Спочатку Нора боялася Трейвіса, але не так, як Арта Стрека; 
втім, скоро цей напад параної минув. Тепер їй було смішно через 
свої страхи, адже Трейвіс був добрим і милим, хоча тітка Вайолет 
і стверджувала, що добрі та милі — це не про чоловіків.

Коли страх Нори розвіявся, вона вбила собі в голову, що Трей-
віс зустрічається з нею лише із жалю. Мовляв, будучи людиною 
жалісливою, він не міг відвернутися від того, хто потрапив у біду, 
і не допомогти. Більшість людей, з якими стикалася Нора, не 
помічала її розпачу, хіба що вважала її, можливо, занадто дивною 
і сором’язливою, але не нещасною. Насправді ж вона була у від-
чаї (принаймні до цього часу), бо не могла пристосуватися до 
світу поза чотирма стінами, дуже боялася майбутнього і почува-
лася страшенно самотньою. Трейвіс, який був не лише доброю, 
а й проникливою людиною, помітив її розпач і відгукнувся на 
нього, намагався допомогти. Поступово, з настанням червня, 
у Нори з’явилася думка, що він допомагав їй не з жалю, а тому, 
що вона йому справді подобається.

Проте вона ніяк не могла зрозуміти, що чоловік на подобу 
Трейвіса міг такого знайти в ній. Вона вважала, що нічого не 
може йому дати.

Звісно, у Нори була занижена самооцінка. Можливо, насправ-
ді вона не була такою безнадійно сірою і нудною, якою себе 
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вважала. Але, без сумніву, Трейвіс заслуговував на кращу жінку, 
ніж вона, і легко міг її знайти.

Нора вирішила не розпитувати його про це, а просто розсла-
битися і насолоджуватися життям.

Оскільки Трейвіс після смерті дружини продав свій бізнес із 
торгівлі нерухомістю і, по суті, був безробітним, а в Нори теж не 
було роботи, то при бажанні вони могли бути разом майже весь 
день. Так вони й робили: ходили по галереях, книгарнях, довго 
гуляли і їздили подалі від міста у мальовничу долину Санта-Інез 
або вздовж прекрасного узбережжя Тихого океану.

Двічі, зібравшись ще на світанку, вони відвідали Лос- Андже-
лес, де провели цілісінький день. Нора була вражена як самими 
лише розмірами міста, так і пропонованими тут розвагами — 
екскурсією кіностудією, походом в зоопарк і на денний сеанс 
нового мюзиклу.

Одного разу Трейвіс умовив Нору підстригтися і зробити за-
чіску. Він повіз її в салон краси, де часто бувала його покійна 
дружина. Нора так нервувала, що запиналася, говорячи зі сти-
лісткою — веселою блондинкою на ім’я Мелані. Вайолет завжди 
стригла Нору вдома, а після її смерті Нора стригла себе сама. 
Для неї похід до стилістки був таким же випробуванням, як 
і перший обід в ресторані. Мелані, за її словами, «профілірува-
ла» і підстригла волосся, але якимось чином зберігши його 
об’єм. Тревіс і Мелані не дозволили Норі глянути в дзеркало 
навіть на мить, поки не висушили волосся і не причесали її. 
Відтак крісло крутнули — і вона побачила себе у дзеркалі. Нора 
була вражена.

— Ти неперевершена, — промовив Трейвіс.
— Зовсім інша людина, — додала Мелані.
— Просто чудово, — сказав Трейвіс.
— У вас дуже гарні риси обличчя, — промовила Мелані. — Але 

пряме довге волосся робило його занадто видовженим і гострим. 
Тепер ваша зачіска найкраще підкреслює його риси.

Навіть Ейнштейну сподобалася зміна в ній. Коли вони ви-
йшли з салону, пес чекав на них, прив’язаний до паркометра. 
Побачивши Нору, він по-собачому уважно подивився, а тоді 
стрибнув на неї передніми лапами і обнюхав обличчя та волосся, 
радісно підвиваючи при цьому та метляючи хвостом.
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Проте Норі не сподобався її новий образ. Коли її повернули 
до дзеркала, то вона побачила жалюгідну стару діву, яка нама-
гається перетворитися на гарненьку і жваву дівчину. Ця зачіска 
не личила їй, оскільки лише підкреслювала, що вона всього лише 
проста і непримітна жінка. Вона ніколи не стане сексуальною 
і чарівною, як би не намагалася це зробити за допомогою нової 
зачіски чи інших речей. Це було, по суті, те саме, якби індичці 
встромити в задницю яскраву мітелку і видавати її за паву.

Оскільки Нора не хотіла образити почуття Трейвіса, то вдала, 
що їй сподобалася зачіска. Але ввечері вона помила голову і роз-
чісувала волосся до тих пір, поки не вибавилася від так званої 
«зачіски». Через філірування волосся вже не було таким прямим 
і рівним, як раніше, але вона зробила все, що могла.

Наступного дня, коли Трейвіс заїхав за нею, щоб разом пообі-
дати, він щиро здивувався, побачивши, що вона стала колиш-
ньою Норою, проте нічого не сказав і ні про що не розпитував. 
Норі було так ніяково через те, що вона образила почуття Трей-
віса, що вона кілька годин не могла глянути йому в очі довше, 
ніж на пару секунд.

*
Незважаючи на постійні й відчайдушні заперечення Нори, Трей-
віс умовив її поїхати з ним до магазину і купити нову яскраву 
літню сукню, яку б вона могла вдягти на обід у «Ток оф зе 
 таун» — розкішному ресторані на Вест Ґутьєррез. Трейвіс ствер-
джував, що там можна зустріти кінозірок і кінематографістів, 
які замешкували в цьому районі, що в цьому сенсі поступався 
хіба що Бель-Ейру в Беверлі-Гіллз. Вони пішли в дорогий мага-
зин, де Нора переміряла з десяток суконь, спостерігаючи за ре-
акцією Трейвіса і водночас аж палаючи від сорому. Продавчиня 
від щирого серця розхвалювала все, що Нора вдягала, повторю-
ючи, що в неї прекрасна фігура. Але Норі постійно здавалося, 
що та кепкує з неї.

Найбільше Трейвісу сподобалася сукня з колекції Діани Фрайс. 
Нора одразу погодилась, що сукня чудова: сміливе поєднання 
з домінуванням червоного і золотого (в цьому й полягала осо-
бливість дизайну Фрайс). Сукня була надзвичайно жіночною. 
На якійсь вродливій жінці вона б виглядала просто вражаюче, 
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але не на ній. Її стиль — це темні кольори, безформні плаття 
з простої тканини і без візерунків. Нора намагалася пояснити 
Трейвісу, що їй найбільше личить і чому вона ніколи не зможе 
вдягнути таку сукню, але Трейвіс на те зауважив:

— Ти в ній неперевершена. Повір мені.
Не вірячи самій собі, Нора дозволила Трейвісу купити їй 

сукню. Вона розуміла, що зробила велику помилку і ніколи не 
носитиме її, тож поки сукню запаковували, тільки те й думала, 
чому дозволила себе вмовити, а відтак зрозуміла, що, попри 
сором, їй було приємно, що чоловік купує їй одяг і цікавиться 
її зовнішністю. Вона раніше навіть мріяти про таке не могла 
і зараз була просто приголомшена.

Нора зашарілася, серце гупало в грудях. Їй паморочилося 
в голові, але це було приємне відчуття.

Коли вони залишили магазин, то Нора дізналася, що за плат-
тя він заплатив п’ятсот доларів. П’ятсот доларів! Навіть якби 
сукня коштувала п’ятдесят, Нора повісила б її у шафі й замрія-
но милувалася нею. Її б цілком таке влаштовувало. Але сукню 
за п’ятсот доларів доведеться носити, навіть якщо вона вигля-
датиме в ній, як остання дурепа, як Попелюшка, котра вдає із 
себе принцесу.

Увечері наступного дня, за дві години до приїзду Трейвіса 
і подальшого вояжу в «Ток оф зе таун», Нора кілька разів при-
міряла сукню. Потім вона кілька разів перебирала вміст свого 
гардеробу, в паніці шукаючи щось скромніше, проте так нічого 
і не знайшла, оскільки в неї ніколи не було годящого одягу для 
походу в розкішний ресторан.

Незадоволено дивлячись на себе у дзеркало у ванній, Нора 
промовила:

— Ти схожа на Дастіна Гоффмана з «Тутсі» 1.
Нора раптом засміялася, бо зрозуміла, що занадто самокри-

тична. Але по-іншому вона не могла, позаяк почувалася чоло-
віком у сукні. В таких ситуаціях почуття перемагали правду, 
тому сміх швидко урвався.

Потім у неї було два напади фрустрації, вона плакала і навіть 
хотіла скасувати побачення, проте бажання побачити Трейвіса 

1 Американська комедія.
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перемогло, і вона подумки змирилася із принизливим вечором, що 
чекав на неї. Закрапавши очі «мурине» 1, щоб приховати почерво-
ніння, Нора знову одягнула сукню, щоб за якийсь час зняти її.

Трейвіс приїхав на початку восьмої. Чорний костюм надавав 
йому елегантного вигляду. Нора була вдягнута у безформне синє 
плаття і темно-сині черевики. Трейвіс промовив:

— Я почекаю.
— Хех, а навіщо? — запитала Нора.
— Сама знаєш, — відповів Трейвіс, маючи на увазі перевдя-

гання.
Нора знайшла слабку відмовку і, нервуючи, швидко промовила:
— Трейвісе, вибач! Сталося щось жахливе: я пролила каву на 

сукню.
— Я почекаю тут, — промовив Трейвіс, прямуючи до арки, 

що вела у вітальню.
Нора не здавалася:
— Цілий кавник.
— Краще поспіши, бо я замовив столик на пів на восьму.
Заспокоюючи себе, що іронічний шепіт або навіть регіт в рес-

торані — то пусте, бо її повинна цікавити лише думка Трейвіса, 
вона перевдягнулася у сукню від Діани Фрайс. Нора пошкоду-
вала, що розпустила зачіску, яку Мелані зробила їй кілька днів 
тому. Можливо, це б допомогло.

Хоча ні, це виглядало би ще безглуздіше.
Коли Нора знову спустилася вниз, Трейвіс посміхнувся 

і промовив:
— Ти прекрасна.
Нора так і не дізналася, чи їжа у «Ток оф зе таун» була такою ж 

хорошою, як і репутація закладу. Вона навіть не доторкнулася 
до їжі. Пізніше Нора навіть не могла пригадати інтер’єр ресто-
рану, хоч обличчя інших відвідувачів — особливо обличчя акто-
ра Джина Гекмена — закарбувалися у її пам’яті, бо вона була 
впевнена, що весь вечір усі лише витріщалися на неї зі здиву-
ванням і презирством.

Посеред вечері Трейвіс, прекрасно розуміючи її стан, поста-
вив келих з вином, нахилився до неї і тихо промовив:

1 Краплі для зняття втоми з очей.
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— Норо, чесно, ти виглядаєш чудово, що б ти не думала. Якби 
в тебе раніше було щось подібне, ти б зрозуміла, що сподобалася 
більшості чоловіків у цій залі.

Але вона знала правду і була готова її почути. Якщо чоловіки 
дійсно дивилися на неї, то не через те, що вона була гарненькою. 
Будь-хто дивився б на індичку з мітелкою, яка видає себе за паву.

— Без косметики ти виглядаєш гарнішою за всіх жінок у цій 
залі, — промовив Трейвіс.

Ні, тут справа не в косметиці. На неї витріщалися з іншої при-
чини. Коли жінку в сукні за п’ятсот доларів запрошують у до-
рогий ресторан, то вона причепурюється як може, використову-
ючи помаду, олівець для очей, косметику, рум’яна і багато чого 
іншого. А Нора ніколи навіть і не думала про таке.

Хоч шоколадний мус на десерт був смачний, Норі він здався 
схожим на клейстер і постійно застрягав у горлі.

Вони з Трейвісом довго розмовляли останні кілька тижнів. Їм 
було напрочуд легко ділитися інтимними почуттями та думками. 
Нора дізналася, чому Трейвіс був самотній, незважаючи на вро-
ду та відносний достаток, і, своєю чергою, зізналася Трейвісу, 
чому в неї така низька самооцінка. Коли Нора не могла більше 
давитися мусом і попросила відвезти її додому, він тихо сказав:

— Якщо є на світі справедливість, то Вайолет Дейвон цього 
вечора смажиться у пеклі.

Нора в шоці сказала:
— Ні, ні. Вона не була вже настільки поганою.
Всю дорогу назад Трейвіс мовчав у роздумах.
Коли він прощався з Норою біля дверей, то запропонував 

зустрітися з Гаррісоном Ділвортом — юристом тітки, який вів 
дрібні справи Нори.

— Висновуючи з того, що ти мені розповіла, Ділворт як ніхто 
знає твою тітку, — промовив Трейвіс. — Готовий заприсягнути-
ся, що він розповість такі речі, які зірвуть цю бісову хватку, якою 
вона тримає тебе, навіть будучи в могилі.

— Але тітка Вайолет не мала ніяких зловісних таємниць, — 
промовила Нора. — Вона насправді була простою, нещасною.

— Такою ж нещасною, як моя задниця, — сказав Трейвіс.
Він наполягав доти, доки Нора таки не погодилася на зустріч 

із Гаррісоном Ділвортом.
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Пізніше, нагорі у спальні, коли вона хотіла зняти сукню від Діа-
ни Фрайс, то усвідомила, що не хоче роздягатися. Весь вечір вона 
чекала цього моменту, бо відчувала себе як у карнавальному кос
тюмі. Але тепер, подумки переживаючи цей вечір, Нора з теплом 
згадувала його, і їй хотілося, щоб це тепло не зникало. Вона так 
і заснула в сукні за п’ятсот доларів, як сентиментальна школярка.

*
Офіс Гаррісона Ділворта було ретельно обставлено, щоб створи-
ти враження доброчесності, стабільності та надійності. Стіни 
були оббиті вигадливими дубовими панелями, вікна закривали 
важкі штори волошкового кольору, що висіли на латунному 
карнизі. Полиці було заставлено книгами з права у шкіряних 
палітурках. Завершував цю картину масивний дубовий стіл.

У Ділворті дивним чином поєднувалися Гідність, Непідкуп-
ність… і Санта Клаус. Це був високий і опасистий чоловік із 
густим сивим волоссям. Хоч йому перевалило вже за сімдесят, 
він працював повний тиждень. Гаррісон полюбляв костюми-
трійки та темні краватки. Попри те що він уже тривалий час жив 
у Каліфорнії, глибокий, плавний і добре поставлений голос 
видавав його східне походження. Без сумніву, він виріс, вихо-
вувався і здобув освіту у вищих суспільних колах. Водночас 
його очі весело блищали, тепла і жвава посмішка нагадувала 
посмішку Санти.

Гаррісон не відсторонювався від Нори та Трейвіса шири-
ною свого столу. Всі вони розмістилися у зручних кріслах нав-
коло журнального столика, на якому стояла велика вотерфорд-
ська 1 ваза.

— Я не знаю, що ви бажаєте дізнатися. У вашої тітки не було 
жодних таємниць, тому якщо ви очікуєте на якісь великі стра-
хітливі відкриття, які змінять ваше життя…

— Я це знала, — сказала Нора. — Вибачте, що потурбували вас.
— Зачекай, — зупинив її Трейвіс. — Дай пану Ділворту за-

кінчити.
Юрист промовив:

1 Марка кришталю, названа в честь м. Вотерфорд (Ірландія), в якому розта-
шовано виробництво.



184

— Вайолет Дейвон була моєю клієнткою. Як юрист, я пови-
нен берегти таємниці своїх клієнтів навіть після їхньої смерті. 
Зрештою, я так вважаю, хоч деякі мої колеги не обтяжують себе 
таким вічним зобов’язанням. Звісно ж, я розмовляю з найближ-
чою родичкою і спадкоємицею Вайолет. Тому мені, по суті, 
нема чого приховувати, фактично нічого. Отже, в мене є мораль-
не право сказати, що я думаю про вашу тітку. Навіть адвокатам, 
священикам і лікарям це дозволено.

Гаррісон, глибоко вдихнувши і спохмурнівши, промовив:
— Мені вона ніколи не подобалася. Я вважав її вузьколобою 

і надзвичайно егоїстичною жінкою, яка, м’яко кажучи… мала 
проблеми із психікою. І виховувала вона вас, Норо, злочинни-
ми методами. Не в юридичному сенсі, що могло би привернути 
увагу органів. Але менш злочинними і жорстокими вони від 
того не стають.

Скільки Нора себе пам’ятала, всередині у неї наче був якийсь 
вузол, що стискав органи та судини, тримав її в напруженні 
й уповільнював кровообіг. Через нього їй доводилося стриму-
вати свої емоції. Вона почувалася машиною, якій бракує пали-
ва. Аж нараз слова Гаррісона розв’язали той вузол, і тепер Нора 
вперше відчула, як її тілом на повну силу розтікається життя, не 
зустрічаючи перешкод.

Нора знала, що Вайолет зробила з нею. Але цього усвідом-
лення було недостатньо, щоб подолати те похмуре виховання. 
Їй потрібно було, щоб тітку засудив хтось інший. Трейвіс уже 
зробив це, і Норі трохи полегшало. Але цього було недостатньо, 
бо Трейвіс не знав Вайолет і його слова звучали не настільки 
авторитетно. Гаррісон, на відміну від Трейвіса, добре знав тітку, 
тому його слова звільнили Нору від пут.

Вона сильно тремтіла, її обличчям котилися сльози, але вона 
цього не помічала, поки Трейвіс не поклав їй руку на плече, щоб 
заспокоїти. Нора почала ритися в сумочці у пошуках носовичка.

— Вибачте.
— Моя люба, — звернувся до неї Гаррісон. — Не слід виба-

чатися за те, що ви позбавилися від залізної шкаралупи, у якій 
провели все життя. Я вперше бачу вас такою схвильованою, бо 
до цього часу ви проявляли хіба що надзвичайну сором’язли-
вість, і це прекрасне видовище.
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Повернувшись до Трейвіса, щоб Нора могла витерти сльози, 
Гаррісон запитав:

— Чого ви ще від мене очікуєте?
— Нора не знає про деякі речі, які їй слід було б знати. Я не 

думаю, що, розповівши їх, ви порушите своє суворе правило 
про адвокатську таємницю.

— Наприклад?
— Вайолет Дейвон не працювала жодного дня, але жила у до-

статку і ніколи не потерпала від злигоднів. Вона залишила Но-
рі кошти, яких їй вистачить на все життя, принаймні якщо та 
буде постійно сидіти вдома і вести відлюдницький спосіб жит-
тя. Звідки в неї ці гроші?

— Звідки гроші? — здивовано запитав Гаррісон. — Без сум-
ніву, Нора знає звідки.

— Ні, — відповів Трейвіс.
Нора підняла голову і помітила, що Гаррісон Делворт враже-

но дивиться на неї. Відтак він кліпнув і промовив:
— У чоловіка Вайолет справи йшли відносно непогано. Він 

помер доволі молодим, і Вайолет все успадкувала.
Нора витріщилася на нього й затамувала подих.
— Чоловіка?
— Його звали Джордж Ольмстед, — відповів юрист.
— Жодного разу не чула цього імені.
Гаррісон знову швидко кліпнув, наче йому в очі потрапив 

пісок.
— Вайолет жодного разу не розповідала про свого чоловіка?
— Ні.
— Але невже сусіди…
— Ми не спілкувалися з сусідами, — сказала Нора. — Вайолет 

не любила їх.
— Загалом кажучи, на той час, коли ви вже жили разом із 

Вайолет, — додав Гаррісон, — там уже мешкали нові сусіди.
Нора висякалась і відклала носовичок. Вона досі тремтіла. 

Її раптове звільнення від пут спричинило сильний емоційний 
струс. Але зараз емоції поступово згасали, поступившись міс-
цем цікавості.

— Все гаразд? — запитав Трейвіс.
Нора кивнула, а потім почала свердлити його поглядом.
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— Ти знав, чи не так? Я маю на увазі, про чоловіка. Ось чому 
ти і привів мене сюди.

— Я підозрював, — відповів Трейвіс. — Якби Нора успадкува-
ла все від своїх батьків, то знала би про це. Той факт, що вона не 
говорила про те, звідки гроші… ну, здається, цьому є лише одне 
пояснення: це гроші її чоловіка і, найімовірніше, з ним були якісь 
проблеми. Це пояснює, чому вона так погано думала про людей, 
зокрема чоловіків.

Юрист був такий розгублений і схвильований, що не міг 
всидіти. Він підвівся і пройшов повз величезний старовинний 
глобус, що підсвічувався зсередини. Здавалося, він зроблений 
з пергаменту.

— Дивовижно! Отже, ви ніколи не розуміли, чому Вайолет 
Дейвон була такою мізантропкою і підозрювала всіх у найгірших 
намірах?

— Ні, — сказала Нора. — Гадаю, мені й не потрібно було ро-
зуміти. Я сприймала все як належне.

Крокуючи, Гаррісон промовив:
— Так, це правда. Я підозрював, що у Вайолет навіть замолоду 

була параноя на початковій стадії. А коли вона зрозуміла, що 
Джордж зраджував їй, то у неї в голові щось клацнуло і хвороба 
почала прогресувати.

— Чому Вайолет не змінила своє дівоче прізвище, якщо була 
одружена з Ольмстедом? — запитав Трейвіс.

— Вона не хотіла носити це ім’я і прокляла його, — сказав 
Гаррісон. — Вайолет фактично палицею виштовхала його з дому! 
Коли ж вона подала на розлучення, він раптом помер. Як я вже 
говорив, Вайолет дізналася про його романи з іншими жінками 
й ошаленіла. Я не звинувачую бідолаху Джорджа, оскільки, га-
даю, вдома він не отримував багато любові. Він усвідомив, що 
зробив помилку, вже через місяць після шлюбу.

Гаррісон зупинився біля глобуса, поклавши руку на вершину 
світу, і замислився. Зазвичай він виглядав молодшим свого віку, 
але, коли занурився у спогади минулих років, риси його обличчя 
посуворішали, а блакитні очі потьмяніли. За мить він похитав 
головою і продовжив:

— Так, то були інші часи. Тоді жінка, яку покинув чоловік, 
ставала об’єктом презирства і кепкувань. Але навіть на той час, 
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гадаю, те, що зробила Вайолет, було занадто. Вона спалила весь 
його одяг і поміняла всі замки в будинку… Вайолет навіть отруїла 
його улюбленого спаніеля й відправила йому посилку з трупом.

— Господи… — промовив Трейвіс.
Гаррісон продовжив:
— Вайолет узяла своє дівоче прізвище, позаяк більше не хотіла 

жодним чином пов’язувати себе із Джорджем. Вона сама твердила, 
що їй було огидно носити прізвище Джорджа Ольмстеда, хоча на 
той час він уже був мертвий. Вайолет нікому нічого не пробачала.

— Це правда, — підтвердила Нора.
Гаррісон скривився від неприємного спогаду і продовжив:
— Коли Джордж загинув, Вайолет не приховувала свого задо-

волення.
— Загинув?
Нора очікувала, що адвокат розповість про те, як тітка Вайолет 

убила Джорджа Ольмстеда і якимось чином уникнула відпові-
дальності.

— Він потрапив в аварію сорок років тому, — сказав Гаррісон. — 
Не впорався з керуванням на Коуст-хайвей, коли їхав додому 
з Лос-Анджелеса, і злетів із траси. В ті часи там не було огорожі. 
Він упав з дуже крутого насипу — метрів двадцять заввишки. 
Його машина, великий чорний «паккард», кілька разів переко-
тилася і приземлилася на скелі. Вайолет успадкувала все, бо хоч 
вона й подала на розлучення, Джордж не встиг змінити заповіт.

— Отже, Джордж Ольмстед не лише зрадив Вайолет, а й по-
мер, позбавивши її можливості мститися, — промовив Трейвіс. — 
Тому вона спрямувала свою лють на весь Божий світ.

— І, зокрема, на мене, — додала Нора.

*
Того ж вечора Нора розповіла Трейвісу про своє захоплення 
живописом. До цього часу вона не згадувала про свої мистецькі 
потуги, а він не бував у її спальні, тому й не бачив ні мольберта, 
ні фарб, ні рисувальної дошки. Нора сама не розуміла, чому три-
мала цю частину свого життя в таємниці. Вона іноді згадувала 
про те, що цікавиться мистецтвом, тому вони часто відвідували 
музеї та галереї, але ніколи не зізнавалася, що й сама малює, 
оскільки боялася, що йому не сподобаються її картини.
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А якщо він вирішить, що вона бездарна?
Окрім книжок, Нору в ті похмурі й самотні роки рятував живо-

пис. Вона вважала, що в неї досить добре виходить, але була за-
надто сором’язливою і вразливою, щоб комусь у цьому зізнатися. 
А якщо вона погано малює чи в неї нема таланту і вона просто 
гає час? Мистецтво для неї було основним способом самовира-
ження. Її невиразне і тендітне «я» трималося на волосинці, тому 
їй конче необхідно було вірити у свій хист. Думка Трейвіса важи-
ла для неї більше, ніж вона могла висловити. Якщо ж він не 
оцінить її картин, то це буде для неї цілковитим крахом.

Проте після візиту до Гаррісона Ділворта Нора знала, що пора 
ризикнути. Правда про Вайолет Дейвон випустила на волю ув’яз-
нені почуття Нори. Тепер на неї чекав довгий шлях в’язничним 
коридором, що виводив її з камери у навколишній світ, і повер-
нення назад уже не буде. Тому Норі слід бути відкритою для всіх 
вражень нового життя, а отже, готовою і до гіркоти невизнання 
та розчарування. Без ризику в цьому світі годі чогось домогтися.

Повернувшись додому, Нора хотіла повести Трейвіса нагору 
й показати півдюжини своїх останніх картин. Але сама думка про 
те, що в її спальні побуває чоловік, навіть із найневиннішими на-
мірами, занадто її тривожила. Так, одкровення Гаррісона Ділвор-
та звільнили її, тож світ для неї стрімко розширявся, але Нора ще 
не була повністю розкутою. Тому вона попросила Трейвіса й Ейн-
штейна посидіти на одному з великих диванів у вітальні, захара-
щеній меблями, а сама вирішила знести деякі свої роботи вниз. 
Вона ввімкнула всі лампи, розкрила штори на вікнах і промовила:

— Я скоро буду.
Піднявшись нагору, Нора взялася гарячково перебирати десять 

картин, складених у спальні, роздумуючи, які з них показати пер-
шими. Нарешті вона зупинилася аж на чотирьох полотнах, хоч їх 
було й незручно нести. На півдорозі Нора зупинилась на сходах 
і, затремтівши від хвилювання, вирішила віднести їх назад, а взяти 
інші. Проте, зробивши кілька кроків, вона зрозуміла, що так мож-
на цілий день вибирати. Нагадавши собі, що без ризику в цьому 
світі нічого не доможешся, вона глибоко вдихнула і швидко по-
дріботіла вниз із чотирма картинами, які вибрала з самого початку.

Трейвісу не просто сподобалися картини. Він був у захваті.
— Господи, Норо, це не просто хобі, це справжнє мистецтво.
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Вона розставила картини на чотирьох стільцях. Трейвіс не міг 
дивитися на них, просто сидячи на дивані, він підвівся, щоб роз-
глянути їх ближче, і зараз ходив від полотна до полотна.

— В тебе чудові фотореалістичні картини, — промовив Трей-
віс. — Я не мистецтвознавець, але ладен заприсягнутися, що 
в тебе талант, як у Ваєта. А ось ця картина… вона взагалі приго-
ломшлива…

Від компліментів Трейвіса Нора геть зашарілася. Їй довелося 
зглитнути слину, щоб відповісти.

— І тут є сюрреалістичні штрихи.
Нора принесла два пейзажі та два натюрморти. Один пейзаж 

і натюрморт справді були зроблені у фотореалістичному стилі, 
у двох інших, крім фотореалізму, відчувався ще й сюрреалізм. 
Наприклад, на натюрморті було зображено кілька склянок з во-
дою, карафка, ложки та нарізаний лимон на тарілці, виписаний 
до найдрібніших деталей. На перший погляд, вони виглядали 
дуже реалістично, проте уважний спостерігач міг помітити, що 
одна зі склянок мовби «вросла» у поверхню столу, а один зі шма-
точків лимона «проникав» через скляну стінку склянки.

— Вони чудові, — промовив Трейвіс. — А ще є?
Звісно ж!
Нора ще двічі сходила до спальні і принесла загалом ще шість 

картин.
З кожним полотном захоплення Трейвіса зростало. Його захват 

був непідробним. Спочатку Нора подумала, що він збиткується 
з неї, але незабаром упевнилася, що він говорить напрочуд щиро.

Переходячи від полотна до полотна, Трейвіс зауважив:
— У тебе чудове відчуття кольору.
Ейнштейн ходив за Трейвісом, тихо гавкаючи і жваво вимаху-

ючи хвостом, наче згоджувався з кожним його словом.
— Кожна картина має свій настрій, — промовив Трейвіс.
Гав.
— Ти чудово передаєш рельєф. Мазки майже не відчуваються. 

Таке враження, що картина з’явилася на полотні якимось магіч-
ним чином.

Гав.
— Ніколи не повірю, що ти ніде не навчалася.
Гав.



190

— Норо, це можна продати. Будь-яка галерея розбере твої 
картини.

Гав.
— Ти не просто можеш заробляти… Гадаю, ти швидко здобу-

деш славу, чорт забирай!
Оскільки Нора ніколи не сприймала свою творчість всерйоз, то 

часто малювала одну картину поверх іншої, використовуючи одне 
й те ж полотно. В результаті багато картин було втрачено назавжди. 
Але на горищі Нора зберігала понад 80 своїх найкращих полотен. 
На прохання Трейвіса вони разом знесли з десяток картин, зняли 
з них пакувальний папір і розставили по всій кімнаті, яка впер-
ше за Нориної пам’яті значно повеселішала й попривітнішала.

— Будь-яка галерея візьме твої роботи на виставку, — сказав 
Трейвіс. — До речі, давай завтра на вантажівці відвеземо їх до 
кількох галерей, покажемо їм картини і вислухаємо їхню думку.

— Ох, ні!
— Норо, обіцяю, ти не будеш розчарована.
Вона раптом розхвилювалася. Хоча її вразила перспектива 

мистецької кар’єри, все ж їй було страшно зробити цей великий 
крок. Їй здавалося, що це ніби стрибнути зі скелі.

— Ще рано, — промовила Нора. — Давай через тиждень… або 
через місяць… завантажимо їх у машину та відвеземо до галереї. 
Але не зараз, Трейвісе. Я просто не можу… зараз мені важко 
це зробити.

Трейвіс витріщився.
— Знову емоційне перевантаження?
Ейнштейн підійшов до Нори та потерся об її ногу, а відтак гля-

нув із таким солодким виразом на морді, що Нора посміхнулася.
Почухавши пса за вухами, вона сказала:
— За ці дні дуже багато чого трапилося. Я не можу це все так 

швидко переварити, і в мене постійно паморочиться голова.  Мені 
іноді здається, що я сиджу на каруселі, яка крутиться все швидше 
і швидше.

Нора в дечому була права, але не з цієї причини вона зволіка-
ла з демонстрацією своїх творів. Вона не хотіла поспішати, хоті-
ла розтягнути насолоду від такої метаморфози, бо інакше могла 
дуже швидко перетворитися з відлюдькуватої старої діви у повно-
цінного учасника життя, якому поволі робиться нудно.
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Нора обережно виходила у новий світ, так наче була інвалідом, 
змалку приреченим на ув’язнення в темній кімнаті з апаратурою 
життєзабезпечення, але потім якимось дивом видужала.

*
У тому, що Нора припинила своє відлюдництво, була не лише 
заслуга Трейвіса: Ейнштейн теж зіграв у цьому значну роль.

Вочевидь, ретривер вирішив, що Норі можна довірити таєм-
ницю своїх надзвичайних здібностей. Після фокусів із «Модерн 
брайд» та немовлям у Солванзі пес поволі почав демонструвати 
свій інтелект.

На «прохання» Ейнштейна Трейвіс розповів Норі про те, як 
знайшов ретривера в лісі, коли їх переслідувала якась дивна і не-
бачена істота. Відтак він пригадав усі незвичайні вчинки пса 
з того часу, зокрема нічні напади тривоги, коли він іноді стояв 
біля вікна, вдивляючись у темряву, наче знав, що та невідома 
істота, що переслідувала їх у лісі, знайде його.

Одного разу вони довго сиділи на кухні у Нори, пили каву 
з домашнім ананасовим тортом і намагалися знайти пояснення 
незвичайного інтелекту пса. Коли Ейнштейн не був зайнятий 
десертом, він із цікавістю слухав, наче розуміючи, що йдеться про 
нього. Іноді він підвивав і нетерпляче ходив туди-сюди, наче 
шкодуючи, що його собачий голосовий апарат не дозволяє йому 
говорити. Проте якогось висновку вони так і не дійшли, позаяк 
підстави для цього були надто туманні.

— Гадаю, він міг би розповісти, звідки він і чому геть не схо-
жий на інших собак, — сказала Нора.

Ейнштейн жваво замахав хвостом.
— Я в цьому впевнений, — підтвердив Трейвіс. — У нього 

людська самосвідомість. Він знає, що відрізняється від інших 
собак, і, наскільки я підозрюю, знає, в чому причина. Гадаю, він 
би розповів, якби знайшов спосіб це зробити.

Ретривер гавкнув один раз, пробігся кухнею, поглянув на них 
розпачливим поглядом і почав «пританцьовувати» — достоту як 
украй схвильована людина. Врешті-решт він улігся на підлогу, 
поклавши морду на лапи й тихенько підвиваючи.

Найбільше Нору зацікавила історія про той вечір, коли пес 
розхвилювався через домашню бібліотеку Трейвіса.
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— Він знає, що книги — це засіб комунікації, — сказала Но-
ра. — Можливо, він розуміє, що вони допоможуть подолати 
комунікаційний бар’єр між ним та людьми.

— Яким чином? — запитав Трейвіс, підчепивши виделкою 
ще один шматок торта.

Нора знизала плечима.
— Не знаю. А можливо, проблема в тому, що в тебе не ті 

книжки. Ти казав, що в тебе лише романи? Можливо, тут по-
трібні книжки з картинками, на які він зможе відреагувати. 
Якщо ми підберемо такі книги і журнали, розкидаємо по під-
лозі й попрацюємо з Ейнштейном, то знайдемо можливість із 
ним поспілкуватися.

Ретривер встав і подибав до Нори. Висновуючи з виразу йо-
го морди і впевненого погляду, вона зрозуміла, що пропозиція 
вдала. Тому жінка вирішила, що завтра принесе для проби з де-
сяток книг та журналів.

— Треба запастися терпінням, — попередив Трейвіс.
— У мене море терпіння.
— Так, але іноді Ейнштейн змушує по-іншому подивитися 

на світ.
Повернувшись до Трейвіса, пес почав пирхати.
Після перших експериментів у середу і четвер перспективи 

знайти спосіб комунікації з псом здавалися вже не такими рай-
дужними. Але до прориву залишалося недовго. У п’ятницю 
ввечері, 4 червня, трапилося щось таке, після чого їхнє життя 
змінилося кардинально.

2

«…Повідомлення про крики у новому кварталі Бордо Рідж…»
У п’ятницю ввечері, 4 червня, менш ніж за годину до заходу, 

сонце ще посилало свої золотисто-мідні промені на округ 
Оріндж. Це був другий день пекельної спеки, коли стовпчик 
термометра піднявся вище 30° C. Тротуар та будинки за день 
поглинули тепло й тепер віддавали його у повітря. Крони дерев 
утомлено похилилися. Природа німувала. Шум автомобілів на 
автомагістралях та вулицях міст поменшав — здавалося, що 
густе повітря притлумлює гудіння моторів і звуки клаксонів.
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«…Повторюю: Бордо Рідж, недобудова, східна окраїна…»
На невеликих північно-східних схилах біля району Йор  ба-

Лінда було безлюдно: передмістя тільки починало розростатися, 
тому мало хто тут їздив. Поодинокі автомобільні сигнали чи ве-
реск гальм не лише звучали приглушено через спеку, а й диво-
вижним чином створювали скорботне, меланхолійне враження.

У патрульній машині сиділи помічники шерифа Тіл Портер 
і Кен Даймс. Тіл був за кермом, а Кен сидів поряд. В машині 
зламався кондиціонер, тому вентиляції не було. Вентиляційні 
отвори чомусь також не подавали повітря. Бічні вікна були 
опущені, але в седані все одно було спекотно, як у духовці.

— Ти смердиш, як здохлий кабан, — сказав Тіл Портер.
— Невже? — перепитав Кен Даймс. — А ти не лише смердиш, 

як здохлий кабан, а й навіть схожий на нього.
— Справді? А ти, я бачу, любиш здохлих кабанів.
Незважаючи на спеку, Кен посміхнувся.
— Невже? А мені твої баби розповідали, що ти злягаєшся, як 

здохлий кабан.
Ці недолугі жарти не могли приховати їхньої знудженості. 

Виклик теж не обіцяв нічого цікавого: напевно, якийсь нещас-
ний випадок із дітьми. Вони люблять гратися на будмайданчи-
ках. Помічникам було по тридцять два роки. Обидва — кремез-
ні чоловіки, колишні футболісти університетської збірної. Вони 
не були братами, але їх об’єднували братні почуття, оскільки 
вони вже шість років служили разом.

Тіл звернув з окружної дороги на ґрунтівку, яка вела в район 
нової забудови Бордо Рідж. Тут на різній стадії будівництва 
містилося близько 40 будинків. Лише кілька з них були пошту-
катурені, а решта представляла собою голі каркаси.

— Яка маячня! — обурювався Кен. — Не можу повірити, що 
люди на це клюють. Чорт забирай, хто додумався дати назву 
«Бордо Рідж» новому кварталу в Південній Каліфорнії. Невже 
вони справді вірять у те, що тут колись виростуть виноградни-
ки? Вони назвали його «Рідж», хоч це рівнина між пагорбами. 
Назва символізує спокій — але це зараз. А що тут буде через 
п’ять років, коли побудують ще три тисячі будинків?

— Так, а мене ще вбиває слово «міні-садиба», — утрутився 
Тіл. — Що за херня! Ніхто при здоровому глузді не назве це 
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садибою, хіба що росіяни, які живуть по дванадцять чоловік 
в одній квартирі. Це звичайні будинки на одну сім’ю.

На вулицях Бордо Ріджа уже були прокладені бетонні троту-
ари та стічні канави, але асфальту ще не було. Тіл їхав повільно, 
щоб не здіймати пилюку, хоча це не допомагало. Вони з Кеном 
роздивлялися каркаси недобудов з обох сторін, шукаючи дітей, 
які могли потрапити в біду.

На західній окраїні Бордо Ріджа, біля кордонів містечка 
Йорба- Лінда, розташувалося селище, в якому вже жили люди. 
Саме звідти поліція й отримала сигнал про крики з недобудов. 
Оскільки цей район ще не став частиною міста, скарга потрап-
ляла під юрисдикцію департаменту окружного шерифа.

В кінці вулиці полісмени побачили білий пікап «Тулеманн 
бразерз» — компанії, що будувала Бордо. Його було припарко-
вано навпроти трьох майже завершених будинків.

— Здається, охоронці ще тут, — сказав Кен.
— Або нічний сторож прийшов трохи раніше, — припустив Тіл.
Вони припаркувалися за автомобілем компанії, вилізли з душ-

ної патрульної машини й завмерли, прислухаючись. Навколо 
панувала тиша.

— Гей! Є тут хто? — крикнув Кен.
Його голос луною пронісся порожнім селищем.
— Хочеш оглянути все? — запитав він товариша.
— Хоча сенсу в цьому ніякого, — промовив Тіл, — але дове-

деться.
Кен досі не вірив, що в Бордо щось могло трапитися. Мабуть, 

пікап просто залишили в кінці дня, як і інше обладнання, що 
стояло тут усю ніч, як-от кілька міні-екскаваторів на довгій ван-
тажівці, а також один гідравлічний зі зворотною лопатою. Ски-
далося на те, що, найімовірніше, кричали діти, котрі тут гралися.

Із машини вони взяли ліхтарики, бо хоча електрику в селищі 
вже провели, проте у недобудовах світла ще не було.

Поправивши револьвери в кобурах радше за звичкою, ніж із 
остороги, поліцейські ввійшли у найближчу недобудову. Вони 
нічого конкретного не шукали, просто оглядали місце ймовір-
ної події, що зазвичай займає половину часу поліцейського.

Вперше за весь день війнув легенький вітерець, задуваючи 
в будинок хмари тирси. Сонце швидко котилося на захід, і від 
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каркасу стін на підлогу падали гратчасті тіні. Останні промені 
світла, які із золотистих перетворювалися у брудно-червоні, 
надавали повітрю відтінок, схожий на відсвіти з доменної печі. 
На бетонній підлозі валялися цвяхи, які виблискували у вогня-
ному світлі та подзенькували під ногами.

— Я гадав, що за сто вісімдесят тисяч баксів кімнати будуть 
більшими, — промовив Тіл, підсвічуючи ліхтариком темні за-
капелки.

Зробивши глибокий ковток пропахлого тирсою повітря, Кен 
промовив:

— Чорт забирай, та за такі гроші кімнати тут повинні бути, 
як зали очікування в аеропортах.

Вони вийшли на вузький задній двір і вимкнули ліхтарики. 
Місцевість навколо домів ще не була облаштована, тож повсю-
ди валялося будівельне сміття: дерев’яні уламки, бетон, шматки 
толю, дроти, цвяхи, обрізки труб з ПВХ, кедрові дошки, що їх 
скинули з даху, пластикові стаканчики та коробки з-під біґ-
маків, порожні бляшанки з-під кока-коли і ще багато різно-
манітного сміття.

До загорожі тут іще також не дійшли руки, тому звідси було 
видно задні двори всіх дванадцяти будинків уздовж вулиці. На 
землю вже опускалися фіолетові тіні, але їм було видно, що 
у дворах нікого нема.

— Жодних ознак погрому, — сказав Тіл.
— Жодних стурбованих паняночок, — додав Кен.
— Ну давай принаймні пройдемося між будинками, — запро-

понував Тіл. — Треба ж якось відпрацьовувати гроші платників 
податків.

У десятиметровому проході між двома будинками лежав труп.
— Дідько, — сказав Тіл.
Чоловік лежав навзнак, наполовину схований тінню, і в бруд-

но-червоних відсвітах надвечірнього сонця виднілася лише ниж-
ня частина тіла. Спочатку Кен та Тіл не зрозуміли, на яке жа-
хіття вони наткнулися, але, схилившись над трупом, Кен із 
жахом уздрів, що в чоловіка вирвані всі нутрощі.

— Господи… його очі, — промовив Тіл.
Кен підвів голову від понівеченого тіла і побачив порожні 

очниці жертви.
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Відступаючи у засмічений двір, Тіл дістав револьвер.
Кен також відійшов від понівеченого трупа і витягнув револь-

вер з кобури. Хоча він весь день тільки те й робив, що пітнів, 
проте зараз відчув, що його пройняв геть інший піт — холодний, 
неприємний, пропахлий страхом.

«Дисоціативи 1, — подумав Кен. — Лише останній мудак, 
 обколотий дисоціативами, може так жорстоко розправитися 
з людиною».

У Бордо Ріджі панувала тиша, рухалися тільки тіні, довшаю-
чи з кожною миттю.

— Це справа рук якогось наркоші під кайфом, — висловив 
свою підозру Кен.

— Я теж так гадаю, — сказав Тіл. — Продовжимо пошуки?
— Тільки не вдвох! Викличемо когось на підмогу.
Вони пішли назад, озираючись навсібіч, поки до них не до-

линули якісь звуки. Щось грюкнуло, потім почулося бряжчан-
ня заліза і звук розбитого скла.

Кен не сумнівався у походженні звуків. Вони лунали з най-
ближчого із трьох майже добудованих будинків, призначених 
слугувати взірцем для покупців.

Якби навколо не було нічого підозрілого і вони не знали, 
звідки починати пошуки, то поліцейські мали би повне право 
повернутися до патрульної машини і викликати підмогу. Але 
коли вони почули цей шум, то їхні підготовка та «чуйка» спо-
нукали до рішучіших дій. Поліцейські пішли на задній двір.

Внутрішні приміщення дому знадвору не проглядалися, 
оскільки на оббиті рубероїдом дошки була прибита дротяна 
обшивка і півбудинку було вже поштукатурено. Штукатурка 
виявилася сирою, схоже, її наклали лише сьогодні. Більшість 
вікон уже було засклено, а там, де не встигли, заклали пройми 
шматками непрозорого пластику.

Зсередини знову долинув грюкіт, голосніший за попередній. 
Потім почувся дзенькіт розбитого скла.

Кен Даймс смикнув розсувні скляні двері, які вели з вітальні 
на задній двір. Вони не були замкнені.

1 Група сильних синтетичних наркотиків, що спричиняють галюцинації.



197

Тіл знадвору спробував роздивитися вітальню через скло.  Хоча 
до будинку досі потрапляло світло, бо на дверях і вікнах не було 
занавісок, там панували сутінки. Побачивши, що всередині 
 нікого немає, Тіл з ліхтариком в одній руці і «сміт-вессоном» 
в іншій прослизнув крізь напіввідчинені двері.

— Зайди спереду, — прошепотів Тіл. — Тепер покидьок 
не втече.

Пригнувшись, щоб його не було видно з вікна, Кен побіг 
довкола будинку до парадного входу, щокроку очікуючи, що 
з даху чи віконної пройми на нього ось-ось щось стрибне.

*
Усередині вітальня була оббита гіпсокартоном, а стеля пошту-
катурена. Вона з’єднувалася з кімнатою для сніданків і кухнею, 
без жодного натяку на двері. На кухні вже були вмонтовані 
дубо ві шафки, але плитку ще не встигли покласти.

У будинку стояв вапняний запах штукатурки, змішаний з мо-
рилкою.

У кімнаті для сніданків Тіл прислухався, чи не пролунають, 
бува, знову руїнницькі звуки.

Тиша.
Як у більшості каліфорнійських типових будинків, зліва була 

їдальня, за нею — кухня, вітальня, передпокій і кабінет. Якщо 
піти крізь хол, що веде з кімнати для сніданків, то потрапите в кім-
нату для прання, ванну першого поверху, прикомірок для одягу, 
а насамкінець — у передпокій. Тіл не бачив різниці між марш-
рутами, тому пішов у хол, щоби перевірити кімнату для прання.

У темній кімнаті не було вікон. Залишивши двері напіввід-
чиненими, Тіл освітив ліхтариком жовті шафки та порожні 
місця, призначені для пральної машинки й сушки. Він також 
вирішив глянути ще за самі двері, де, на його думку, мали би 
бути зливальниця і підсобний стіл. Тіл відчинив двері й швидко 
зайшов, освітивши кімнату ліхтариком і спрямувавши туди ре-
вольвер. Як він і думав, там стояли зливальниця з неіржавної 
сталі та підсобний стіл. Але вбивці там не було.

У цю мить Тіл нервував більше, ніж за кілька останніх років, 
оскільки йому ніяк не йшла з голови моторошна картина: труп 
чоловіка з порожніми очницями.
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«Ти не просто боїшся, — подумав він. — Зізнайся, ти настра-
шений до всирачки».

*
У дворі перед будинком Кен перестрибнув вузьку канаву і пішов 
у бік парадного входу. Подвійні двері були зачинені. Кен озирнув-
ся і переконався, що ніхто не збирається втікати. У сутінках Бордо 
Рідж був схожий не на район, у якому ведеться будівництво, а рад-
ше на розбомблений квартал: тіні та пил створювали ілюзію руїн.

*
Тіл Портер розвернувся у кімнаті для прання, щоб іти в хол. 
Справа від нього, там, де стояло кілька жовтих шаф, були двері 
півметра завширшки та два метри завдовжки. Вони вели до ко-
мірчини для швабр. Зненацька ті двері розкрилися навстіж і звід-
ти, неначе чорт із табакерки, вистрибнула якась істота. На мить 
він подумав, що це дитина у прогумованій масці якогось монстра. 
Тіл не зміг чітко роздивитися те з’явисько у світлі ліхтарика, бо 
повернув його в інший бік. Але за мить він зрозумів, що істота 
справжня, бо її округлі очі, що тьмаво світилися, явно були не 
з пластику чи скла. Він вистрелив з револьвера, але поцілив у бік 
холу, і куля застрягла у стіні, не завдавши нікому шкоди. Коли 
Тіл почав обертатися обличчям до потвори, вона кинулася на 
нього, зашипівши, наче змія. Борсаючись, він знову вистрелив, 
але цього разу вцілив у підлогу. У замкнутому просторі звук по-
стрілу оглушив Тіла. А тоді істота штурхонула його до зливаль-
ниці, вирвавши револьвер. Ліхтарик теж випав у нього з руки 
і покотився в куток. Вільною рукою Тіл спробував ударити мон-
стра, але, поки його кулак досягнув мети, відчув страшенний біль 
у животі, так наче йому встромили кілька кинджалів. Тіл одразу ж 
зрозумів, що з ним трапилося, і почав кричати. У темряві над 
його перекошеним від болю обличчям схилилася потворна жов-
тоока пика. Тіл знову закричав, почав щосили смикатися, а тоді 
відчув, як йому в горло встромилися нові кинджали…

*
Кен Даймс був за чотири кроки від парадного входу, коли почув 
крик Тіла, в якому змішалися здивування, страх і біль.
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— От чорт!
Подвійні двері, вкриті дубовим лаком. Щоправда, права стул-

ка втримувалася вгорі і внизу спеціальними защіпками, а ліва 
була незачинена. Кен увірвався всередину, забувши про небез-
пеку, і зупинився у напівтемному передпокої.

Крики стихли.
Кен увімкнув ліхтарик. Справа була порожня вітальня, а злі-

ва — порожня комірчина. Сходи на другий поверх. Нікого.
Абсолютна тиша, як у вакуумі.
Кен спочатку не хотів кликати Тіла, позаяк боявся, що тим 

виявить себе, проте потім зрозумів, що світло ліхтарика і так ви-
дає його, а без нього ніяк. Тому плювати на окрик.

— Тіле!
Його голос луною відбивався у порожніх кімнатах.
— Тіле, ти де?
Мовчання.
Напевне, Тіл уже мертвий, інакше він би відповів.
Або ж його поранено і він лежить непритомний і помирає. 

В такому разі краще повернутися до поліцейської машини і ви-
кликати швидку.

Ні. Якщо його напарник у біді, то Кену слід швидко знайти 
його і надати першу допомогу. Тіл може померти, поки Кен 
зв’яжеться зі «швидкою». Так довго чекати ризиковано.

Окрім того, треба якось дати собі раду з убивцею.
У вікно тепер проникало обмаль світла, оскільки надворі вже 

споночіло. Кену довелося повністю покластися на ліхтарик. Але 
це теж був не кращий вихід, оскільки з кожним рухом його про-
меня тіні наче оживали, створюючи враження, що вбивці довкола.

Залишивши парадні двері відчиненими і тримаючись ближче 
до стіни, Кен крався вузьким коридором, що вів на задній двір. 
Один із його черевиків скрипів на кожному кроці. Кен тримав 
револьвер напохваті просто перед собою, а не націленим у під-
логу чи в стелю, бо в той момент йому було начхати на інструкції.

Справа він побачив відкриті двері шафи. Слава Богу, нікого.
Запах його власного поту перебивав запах вапна та морилки.
Кен дійшов до туалету, що був зліва, і нашвидку посвітив 

ліхтариком, але нічого екстраординарного там не побачив, хіба 
що злякався свого власного відображення у дзеркалі.
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Просто перед ним відкривалася задня частина будинку — ві-
тальня, кімната для сніданків, кухня. Зліва двері були відчинені. 
У промені ліхтарика, який раптом почав різко тремтіти в руці, 
Кен побачив Тіла, котрий лежав на підлозі у кімнаті для прання. 
Там було стільки крові, що Кен не сумнівався: Тіл мертвий.

На Кена наринула хвиля страху, але водночас він відчув горе, 
лють, ненависть і палке бажання помсти.

Позаду щось грюкнуло.
Кен закричав і повернувся обличчям до ворога.
Але в коридорі справа та кімнаті для сніданків зліва нікого 

не було.
Звук пролунав у дворі навпроти будинку. Хоч до нього ді-

йшло лише відлуння, він знав, що це за звук: хтось зачинив 
парадні двері.

У тиші знову щось клацнуло — не так гучно, але якось тривож-
ніше: хтось зачинив вхідні двері.

Вбивця пішов з дому і зачинив двері знадвору ключем? Але де 
він його взяв? У вбитого охоронця? І чому він зробив паузу перед 
тим, як їх закрити?

Найімовірніше, він зачинив двері не тільки для того, щоб за-
тримати Кена, а й наче натякав йому, що полювання триває.

Кен хотів було вимкнути ліхтарик, оскільки той видавав його 
місцезнаходження, але фіолетово-сірі сутінки за вікном настіль-
ки погустішали, що в будинку було темно, хоч очі повиколюй. 
Тому без ліхтарика годі щось розгледіти.

Як чортів убивця знаходить дорогу в цій щоразу густішій темря-
ві? Наркоман під дією дисоціативів робиться сильніший удесятеро. 
Але чи стосується це такою ж мірою і можливості нічного бачення?

У будинку було тихо.
Кен стояв, притулившись спиною до стіни коридору, і відчу-

вав запах крові Тіла. Який дивний металевий запах!
Клац. Клац. Клац.
Кен завмер і напружено вслухався, але після цих трьох корот-

ких клацань більше нічого не почув. Це було схоже на звук швид-
ких кроків по цементній підлозі, створюваний кимось, взутим 
у чоботи на шкіряній підошві або ж черевики з підківками.

Ці звуки були настільки швидкими і короткими, що Кен не 
міг зрозуміти, звідки вони лунають. Потім знову почулося: клац, 
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клац, клац, клац — цього разу чотири кроки. Хтось ішов із перед-
покою у бік коридору, де стояв він.

Кен миттєво відштовхнувся від стіни і, присівши та спряму-
вавши ліхтарик і револьвер в бік нападника, приготувався стрі-
ляти. Проте в коридорі не було ні душі.

Дихаючи відкритим ротом, щоб не притлумлювати шумом 
свого дихання звуків від рухів ворога, Кен прокрався коридором 
у передпокій. Порожньо. Парадний вхід було зачинено, але ні 
у вітальні, ні на сходах, ні в кабінеті нікого не було.

Клац, клац, клац, клац.
Тепер звуки долинали геть з іншого боку, а саме із задньої 

частини будинку, де містилася кімната для сніданків. Убивця 
нечутно прокрався із передпокою крізь вітальню та їдальню, 
а тоді, перетнувши кухню, опинився у кімнаті для сніданків. 
Таким чином він, обійшовши дім зсередини, підібрався до Ке-
на ззаду. Тепер покидьок входив у коридор, з якого щойно ви-
йшов Кен. І хоча вбивця прокрався через усі кімнати нечутно, 
тепер він навмисно не приховував своєї присутності, щоб наля-
кати свою жертву, наче кажучи: «Гей, я позаду тебе, я йду. Ти 
готовий чи ні?»

Клац, клац, клац.
Кен Даймс не був боягузом. Він був хорошим копом, який 

ніколи не пасував перед проблемами. Лише за сім років служби 
він отримав дві грамоти за відвагу, але цей невидимий, хворий на 
цілу голову сучий син, що вирізнявся надзвичайною жорстокіс-
тю… котрий скрадався у темряві то безшумно, то видаючи стра-
хітливі звуки, коли так йому баглося, цей сучий син не лише 
збивав Кена з пантелику, а й лякав. Хоча Кен, як і будь-який коп, 
не був боягузом, але й дурнем також не був, тому не хотів кида-
тися сторчголов назустріч незрозумілій небезпеці.

Щоб не повертатися у коридор і не зустрітися віч-на-віч 
з убивцею, Кен пішов до парадного входу і потягнувся до латун-
ної ручки, маючи намір вийти надвір. Він хотів вибратися з цьо-
го клятого місця, але за мить помітив, що двері не просто зачи-
нено на засув. Дві стулки дверей було зв’язано шматком дроту, 
і тепер, щоб вийти назовні, Кену треба було розплутати дріт, а це 
займе секунд тридцять.

Клац, клац, клац.
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Кен вистрелив у коридор, навіть не цілячись, і побіг через ві-
тальню у протилежний бік. Він чув, як позаду, клацаючи, біжить 
у темряві вбивця. Коли ж Кен домчав до їдальні й був уже майже 
біля дверей, що вели на кухню, плануючи вибігти на терасу крізь 
вітальню (звідки заходив Тіл), він знову почув клацання, але вже 
попереду себе. Кен був упевнений, що вбивця погнався за ним до 
вітальні, але виявляється, що той повернувся назад і тепер біжить 
з протилежного боку. То була якась божевільна гра. Висновуючи 
зі звуків, що видавав цей покидьок, він от-от опиниться у кімна-
ті для сніданків, де їх розділятиме лише кухня. Тому Кен вирішив 
просто стояти на місці й застрелити психа, щойно той з’явиться 
у промені ліхтарика…

Вбивця закричав.
Клацаючи в коридорі й наближаючись до Кена, хоча той досі 

його не бачив, нападник раптом різко закричав голосом, у якому 
не було нічого людського, голосом, сповненим первісних люті 
й ненависті. Кен в житті не чув такого страхітного крику. Так не 
могла кричати жодна людина, навіть психопат. Поліцейський не 
витримав, кинув ліхтарик у кухню, щоб відволікти нападника, 
і помчав щодуху, але не в бік вітальні чи інших кімнат, де ця гра 
у кота і мишку буде продовжуватися безкінечно, а до вікна 
у їдальні, через яке з густих сутінків ледь сочилося останнє світло. 
Нахиливши голову і згрупувавшись, він з оглушливим тріском 
і дзенькотом вилетів назовні й покотився по задньому двору, 
всіяному будівельним сміттям. Гострі уламки брусків та шматки 
бетону боляче ввіп’ялися в ноги та ребра. Кен піднявся, повер-
нувся обличчям до будинку і розрядив усю обойму в розбите 
вік но на випадок, якщо вбивця хотів переслідувати його.

У нічній темряві він не побачив, щоб убивця гнався за ним.
Розуміючи, що навряд чи він вцілив у нападника, Кен не став 

гаяти часу. Оббігши довкола будинку, він вискочив на головну 
вулицю. Йому треба було добратися до патрульної машини, де 
були рація і помпова гвинтівка.

3

В середу та четвер — другого і третього червня — Трейвіс, Нора 
й Ейнштейн старанно шукали спосіб спілкування між собою. 
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В процесі цих пошуків вони ледь не почали гризти меблі у відчаї. 
Але у Нори вистачило терпцю на всіх. Коли нарешті у п’ятницю 
4 червня, вже перед самим заходом сонця, вони таки домоглися 
успіху, то Нора була менш здивована, ніж Трейвіс чи Ейнштейн.

Вони придбали сорок журналів — від «Тайм» та «Лайф» до 
«МакКоллз» і «Редбук» — та п’ятдесят книг, присвячених мис-
тецтву взагалі й фотомистецтву зокрема, і принесли їх у віталь-
ню орендованого Трейвісом будинку, де було достатньо місця, 
щоб розкласти все це добро на підлозі. Задля зручності вони 
поклали поряд подушки.

Ейнштейн із цікавістю спостерігав за їхньою підготовкою.
Сівши на підлогу і спершись на диван, обшитий штучною 

шкірою, Нора взяла ретривера за голову і, подивившись йому 
в очі, ледве не торкаючись своїм носом його носа, промовила:

— Ейнштейне, послухай. Ми хочемо все про тебе дізнатися: 
звідки ти, чому ти розумніший за звичайного пса і чого так 
злякався у лісі, коли Трейвіс знайшов тебе; чому ти вночі ди-
вишся у вікно, наче боїшся чогось. Та й багато чого іншого 
нас цікавить. Але ж ти не можеш говорити, правда? Не можеш. 
І, наскільки ми знаємо, ти не вмієш читати. Тому нам доведеть-
ся спілкуватися картинками.

Трейвіс сидів біля Нори і побачив, що пес навіть не ворухнув 
вухами і взагалі ніяк не поворухнувся. Він сидів, опустивши 
хвіст, але, здавалося, не лише розумів, що говорила Нора, а й ду-
же розхвилювався через експеримент.

«Цікаво, наскільки він розуміє сказане і чи не надто я пере-
борщую з тим, що стосується його розумових здібностей?» — 
подумав Трейвіс.

У людей є природне бажання надавати своїм улюбленцям 
антропоморфних рис, щоби приписувати їм людські почуття та 
наміри, яких насправді нема. Що ж до Ейнштейна, у нього 
справді був видатний розум, тому Трейвіс і міг спокуситися, 
щоб вбачати глибокий сенс у будь-яких дрібницях, навіть коли 
пес просто чхнув.

— Ми будемо роздивлятися всі картинки, шукаючи ті, які 
тебе зацікавлять. Це допоможе нам зрозуміти, хто ти і звідки 
прибув. Щоразу, коли ти побачиш картинку, яка допоможе 
нам відповісти на ці запитання, ти повинен якимось чином 
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привернути нашу увагу до таких речей — гавкнути, чи покласти 
на неї лапу, чи помахати хвостом.

— Маячня, — сказав Трейвіс.
— Ти розумієш мене, Ейнштейне? — запитала Нора.
Ретривер тихо гавкнув.
— Не спрацює, — промовив Трейвіс.
— Спрацює, — наполягала Нора. — Він не вміє розмовляти, 

писати, але він може показувати нам різні речі. Якщо він по-
каже нам із десяток картинок, ми не одразу зрозуміємо, що це 
значить і як це пов’язано з його походженням. Але з часом ми 
зв’яжемо все воєдино і зрозуміємо, що він хоче нам сказати.

Нора досі міцно тримала ретривера за голову. Він глянув на 
Трейвіса і знову гавкнув.

— Готовий? — запитала Нора Ейнштейна.
Пес знову перевів погляд на Нору і помахав хвостом.
— Добре, — промовила Нора, відпустивши ретривера. — По-

чнемо.
З середи по п’ятницю по декілька годин на день вони гортали 

десятки журналів, показуючи Ейнштейну різні картинки — лю-
дей, дерева, квіти, собак та інших тварин, машини, вулиці міст 
та сіл, автомобілі, кораблі, літаки, їжу, рекламу різних виробів, — 
і при цьому сподівалися, що якийсь із цих предметів зацікавить 
його. Проблема в тому, що його багато що цікавило. Він гавкав, 
тицяв на картинки лапами, нюхав їх або махав хвостом у ста ви-
падках із тисячі. Його вибір був настільки широкий, що Трейвіс 
не зміг вибудувати жодного логічного ланцюжка чи асоціації.

Ейнштейн заворожено дивився на рекламу автомобілів, де 
машину помістили в залізну клітку, проводячи аналогію між її 
потужністю та силою тигра. Незрозуміло, що його зацікавило 
більше — машина чи тигр. Він також звернув увагу на реклами 
комп’ютерів, собачого корму «Альпо» та «Пуріна доґ чоу», порта-
тивного стереопрогравача для касет та картинки у книжках, зо-
крема на метеликів, папугу, самотнього чоловіка в тюремній ка-
мері, чотирьох молодиків, що грали смугастим пляжним м’ячем, 
Міккі Мауса, скрипку, чоловіка на тренажері та багато іншого. 
Ейнштейна дратували світлини золотистого ретривера, схожого 
на нього, а ще його дуже розхвилювало зображення кокер-спа-
ніеля. Але, на подив, він не цікавився іншими видами собак.
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Якимось загадковим чином він найсильніше відреагував на 
світлину в журнальній статті, де анонсувався фільм від «20th Cen-
tury Fox» про потойбічних істот — привидів, полстергейстів, де-
монів з пекла. Його схвилювала світлина пекельного створіння 
з величезними щелепами, гострими іклами й очима, що світили-
ся, як ліхтарі. Істота була не страшніша за подібних в інших 
фільмах, проте увагу Ейнштейна привернув лише цей демон.

Ретривер почав гавкати на світлину. Він згорнувся за диваном 
і визирав з-за нього, так наче істота з журналу мала от-от ожити 
і погнатися за ним. Відтак він знову загавкав, почав вити, і його 
довелося вмовляти підійти до журналу. Вдруге побачивши демо-
на, Ейнштейн загрозливо загарчав. Він почав щосили бити лапою 
по журналу, незграбно перегортати сторінки, поки не закрив 
його, щоправда, вже добряче понівечений.

— Що такого особливого у цій світлині? — запитала Нора.
Ейнштейн лише дивився на журнал і ледь тремтів.
Нора терпляче відкривала його на тій же сторінці, а Ейнштейн 

постійно закривав.
Нора знову відкрила те зображення.
Ейнштейн утретє закрив журнал, відтак схопив зубами і виніс 

з кімнати.
Трейвіс і Нора пішли за ретривером на кухню і побачили, що 

він прямує до відра для сміття. Поставивши лапу на педаль, пес 
почекав, поки відкриється накривка, відтак впустив журнал, 
а коли зняв лапу з педалі, накривка закрилася.

— Що відбувається? — поцікавилася Нора.
— Гадаю, він точно не схоче дивитися цей фільм.
— Наш четвероногий волохатий кінокритик.
Цей інцидент трапився у четвер увечері. Після обіду в п’ят-

ницю відчай Трейвіса та ретривера дійшли до точки кипіння.
Час від часу Ейнштейн проявляв свій нечуваний інтелект, але 

іноді поводився як звичайний пес. Ці коливання між геніальніс-
тю й ідіотизмом виводили Трейвіса та Нору з себе, позаяк вони 
знали, наскільки він розумний. Трейвіс уже почав думати, що 
краще прийняти ретривера таким, яким він є: так, пес іноді по-
казував свої дивовижні трюки, але не слід від нього постійно 
цього очікувати. Найімовірніше, таємницю інтелекту Ейнштей-
на їм ніколи не розгадати.
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Але Нора не втрачала терпіння. Вона постійно нагадувала, 
що Рим теж не одразу будувався і, щоб домогтися результату, 
потрібні рішучість, наполегливість і час.

Коли Нора починала читати ці лекції про наполегливість та 
терпіння, Трейвіс утомлено зітхав, а Ейнштейн позіхав.

Проте Нора була ще тим впертюхом. Коли вони переглянули 
всі картинки у книгах та журналах, вона підібрала ті, на які 
реагував Ейнштейн, а тоді розкидала їх по підлозі й вони разом 
спробували знайти зв’язок між ними.

— Тут зображено все, що відіграло велику роль у його мину-
лому, — сказала Нора.

— Не впевнений, — промовив Трейвіс.
— Але ми просили його це зробити, — заперечила Нора. — 

Ми попросили його показати картинки, які можуть розповісти 
щось про його походження.

— А він справді розуміє правила гри?
— Так, — упевнено сказала Нора.
Пес гавкнув.
Нора взяла Ейнштейна за лапу і поклала її на світлину зі 

скрипкою.
— Добре, собацюро. Ти пам’ятаєш скрипку, і це означає, що 

вона для тебе була важливою.
— Може, він виступав у «Карнеґі-хол»? — припустив Трейвіс.
— Припини.
Нора звернулася до собаки:
— Гаразд. А скрипка якось пов’язана з іншими картинками? 

Чи існує якийсь зв’язок з іншими картинками, щоб ми зрозу-
міли значення скрипки?

Ейнштейн уважно подивився на неї, наче роздумуючи над її 
питанням. Потім він пройшов через кімнату, обережно маневру-
ючи поміж рядами розкладених на підлозі світлин. Він обнюхував 
журнали, крутячи головою, поки не знайшов зображення пор-
тативного касетного програвача «Соні». Відтак поклав лапу на 
світлину і подивився на Нору.

— Є очевидний зв’язок, — промовив Трейвіс. — Скрипка — 
музичний інструмент, а касета її програє. Як для собаки, це 
дивовижна здатність асоціативно мислити. Але хіба це якось 
пов’язано з його минулим?
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— Я впевнена, що так, — сказала Нора і звернулася до Ейн-
штейна: — А у твоєму минулому хтось грав на скрипці?

Пес витріщився на неї.
— У твого колишнього хазяїна був такий касетний програ-

вач? — уточнила вона.
Пес продовжував витріщатися.
— Може, якийсь скрипаль із твого минулого записував му-

зику на касети?
Пес кліпнув і заскавчав.
— Гаразд, — сказала Нора. — Чи є ще якась картинка, що 

пов’язана у тебе зі скрипкою та магнітофоном?
Ейнштейн кілька хвилин дивився на рекламу «Соні», наче 

роздумуючи, а потім подибав проходом між двома рядами інших 
картинок і зупинився біля розгорнутого журналу з рекламою 
«Блу кросс» 1. 

На світлині лікар у білому халаті стояв біля породіллі з не-
мовлям. Вони посміхалися, а дитина виглядала спокійною і не-
винною, неначе Ісус.

Нора підповзла до собаки й запитала:
— Ця світлина нагадує тобі про сім’ю, в якій ти жив?
Пес витріщився на неї.
— У тій сім’ї були мати, тато і немовля?
Пес продовжував витріщатися.
Сидячи на підлозі й обіпершись об диван, Трейвіс сказав:
— Ба, та ми маємо справу з реінкарнацією. Може, Ейнштейн 

досі пам’ятає, як у минулому житті він був лікарем, матір’ю або 
дитиною.

Нора навіть не спромоглася на відповідь.
— Дитиною, що грала на скрипці, — додав Трейвіс.
Ейнштейн сумно заскавчав.
Нора, стоячи навкарачки навпроти ретривера всього за якийсь 

метр, пропустила повз вуха його дотепи.
— Гаразд, такий підхід нам нічого не дає. Недостатньо просто 

пов’язати дві картинки. Нам треба розпитувати про ці картинки, 
щоб якось отримати відповідь.

1 Медична страхова компанія в США.
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— Дай йому папір та ручку, — запропонував Трейвіс.
— Я серйозно, — сказала Нора, дратуючись від нього навіть 

більше, ніж від пса.
— Я знаю, що серйозно, — відповів він. — Але звучить без-

глуздо.
Вона на мить схилила голову, ставши схожою на собачку, яка 

потерпає від літньої спеки, відтак різко здійняла її і, глянувши 
на Ейнштейна, промовила:

— Ти ж бо розумний, собацюро, чи не так? Хочеш довести, 
що ти геній, і тим самим назавжди завоювати нашу любов і по-
вагу? Тоді відповідай на наші питання «так» або «ні».

Пес уважно дивився на Нору і чогось чекав.
— Якщо «так» — махай хвостом, — продовжувала Нора. — 

Але це лише якщо відповідь «так». Поки ми випробовуємо цю 
теорію, постарайся не махати хвостом за звичкою чи просто від 
збудження. Махай ним лише тоді, коли хочеш сказати «так». 
Якщо відповідь «ні», то гавкни один раз. Всього один.

Трейвіс промовив:
— «Я краще ловитиму котів» — гавкнути двічі, — промовив 

Трейвіс, — а «Принеси мені “Будвайзер”» — гавкнути тричі.
— Не збивай його, — різко сказала Нора.
— Чому б ні? Він же збиває мене.
Пес навіть не дивився на Трейвіса. Він зосередив свій погляд 

на Норі, поки вона ще раз пояснювала свою систему гавкання.
— Добре, — сказала Нора. — Давай спробуємо. Ейнштейне, 

ти зрозумів систему?
Ретривер разів п’ять-шість помахав хвостом.
— Це просто збіг, який ні про що не свідчить, — промо-

вив Трейвіс.
Нора на мить завагалася, обдумуючи наступне питання, а по-

тім промовила:
— Як мене звати?
Ейнштейн припинив махати хвостом.
— Мене звати… Елен?
Пес гавкнув: «Ні».
— Мене звати… Мері?
Пес гавкнув: «Ні».
— Мене звати… Нона?
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Пес закотив очі, наче дорікаючи Норі за те, що вона його хоче 
розіграти. При цьому хвостом він не махав і гавкнув один раз.

— Мене звати… Нора?
Ейнштейн щосили заметляв хвостом.
Засміявшись від задоволення, Нора підповзла вперед, при-

сіла й обійняла ретривера.
— Чорти б мене взяли, — промовив Трейвіс, підповзаючи 

до них.
Нора показала світлину, на яку ретривер поклав одну лапу:
— Ти відреагував на світлину, бо вона нагадує тобі про сім’ю, 

у якій ти жив?
«Ні».
— Ти колись жив у якійсь сім’ї? — запитав Трейвіс.
«Ні».
— Але ти ж не дикий пес, — заперечила Нора. — Ти ж десь 

жив, поки Трейвіс не знайшов тебе.
Вивчаючи рекламу «Блу кросс», Трейвіс раптом зрозумів, що 

знає, які питання ставити.
— Ти відреагував на світлину, бо там є дитина?
«Ні».
— Через жінку?
«Ні».
— Через чоловіка у білому халаті?
Ретривер почав щосили махати: «Так, так, так».
— Отже, він жив з лікарем, — промовила Нора. — Можливо, 

з ветеринаром.
— Або з ученим, — промовив Трейвіс, розвиваючи свою 

інтуї тивну думку, яка зненацька спала йому на згадку.
Ейнштейн помахав хвостом, коли Трейвіс сказав про вченого.
— Дослідником, — додав Трейвіс.
«Так».
— У лабораторії, — промовив Трейвіс.
«Так, так, так».
— Ти пес із лабораторії? — запитала Нора.
«Так».
— Над тобою ставили досліди, — сказав Трейвіс.
«Так».
— Ось чому ти такий розумний.
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«Так».
— Бо з тобою щось зробили.
«Так».
У Трейвіса стукотіло серце. Чорт забирай, та вони дійсно 

спілкувалися. Не просто абстрактними поняттями і не відносно 
примітивним методом, як тоді ввечері, коли пес виклав знак 
питання з «Мілк-боунів». Це було надзвичайно точне спілку-
вання. Вони розмовляли так, як ото розмовляють троє людей, — 
ну, майже розмовляли. І нараз Трейвіс із Норою зрозуміли, що 
це докорінно все змінює. Напевно, такий світ і повинен зміни-
тися, світ, у якому люди і тварини наділені однаковим інтелек-
том і живуть в однакових умовах як рівня (або принаймні вони 
можуть дійти згоди), мають спільні надії та мрії. Гаразд, при-
пустимо, що він виділяється з цієї парадигми. Але ж не всі тва-
рини наділені людськими свідомістю і розумом, а всього лише 
один піддослідний собака, єдиний у своєму роді. Але чорт за-
бирай! Трейвіс побожно дивився на ретривера, і по спині в ньо-
го побігли мурашки. Це був не страх, а подив.

Нора звернулася до пса. У її голосі теж читалася побожність, 
від чого Трейвіс наче онімів.

— Вони не хотіли відпускати тебе?
«Ні».
— Ти втік?
«Так».
— Це трапилося того ранку у вівторок, коли я тебе знайшов 

у лісі? — запитав Трейвіс. — Це тоді ти втік?
Ейнштейн не гавкав і не махав хвостом.
— За день до цього? — запитав Трейвіс.
Собака завив.
Трейвіс запитав:
— Напевне, в нього є відчуття часу, бо фактично в усіх тварин 

є біоритми, — промовила Нора. — У них є біологічний годин-
ник. Але він, напевно, не вміє рахувати календарні дні. Він не 
розуміє, як ми ділимо час на дні, тижні та місяці, тому й не знає, 
як відповісти на твоє питання.

— Тоді треба якось навчити його, — сказав Трейвіс.
Ейнштейн щосили замахав хвостом.
Нора замислено промовила:
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— Втік…
Трейвіс здогадався, про що вона думала, і звернувся до Ейн-

штейна:
— Вони шукають тебе?
Пес завив і замахав хвостом. Трейвіс зрозумів, що це означає 

«так» і що він стривожений.

4

За годину після заходу сонця Лемюел Джонсон та Кліфф Соамз 
приїхали у Бордо Рідж. З ними були восьмеро агентів АНБ на 
двох машинах. На немощеній вулиці в центрі недобудованого 
кварталу тіснилося чимало автомобілів, поміж яких одразу впали 
в око чорно-білі машини з емблемами управління шерифа, а та-
кож автомобілі та мікроавтобус, що належали службі коронера.

Лем із роздратуванням зауважив, що преса вже тут як тут. 
Журналісти та телевізійники з мінікамерами тіснилися за по-
ліцейським оточенням за півкварталу до місця вбивства. При-
ховавши деталі смерті Везлі Далберґа у каньйоні Святого Джима 
і схожі вбивства вчених, котрі працювали у Банодайні, а також 
розпочавши активну кампанію з дезінформації, співробітникам 
АНБ вдалося не дати можливості журналістам пов’язати між 
собою ці події. Лем сподівався, що Волт Гайнс відібрав найна-
дійніших людей, котрі зустрінуть питання репортерів мовчки 
і з кам’яними обличчями, аж поки вони не вигадають якусь 
переконливу історію.

Вони розсунули козли, щоб машини АНБ могли проїхати 
крізь оточення, й одразу ж поставили їх на місце.

Лем припаркувався в кінці вулиці, неподалік від місця зло-
чину. Він залишив Кліффа, щоб той проінструктував агентів, 
що прибули з ними, а сам пішов у бік недобудови, яка зараз 
була в цент рі уваги.

Нічне повітря повнилося звуками шифрованих перемовин 
і поліцейським жаргоном, що долинав із рацій патрульних ма-
шин. Шипіння і тріщання радіозавад створювало враження, що 
весь світ смажили на космічному грилі.

Щоб забезпечити повноцінну роботу слідчої бригади, головну 
вулицю освітили переносними прожекторами, встановленими 
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на триногах. Лем раптом уявив себе актором на величезній 
сцені. Навколо прожекторів літали нічні метелики, вдаряючись 
об них і відкидаючи збільшені тіні на запилюжену землю.

Наступаючи на свою велетенську тінь, Лем пройшов неза-
цементованим двором. Усередині також стояли прожектори, 
затуляючись від яскравого світла, що відбивалося від білих стін, 
осліплюючи його. У різкому сяйві прожекторів стояло кілька 
блідих та спітнілих помічників коронера та напружені типи 
з відділу криміналістики.

У дальньому кінці будинку фотограф двічі клацнув фотоапа-
ратом. У коридорі було повно людей, тому Лем вийшов на за-
дній двір через вітальню, їдальню та кухню.

Волт Гайнс стояв у кімнаті для сніданків майже невидимий 
через світло прожекторів із надітими блендами. Але навіть зараз 
Лем зміг побачити на його обличчі гнів упереміж із горем. Без 
сумніву, страшну новину про вбивство свого помічника він по-
чув удома, позаяк на ньому були підтоптані кросівки, пожма-
каний коричневий комбінезон і картата червоно-коричнева 
футболка. Незважаючи на великі габарити, бичачу шию, дужі 
плечі та величезні руки, одяг і схилена постать Волта робили 
його схожим на покинутого маленького хлопчика.

З кімнати для сніданків Лем не бачив, що відбувається у кім-
наті для прання, де досі лежало тіло, оскільки цьому заважали 
криміналісти.

— Волте, мені дуже шкода, що так вийшло, — сказав Лем.
— Його звали Тіл Портер. Я двадцять п’ять років дружив 

з його батьком, Редом Портером. Він вийшов на пенсію лише 
минулого року. Як я йому скажу цю новину? Господи… але 
я мушу це сам зробити, бо ж ми були близькими друзями. Таку 
справу нікому не передоручиш.

Лем знав, що коли гинули колеги Волта, він завжди особис-
то відвідував сім’ю загиблого, повідомляв їм страшну новину 
і сидів з ними, поки вони переживали перший шок.

— Ледь не втратив двох, — промовив Волт. — Другий ще пе-
ребуває у шоковому стані.

— А що… з Тілом?
— Випустили кишки, як ото Далберґу, а тоді відтяли голову.
«Аутсайдер, — подумав Лем. — І в цьому нема жодних сумнівів».
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Всередину приміщення вже встигла залетіти нічна мошва і те-
пер билася об скло прожектора, за яким стояли Лем із Волтом.

Волт продовжував розповідати, і Лем відчув, як його голос 
наливається гнівом:

— Голову не знайшли… Як я скажу батькові Тіла, що голови 
нема?

Лем нічого не відповів.
Волт сердито подивився на нього.
— Тепер ти мене не проженеш. У мене гинуть люди!
— Волте, в нашому агентстві навмисне нічого не кажуть. Чорт 

забирай, навіть кількість агентів у платіжній відомості — кон-
фіденційна інформація. Але твій департамент постійно потра-
пляє під увагу преси. Щоб знати, як розслідувати цю справу, 
твоїм людям слід сказати, що вони шукають. А це означатиме, 
що я розкрию державну таємницю великій групі поліцейських…

— Твої люди знають, що відбувається, — заперечив Волт.
— Так, але мої люди поклялися про нерозголошення, про-

йшли ретельну перевірку благонадійності й знають, що язик 
треба тримати за зубами.

— Мої люди теж уміють тримати язика за зубами.
— Я тобі вірю, — обережно сказав Лем. — Я впевнений, що 

вони не базікають про звичайні справи в неробочий час. Але 
це незвичайна справа. Ні, це повинно залишатися у нашій 
юрисдикції.

— Мої люди також можуть поклястися, що мовчатимуть, — 
запевнив Волт.

— В такому разі довелось би перевірити справи кожного спів-
робітника вашого департаменту. Не лише помічників шерифа, 
а й службовців. Це може зайняти кілька тижнів, а то й місяців.

Глянувши через відкриті двері кухні, Волт помітив Кліффа 
Соамза й агента АНБ, котрі розмовляли із двома поліцейськими.

— Ти взявся до справи, щойно з’явившись тут, навіть не по-
говоривши зі мною?

— Так. Ми робимо все, аби твої люди зрозуміли, що слід три-
мати язика за зубами і не розповідати про побачене навіть своїм 
дружинам. Кожному співробітнику ми нагадуємо відповідні 
федеральні закони, бо хочемо, щоб вони розуміли, які штрафи 
чи тюремні строки чекають їх у разі розголошення.
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— Знову лякаєш мене тюрмою? — запитав Волт, але без усі-
ляких жартів, як це було кілька днів тому в гаражі лікарні Свя-
того Йосипа після зустрічі з Трейсі Кішен.

Лема пригнічувала не лише смерть помічника шерифа, а й той 
бар’єр, який ширився між ним та Волтом через цю справу.

— Я не маю бажання нікого запроторювати у в’язницю. Саме 
тому й хочу, щоб вони усвідомлювали можливі наслідки…

— Ходімо зі мною, — сердито промовив Волт.
Лем пішов услід за Волтом на вулицю до патрульної машини 

навпроти будинку. Волт сів на водійське місце, а Лем — поряд 
із ним. Двері вони закрили.

— Підніми скло, щоб нам ніхто не заважав.
Лем спершу запротестував, тому що без кондиціонера в сало-

ні можна було задихнутися, проте навіть у напівтемряві помітив, 
що Волт розгніваний не на жарт і що він ось-ось вибухне, тому, 
щоб не почуватися людиною, котра купається в бензині із за-
паленою свічкою, підняв скло.

— Добре, — сказав Волт. — Ми одні. Давай поговоримо не 
як директор районного управління АНБ і шериф, а просто як 
давні друзі. Приятелі. Розкажи мені, що відбувається.

— Волте, чорт забирай, я не можу.
— Розкажи мені все, і я відчеплюся.
— Ти все одно не можеш брати участі в цьому розслідуванні. 

Ти не маєш права.
— Чорта з два! — сердито сказав Волт. — Я можу хоч зараз 

піти он до тих пройдисвітів. — Попереду був виїзд із Бордо Рі-
джа, де біля ко`злів товпилися репортери. Волт показав на них 
крізь запилене лобове скло. — Я можу розповісти їм, що лабо-
раторія Банодайн працювала над якимось оборонним проек-
том, який вийшов з-під контролю. Я розповім, що якась дивна 
істота втекла з лабораторії, незважаючи на всі заходи безпеки, 
і тепер вона на свободі вбиває людей.

— Якщо ти це зробиш, то не просто загримиш у в’язницю, — 
сказав Лем. — Ти втратиш роботу і зруйнуєш свою кар’єру.

— Навряд чи. В суді мені доведеться обирати між порушен-
ням національних інтересів і зрадою людям, які обрали мене 
шерифом округу. Я доведу, що у критичну хвилину поста-
вив безпеку місцевого населення понад інтереси бюрократів 
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з Міністерства оборони. Я впевнений, що будь-який суд мене 
виправдає. Я не потраплю до в’язниці, а наступні вибори виграю 
з іще більшим відривом.

— Маячня, — сказав Лем, хоча знав, що Волт правий.
— Якщо ти розповіси мені й переконаєш, що твої люди кра-

ще з цим упораються, я не втручатимусь. Але якщо ні, то гро-
мадськість про все дізнається.

— Я порушу присягу і сам затягну мотузку на своїй шиї.
— Ніхто нічого не дізнається.
— Невже? Тоді, заради Бога, скажи, Волте, чому ти ставиш 

мене в таке незручне становище — тільки щоб вдовольнити 
свою цікавість?

Волт ображено подивився на Лема.
— Чорт забирай, це не така дрібниця і не просто цікавість.
— Тоді що?
— Один із моїх людей загинув!
Лем відкинувся на сидіння, заплющив очі й зітхнув. Волту 

треба знати, чому він не може помститися за вбивство його лю-
дини, інакше його почуття обов’язку та честь не довзолять йому 
відступити. Тому в цьому був сенс.

— Ну то мені йти до репортерів? — тихо запитав Волт.
Лем розплющив очі й витер рукою спітніле обличчя. В сало-

ні машини було дуже парко, тому йому хотілося підняти скло, 
але біля машини постійно сновигали люди, тож їхню розмову 
могли почути.

— Ти правий щодо Банодайна. Вони там кілька років займа-
лися оборонними проектами.

— Біологічна зброя? — запитав Волт. — Створення нових 
смертельних вірусів за допомогою рекомбінантних ДНК?

— Можливо, що й це, — погодився Лем. — Але бактеріоло-
гічна зброя не має жодного стосунку до цієї справи. Тому я роз-
повім тобі лише про дослідження, пов’язане з нашими проб-
лемами.

Вікна запітніли. Волт увімкнув двигун. Позаяк у машині не 
було кондиціонера, на склі почало збиратися ще більше кон-
денсату, але навіть ледве вловиме тепле повітря, що почало 
надходити з вентиляційних отворів, освіжало Лема.

Він промовив:
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— У Банодайні працювали над кількома оборонними про-
грамами під загальною назвою «Проект “Франциск”», на честь 
Франциска Ассизького.

— Вони назвали оборонний проект на честь святого? — зди-
вовано кліпнувши, запитав Волт.

— Назва годяща, — запевнив Лем. — Кажуть, що Франциск 
Ассизький міг розмовляти з птахами і тваринами. А в Банодай-
ні доктор Дейвіс Везербі відповідав за проект зі створення спіль-
ної мови для тварин та людей.

— Тобто вивчали мову морських свинок чи що?
— Ні. Вони хотіли за допомогою новітніх технологій у генній 

інженерії створити тварину, яка буде набагато розумнішою за всіх 
представників свого виду і чий інтелект майже дорівняється до 
людського. Тому з такими тваринами можна буде спілкуватися.

Волт роззявив рота, не вірячи своїм вухам.
— Під загальною назвою «Проект “Франциск”», — продо-

вжував Лем, — працювало кілька груп учених, які робили різні 
експерименти. Їх фінансували приблизно п’ять років. Так, на-
приклад, група доктора Везербі займалася собаками… Він пра-
цював зі спермою та яйцеклітиною золотистих ретриверів. Са-
ме цю породу він обрав тому, що її ретельно виводили понад сто 
років, а це означало, що в генетичному коді чистопородних 
тварин майже унеможливлена наявність спадкових хвороб чи 
вад. Це своєю чергою означало, що доктор Везербі має здорових 
та розумних об’єктів дослідження. Якщо в процесі досліджень 
народжувалися цуценята з відхиленнями, Везербі під час своїх 
хитромудрих маніпуляцій з генофондом тварин міг легко роз-
різнити природні мутації від випадкових побічних ефектів. Він 
міг учитися на власних помилках. Упродовж кількох років, на-
магаючись підвищити інтелект породи, не змінюючи її зовніш-
нього вигляду, Дейвіс Везербі у своїй лабораторії штучно заплід-
нив сотні генетично модифікованих яйцеклітини ретриверів, 
а відтак поміщав їх у матку самок, які ставали сурогатними мате-
рями. Вони виношували пробірочних цуценят упродовж повно-
го терміну, а після цього Везербі досліджував молоде покоління 
на предмет підвищеного інтелекту.

— Там було до дідька проколів, — сказав Лем. — З’являлося 
потомство фізичних потвор, і їх доводилося вбивати. Народжу-
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вались мертві цуценята. Траплялося нормальне потомство, але 
не надто розумне. Везербі практикував міжвидове схрещення, 
тому можна тільки уявити, до яких страшних наслідків це могло 
призвести.

Волт витріщався у лобове скло. Тепер він був уже повністю 
спантеличений і насуплено подивився на Лема.

— Міжвидове схрещення? Тобто?
— Ну, він відбирав ці генетичні фактори, що відповідали за 

інтелект, у тварин, які за своєю природою розумніші за ретривера…
— Наприклад, у мавп? Вони ж розумніші за собак, еге ж?
— Так. У мавп… і в людей.
— Господи, — промовив Волт.
Лем налаштував відбивач вентилятора на щитку таким чи-

ном, щоби повітря дуло йому прямо в обличчя.
— Везербі поміщав чужий генетичний матеріал в генетичний 

код ретривера й одночасно змінював ті гени собаки, які начеб-
то обмежували його інтелект.

— Це неможливо! Генетичний матеріал, як ти кажеш, не 
можна передавати від одного виду до іншого, — заперечив Волт.

— У природі це постійно трапляється, — сказав Лем. — Різні 
види повсякчас обмінюються генетичним матеріалом. У якості 
носія зазвичай виступає вірус. Припустимо, що вірус живе у ма-
каках-резусах і бере генетичний матеріал із клітин такої мавпи. 
Такі мавп’ячі гени теж стають частиною віруса. Пізніше, після 
зараження людини, такий вірус може залишити частину генетич-
ного матеріалу мавпи в організмі. Візьмімо, наприклад, вірус 
СНІДу. Вважається, що його носіями вже декілька десятиліть 
є певні мавпи та люди, хоч вони й не хворіли. Тобто ми були 
лише носіями і не хворіли на СНІД. Але потім якимось чином 
щось трапилося в організмі мавп, якісь негативні генетичні змі-
ни, через які вони стали жертвами, а не просто носіями вірусу 
СНІДу. Мавпи почали від нього вмирати. Тоді вірус передали 
людям, і разом з ним передалася вразливість до СНІДу. Відтак 
незабаром вони теж стали його носіями. Ось як це працює в при-
роді, а ще ефективніше це можна зробити в лабораторних умовах.

Бокове скло поступово затягувалося конденсатом.
— Отже, Везербі дійсно вдалося вивести собаку з людським 

інтелектом? — запитав Волт.
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— Це був довгий і повільний процес, але він поступово про-
гресував. Трохи менше, ніж рік тому, народилося дивовиж-
не цуценя.

— Котре мислить як людина?
— Не як людина, а, можливо, так само.
— Але виглядає як звичайний пес?
— Так було потрібно Пентагону. Гадаю, це ускладнило ро-

боту Везербі. Без сумнівів, розмір мозку має певний стосунок 
до інтелекту. Напевне, якби доктору вдалося вивести ретривера 
з більшим мозком, то він би домігся успіху значно швидше. Але 
для більшого мозку потрібен був більший череп, який у такому 
разі слід було б видозмінювати, а відтак пес виглядав би на-
прочуд дивно.

Всі вікна вже запітніли, проте Волт і Лем не поспішали про-
тирати їх. Вони не бачили, що робиться надворі, будучи відріза-
ними від світу і часу у вологому замкненому просторі, перебува-
ючи у стані, який дивним чином налаштовував на роздуми про 
неймовірні й обурливі речі, на які спроможна генна інженерія.

Волт промовив:
— Пентагону потрібен був пес, який виглядав би як пес, але 

мислив як людина? Навіщо?
— Уяви ті можливості, які відкриваються для шпигунства, — 

сказав Лем. — У військовий час такий пес зможе без проблем 
потрапити на ворожу територію, оглянути військові об’єкти 
й оцінити сили противника. Розумний собака, з яким можна 
спілкуватися, повернеться, розповість усе, що там бачив і чув.

— Розповість? Тобто ти вважаєш, що собаки можуть говорити, 
як мул Френсіс 1 або містер Ед? 2 Чорт забирай, Леме, ти серйозно?

Лема розчулило те, як його друг з недовірою сприймав ці не-
ймовірні можливості. Сучасна наука розвивається надзвичайно 
швидко, і щороку вчені роблять такі революційні відкриття, що 
для дилетантів уже не існує великої різниці між наукою та магією. 
Мало хто з неспеціалістів міг передбачити, що за останні два-
дцять років світ зміниться настільки кардинально, як, можливо, 
не змінювався за попередні двісті років. Зміни відбуваються 

1 Мул, який міг говорити, з однойменного роману Д. Штерна.
2 Американський ситком про містера Еда.
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 шаленими темпами, і коли ти раптом починаєш осмислювати ці 
зміни — як-от Волт зараз, — то це водночас захоплює і лякає.

Лем сказав:
— Мабуть, можливо змінити генетичний код собаки, щоб він 

міг говорити. Це може виявитися взагалі просто — я не знаю. 
Але зробити так, щоб у нього був відповідний мовний апарат — 
язик, губи… це б найрадикальнішим чином змінило його ви-
гляд, що не входило в інтереси Пентагону. Тому ці собаки не 
вміють говорити. Без сумніву, спілкуватися з ними можна буде 
за допомогою складної системи знаків.

— Ти не насміхаєшся? — сказав Волт. — Це, напевно, якийсь 
дурний жарт, тоді чому ти не смієшся?

— Ти тільки прикинь, — терпляче промовив Лем. — У мир-
ний час… уяви, як наш президент презентує радянському пре-
м’єру однолітнього золотистого ретривера як подарунок від 
американського народу. Пес живе у того вдома, буває на робо-
ті, він присутній під час найтаємніших розмов партійної верхів-
ки СРСР. Іноді кожні два тижні чи місяці пес може вночі ви-
слизнути з дому, щоб у Москві зустрітись із нашим агентом 
і відзвітувати.

— Відзвітувати? Божевілля! — вигукнув Волт і засміявся, 
проте його сміх був якийсь силуваний, і Лем виснував, що скеп-
тицизм Волта, попри показну іронію, похитнувся.

— Кажу тобі, що це можливо. Такого собаку можна вивести 
в лабораторних умовах шляхом злиття генетично модифікова-
ного сперматозоїда та яйцеклітини і виношування в утробі суро-
гатної матері. Після річного перебування у лабораторії Бано-
дайн вранці 17 травня пес утік звідти, якимось хитромудрим 
чином обдуривши сигналізацію й охорону об’єкта.

— То пес утік?
— Так.
— І він вбивав…
— Ні, — заперечив Лем. — Пес ні в чому не винний. Це мила 

і прекрасна тварина. Я бував у лабораторії Везербі, поки той 
працював із собакою. Мені довелося спілкувався з ним, у пев-
ному сенсі, так би мовити. Присягаюся, Волте, якби ти поба-
чив того пса, створеного Везербі, то зрозумів би, наскільки він 
ідеальніший від нас, мізерних нікчем.
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Волт дивився на нього, нічого не розуміючи.
Лем не міг підібрати слова, щоб висловити свої почуття. Від 

емоцій, що сповнили його, у грудях защеміло.
— Ну… Я мав на увазі, якщо ми зможемо створити таке чудо 

і подарувати його світу, то отримаємо щось надзвичайно цінне, 
хоча песимісти вважають інакше. Якщо нам це вдасться, то 
силою і, можливо, мудрістю, ми майже дорівняємося до Госпо-
да. Ми не лише створюємо зброю, ми ще й створюємо життя. 
Якщо ми зможемо розвинути інші види до нашого рівня і ство-
рити расу, подібну нашій… людський світогляд зміниться назав-
жди. Змінивши ретривера, ми змінили себе. Надавши собаці 
нову свідомість, ми, без сумніву, теж станемо свідоміші.

— Господи, Леме, ти як проповідник.
— Невже? Це тому, що я значно довше над цим міркував, 

аніж ти. Через якийсь час ти зрозумієш, про що я. Ти теж спі-
знаєш це неймовірне почуття, усвідомивши, що людство на-
ближається до божественного рівня. І ми заслуговуємо на це.

Волт Гайнс витріщився на запітніле скло, наче прочитавши 
щось цікаве у візерунках конденсату.

— Може, ти й правий, — зрештою промовив він, — і ми сто-
їмо на порозі нового світу, але зараз доводиться брехати і жити 
по-дідівськи. Якщо це не пес убив мого помічника, то хто?

— В ту ніч із Банодайна втекла ще одна істота, — сказав Лем. 
Його ейфорія раптом зникла, бо він згадав і темний бік про-
екту «Франциск». — Її називають Аутсайдером.

5

Нора взяла журнал з рекламою, в якій потужність автомобіля 
асоціювали із силою тигра, і, показуючи Ейнштейну машину 
в залізній клітці, промовила:

— Гаразд, що ж ти ще нам розповіси. Чому тебе так цікавить 
ця світлина автомобіля?

Ейнштейн гавкнув: «Ні».
— Це тигр? — запитав Трейвіс.
Пес гавкнув.
— Клітка? — запитала Нора.
Ейнштейн помахав хвостом: «Так».



221

— Ти обрав цю світлину, бо тебе тримали у клітці? — запита-
ла Нора.

«Так».
Трейвіс заповзав на підлозі у пошуках зображення самотньо-

го чоловіка у камері. Повернувшись із ним, він показав його 
ретриверу й запитав:

— Ти обрав її, бо камера нагадувала ту клітку?
«Так».
— І в’язень на картинці нагадав тобі про твої відчуття у клітці?
«Так».
— Скрипка, — промовила Нора. — В лабораторії хтось грав 

на скрипці?
«Так».
— Цікаво, навіщо це було потрібно? — поцікавився Трейвіс.
На це питання пес не міг просто відповісти «так» або «ні».
— Тобі подобалася гра на скрипці? — запитала Нора.
«Так».
— Ти взагалі любиш музику?
«Так».
— Тобі подобається джаз?
Пес не загавкав і не замахав хвостом.
— Він не знає, що таке джаз, — звертаючись до Нори, сказав 

Трейвіс. — Навряд чи він слухав щось подібне.
— Тобі подобається рок-н-рол? — запитала Нора.
Пес гавкнув і одночасно замахав хвостом.
— Що б це означало? — запитала Нора.
— Напевне, і так, і ні, — припустив Трейвіс. — Йому подо-

бається рок-н-рол, але не весь.
Ейнштейн почав махати хвостом, підтверджуючи здогадку 

Трейвіса.
— Класична музика? — запитала Нора.
«Так».
— Отже, ти у нас сноб, так? — зауважив Трейвіс
«Так, так, так».
Нора задоволено засміялася. Трейвіс теж, а Ейнштейн почав 

тикатися в них носом і облизувати язиком.
Трейвіс почав шукати іншу картинку, врешті витягнувши ту, 

на якій було зображено чоловіка, котрий займався на тренажері.
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— Вони не хотіли випускати тебе з лабораторії, наскільки 
я розумію? Але слідкували за твоєю фізичною формою? Вони 
змушували тебе займатися на тренажері?

«Так».
Відчуття відкриття було неймовірним. Навіть якби Трейвісу 

вдалося поспілкуватися з представниками позаземної цивіліза-
ції, він би не був настільки вражений, збуджений і не відчував би 
такого побожного захвату.

6

«Я падаю у кролячу нору», — знервовано думав Волт Гайнс, 
слухаючи Лема Джонсона.

Цей новий світ високих технологій, космічних польотів, до-
машніх комп’ютерів, супутникового телефонного зв’язку, за-
водських роботів та біоінженерії видавався неймовірно чужим 
для того світу, в якому народився і зростав Волт. Господи, та що 
там казати — під час Другої світової, коли він був малям, не іс-
нувало ще навіть реактивних літаків. Волт виріс у значно про-
стішому світі, де були кораблеподібні «крайслери» з «плавниками», 
телефони з дисками, а не кнопкові, годинники зі стрілками, а не 
цифровими дисплеями. Коли він народився, про телевізори навіть 
згадки ще не було, а можливість ядерного Апокаліпсису нікому не 
могла й приснитися. Волту здавалося, що він пройшв через якийсь 
невидимий бар’єр і потрапив в іншу реальність, де час біг значно 
швидше. Нове царство високих технологій могло бути захопли-
вим, а могло й жахати, а інколи і те, й інше зливалися воєдино.

Як-от зараз.
Думка про розумного собаку розбудила у Волтові дитину, 

і йому захотілося посміхнутися.
Але з лабораторії втекло щось інше — Аутсайдер, і це наля-

кало його до смерті.
— У собаки нема імені, — продовжував Лем Джонсон. — 

І в цьому нічого дивного. Більшіть учених, котрі працюють з ла-
бораторними тваринами, не дають їм імен, інакше це неминуче 
призводить до їхньої персоніфікації, а відтак і до зміни у ставлен-
ні. В таких випадках важко зберегти об’єктивність у досліджен-
нях. Тому поки Везербі не зрозумів, що нарешті досяг успіху, до 
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якого він так довго йшов, у собаки був лише номер. Навіть коли 
стало зрозуміло, що експеримент удався і пса не доведеться зни-
щувати, йому все одно не дали імені. Всі просто називали його 
«псом», бо інші тварини Везербі мали тільки номери, відтак його 
було легко вирізнити. Ну ось, а в той самий час доктор Ярбек 
працювала над зовсім іншим дослідженням у рамках проекту 
«Франциск», і вона теж нарешті домоглася певних результатів. 
Завданням Ярбек було створити тварину з надзвичайно потуж-
ним інтелектом, оскільки ця тварина повинна була супроводжу-
вати солдатів на війні, точнісінько як поліцейські собаки супро-
воджують копів у небезпечних районах міста. Ярбек працювала 
над створенням такої тварини, яка була б не лише розумною, 
а й смертельно небезпечною, уособленням жаху на полі бою: 
лютою, невидимою, хитрою і достатньо розумною, щоби брати 
участь у бойових діях як у джунглях, так і в місті. Звичайно, Ярбек 
розуміла, що її піддослідний буде не настільки розумним, як 
люди чи ретривер Везербі. Це було б жахливим безумством — 
створити машину смерті з людським інтелектом, оскільки її ж 
треба якось використовувати і контролювати. Всі читали «Фран-
кенштейна» і бачили старі фільми Карлоффа, тому тверезо оці-
нювали небезпеку, що таїлась у дослідженнях Ярбек. Вона ви-
рішила працювати з мавпами та приматами з огляду на їхню 
природну кмітливість і схожі на людські кінцівки. Ярбек зупи-
нилась на дитинчатах бабуїнів для своїх темних справ. Оскільки 
з-поміж приматів вони найрозумніші, тому були хорошим ви-
хідним матеріалом. Природа створила їх небезпечними і вправ-
ними бійцями, давши їм величезні ікла та пазурі. Бабуїни ретель-
но охороняють свою територію і негайно атакують кожного, 
кого повважають за свого ворога.

— Першочерговим завданням Ярбек було модифікувати роз-
міри бабуїна, щоб він міг протистояти дорослому чоловікові, — 
сказав Лем. — Вона вирішила, що ця істота повинна мати принай-
мні півтора метра зросту і сорок п’ять-п’ятдесят кілограмів ваги.

— Не такий уже й великий, — зауважив Волт.
— Достатньо великий.
— Я можу вбити людину таких габаритів.
— Людину — так, але з цим створінням так просто не впора-

тися. Він складається із самих лише м’язів, ні краплі жиру, і значно 
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швидший за людину. Двадцятикілограмовий пітбуль може зро-
бити з дорослого котлету, а тепер уяви, яку небезпеку становить 
створений Ярбек боєць, вага якого — п’ятдесят кілограм.

Лобове скло патрульної машини, срібне від конденсату, зда-
валося Волту екраном у кінотеатрі, куди проеціювали зображен-
ня розтерзаних людей — Веза Далберґа, Тіла Портера… Він 
заплющив очі, але трупи досі стояли перед очима.

— Добре, я зрозумів тебе. П’ятдесят кілограмів достатньо для 
істоти, яка призначена воювати і вбивати.

— Отже, Ярбек вивела породу бабуїнів більшого розміру, 
а потім почала працювати над модифікацією сперматозоїдів 
і яйцеклітини своїх велетенських приматів якимось іншим спо-
собом — змінюючи генетичний матеріал бабуїнів або ж уводячи 
гени інших видів.

— Те ж саме міжвидове латання, як у випадку з розумним 
собакою? — запитав Волт.

— Не назвав би це латанням… але загалом так, технологія 
одна. Ярбек хотіла, щоб у її бійця була величезна зловісна ще-
лепа, більша, ніж у німецької вівчарки, чи навіть як у шакала, 
щоби було якомога більше зубів, але зубів довших, гостріших і, 
бажано, ледь вигнутих. Для цього Ярбек збиралася збільшити 
голову бабуїна і повністю змінити структуру його морди, щоб 
там могло все поміститися. Череп також слід було збільшити, 
щоб у ньому помістився більший мозок. У Ярбек не було об-
межень, як у Дейвіса Везербі, бо їй треба було змінювати зо-
внішність своєї піддослідної тварини. Навпаки, що жахливішу 
і страшнішу інфернальну істоту створила би Ярбек, то було б 
краще, позаяк у цьому разі таке створіння не лише пересліду-
ватиме і вбиватиме ворогів, а й наводитиме на них жах.

Незважаючи на спеку й задуху, Волт Гайнс відчув холодок 
у животі, так наче він проковтнув величенький шматок льоду.

— Господи, хіба Ярбек та інші не розуміли, наскільки це 
аморально? Хіба вони не читали «Острів доктора Моро»? Леме, 
ти повинен виконати моральний обов’язок перед громадськіс-
тю і розповісти всім правду. І я також.

— Нічого подібного, — сказав Лем. — Концепція поганих 
і хороших знань… вона лежить, по суті, лише у релігійній пло-
щині. Дії людей можуть бути моральними або аморальними. Це 
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правда. Але знання не можна поділяти. Для вченого чи іншої 
освіченої людини знання абсолютно нейтральне.

— Але, чорт забирай, застосування знань у випадку з Ярбек 
не було морально нейтральним.

Засідаючи вихідними на котрійсь із терас і попиваючи «Ко-
рону», вони любили помудрувати на такі глобальні теми. Філо-
софи задвірків, підпилі мудрагелі, котрі самовдоволено насо-
лоджувалися своєю мудрістю. Іноді моральні дилеми, які вони 
обговорювали на дозвіллі, проскакували під час їхньої роботи, 
але Волт не пам’ятав жодної суперечки, яка була б настільки 
пов’язаною з їхньою роботою, як теперішня.

— Застосування знань — це частина процесу пізнання, — 
промови Лем. — Учені повинні впроваджувати свої винаходи, 
щоб зрозуміти, куди вони їх заведуть. Моральна відповідаль-
ність лежить на плечах тих, хто виносить технології за межі 
лабораторії і використовує для аморальних цілей.

— Ти віриш у цю маячню?
Лем трохи подумав.
— Гадаю, що так. На мою думку, якби ми звинувачували 

вчених у всіх наслідках, до яких можуть призвести їхні труди, то 
вони б відмовилися від своєї роботи, та й про якийсь науковий 
прогрес можна було б забути. Ми й досі жили б у печерах.

Волт вийняв з кишені чистий носовичок і витер обличчя, тим 
самим даючи собі якийсь час на обмірковування того, що сказав 
Лем. Він спітнів не стільки від спеки й задухи, скільки від дум-
ки, що смертоносний витвір Ярбек сновигає округом Оріндж.

Йому хотілось попередити все людство, що у світі з’явилося 
шось небачене та вкрай небезпечне, проте це лише підігріло б 
неолудитів 1, котрі використають творіння Ярбек для роздмуху-
вання загальної істерії, щоби покласти край дослідженням ре-
комбінантних ДНК. Але ж саме подібні дослідження вже умож-
ливили створення кукурудзи та пшениці, які можна вирощувати 
у бідних і засушливих ґрунтах, що допомогло подолати проблему 
голоду. Декілька років тому вчені створили штучний вірус, який 
виробляє дешевий інсулін як побічний продукт. Якщо Волт роз-
повість про жахливий винахід Ярбек, то це допоможе зберегти 

1 Рух проти наукового прогресу, що бере початок у XIX ст.
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кілька життів у найближчому майбутньому, але через це світ 
втратить неймовірні відкриття, пов’яза ні із дослідженням реком-
бінантних ДНК, а в дальшій перспективі це може позбавити 
житття десятки тисяч людей.

— Лайно, — промовив Волт. — Та ж не все ділиться на чор-
не і біле!

Лем промовив:
— Саме тому життя і цікаве.
Волт гірко посміхнувся.
— Надто вже цікавим воно стало в останній час. Гаразд, гадаю, 

що наймудрішим рішенням зараз буде нікому нічого не розповіда-
ти. Окрім того, якщо оприлюднити цю інформацію, то сотні не-
дороблених авантюристів почнуть снувати у пошуках тієї істоти, 
а відтак або стануть її жертвами, або ж перестріляють одне одного.

— Саме так.
— Але мої люди можуть допомогти тримати це у таємниці, 

беручи участь в пошуках.
Лем розповів йому про сотню вояків з розвідки морської піхо-

ти у цивільному, які досі прочісували пагорби з високотехнологіч-
ним обладнанням для відслідковування, а дехто з вовкодавами.

— У мене вже задіяно стільки людей, що аж задосить. Ми 
робимо все, що можна зробити в цій ситуації. Тепер вчини пра-
вильно: не лізь сюди.

Волт насупився і промовив:
— На деякий час. Але ти повинен постійно мене тримати 

в курсі.
Лем кивнув.
— Добре.
— У мене ще є питання. По-перше, чому його називають Аут-

сайдером?
— Ну, пес був першим успішним витвором лабораторії, пер-

шою істотою з видатним інтелектом, а той монстр — вже опісля. 
Вчені досягли успіху лише з цими тваринами. Спершу вони пи-
сали його ім’я з великої літери: Інший. Але через деякий час він 
став Аутсайдером, бо це прізвисько йому личило більше. Він 
виявився не покращеним Божим створінням на кшталт собаки, 
а взагалі позамежною істотою — чудовиськом з іншого світу. 
І воно чудово розуміло свій статус аутсайдера.
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— Чому не просто бабуїн?
— Бо… він уже не був схожий на бабуїна. Ніхто не бачив поді-

бного до цього, окрім як у фільмах жахів.
Волту не сподобалося те, як потемніли обличчя та погляд Ле-

ма, тож він вирішив, що не варто просити описати Аутсайдера 
детальніше; напевне, йому не треба цього знати.

— А вбивства Гадстона, Везеребі та Ярбеків? Хто за цим сто-
їть? — запитав він.

— Ми не знайшли вбивцю, але знаємо, що замовник — Радян-
ський Союз. Також було вбито ще одного співробітника Бано-
дайна, який відпочивав в Акапулько.

У Волта було таке відчуття, наче він переступає невидимі кор-
дони ще складнішого світу.

— Радянський Союз? Хіба ми про них згадували? А вони тут 
яким боком?

— Ми навіть не здогадувалися, що їм щось відомо про проект 
«Франциск», — промовив Лем. — Але виявилося, що відомо. 
Вочевидь, у Банодайні у них був агент, який доповідав про хід 
експериментів. Коли пес утік, а вслід за ним і Аутсайдер, агент 
доповів про це і комуністи вирішили скористатися безладом, щоб 
ще більше напаскудити нам. Вони вбили всіх керівників проек-
тів — Ярбеків, Везербі, Гайнса, а також Гадстона, який колись 
керував проектом, але звільнився з Банодайна. Гадаю, у них на 
те були дві причини: по-перше, зупинити проект «Франциск», 
а по-друге, ускладнити пошуки Аутсайдера.

— Але яким чином?
Лем відкинувся на сидінні, так наче вагота відповідальності за 

цю справу, що лежала на його плечах, втиснула його у сидіння.
— Вбивши Гадстона, Гайнса й особливо Везербі та Ярбек, 

більшовики залишили нас без фахівців, які найкраще знали хід 
думок Аутсайдера і пса та як їх знайти і зловити.

— Ти досі вважаєш, що це справа рук Радянського Союзу?
Лем зітхнув.
— Не зовсім. У першу чергу я зосередився на пошуках 

пса й Аутсайдера. Вирахуванням більшовицьких агентів, які 
стоять за вбивствами, підпалом і викраденням даних, займа-
ється окрема оперативна група. На жаль, Радянський Союз 
користується послугами кілерів, а не власних агентів, тому ми 
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не знаємо, де шукати вбивцю, відтак розслідування у цьому на-
прямку загрузло.

— А пожежа у Банодайні, що сталася наступного дня чи через 
кілька днів? — запитав Волт.

— Без сумніву, то був підпал. Теж справа рук радянських 
агентів. Усі документи на паперових та електронних носіях, 
пов’язані з проектом «Франциск», було знищено. Звісно, в ін-
шому місці були резервні диски… але хтось стер усі дані з них.

— Знову Радянський Союз?
— Гадаю, що так. Таким чином, знищені як куратори про-

екту, так і всі файли, і ми намацуємо шлях у темряві, коли на-
магаємося зрозуміти хід думок собаки чи Аутсайдера: куди вони 
могли піти і як заманити їх у пастку.

Волт похитав головою.
— Ніколи не думав, що захищатиму росіян, але зупинити 

проект було чудовою ідеєю.
— Вони теж далеко не безневинні. Наскільки я знаю, у них 

є схожий проект, над яким працюють у лабораторії в Україні. 
Я не сумніваюся, що США добросовісно працює над тим, щоб 
знищити їхні файли та вбити їхніх людей, як і вони наших. 
У будь-якому разі Радянський Союз тільки зрадіє, якщо Аут-
сайдер бігатиме в якомусь тихомирному кварталі, випускаючи 
кишки домогосподаркам і відкушуючи голови немовлятам. 
 Якщо таке трапиться кілька разів… то для нас це обернеться 
найгіршим чином.

«Відкушені голови немовлят? Господи!» — подумав Волт 
і, здригнувшись, запитав:

— Таке можливо?
— Ми так не вважаємо. Аутсайдер агресивний, як диявол. 

Зрештою, це його призначення. Він особливо ненавидить сво-
їх творців. Ярбек не врахувала цього і сподівалася виправити 
у наступних поколіннях. Аутсайдеру дуже подобається вбивати 
людей. Але він розумний, тому усвідомлює, що з кожним новим 
убивством ми дізнаємося про його місцезнаходження. Тому він 
не буде занадто часто проявляти насильство. Здебільшого Аут-
сайдер ховатиметься від людей, пересуваючись уночі. Іноді 
з цікавості він може зазирати у населені пункти на сході округу, 
де проживає багато людей…
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— Як було у Кішенів.
— Так. Але я впевнений, що там він нікого не хотів убивати, 

просто зазирнув, бо йому стало цікаво. Він не хоче бути впі-
йманим доти, доки не завершить свою головну справу.

— Яку?
— Знайти і вбити пса, — сказав Лем.
Волт здивувався.
— Навіщо ж йому пес?
— Ми точно не знаємо, — сказав Лем. — Але в Банодайні він 

люто ненавидів пса, навіть більше, ніж людей. Коли Ярбек 
працювала з Аутсайдером, створюючи мову символів, щоби 
передавати складні ідеї, то він кілька разів виявляв думку про 
те, що хоче покалічити і вбити пса, але не міг пояснити чому. 
Він був схиблений на псові.

— Гадаєш, він женеться за ретривером?
— Так. Видно, що тієї травневої ночі пес утік з лабораторії 

першим. Це ледь не довело до сказу Аутсайдера. Його тримали 
у великій клітці в лабораторії Ярбек. Всі його пожитки — по-
стіль, навчальні матеріали, іграшки — було розірвано і розбито. 
Потім він, вочевидь, зрозумів, що назавжди втратить пса з поля 
зору, якщо сам не втече. Аутсайдер почав думати над цією проб-
лемою, і лише одному Богу відомо, як він звідти вибрався.

— Але якщо пес добряче вирвався вперед…
— Між Аутсайдером і псом існує непояснимий зв’язок, яко-

го ніхто не розуміє. Це радше якийсь психічний інстинктивний 
зв’язок. Ми не знаємо, наскільки він сильний, але його достат-
ньо, щоб відчувати одне одного навіть на значних відстанях. 
Вочевидь, якийсь різновид легкої інтуїції, що стало додатковою 
перевагою методу підвищення інтелекту в результаті експери-
ментів Везербі та Ярбек. Але це просто здогадки. Достеменно 
ми нічого не знаємо. Ми до дідька мало знаємо!

Обидва чоловіки помовчали.
Задушлива тіснота салону вже не здавалася їм такою непри-

ємною. Враховуючи всі ті небезпеки, що чатували на них у су-
часному світі, цей паркий прихисток здавався тепер безпечною 
і затишною райською місциною.

Хоча Волту вже перехотілося розпитувати через боязнь від-
повідей, все ж він сказав:
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— Банодайн — це дуже засекречене місце. Туди без дозволу не 
пройдеш, та й вийти звідти, гадаю, не менш складно, проте 
псові й Аутсайдеру це вдалося.

— Так.
— Вочевидь, ніхто на це не розраховував. І це означає, що 

вони виявилися розумнішими, ніж дехто вважав.
— Так.
— У випадку з собакою… ну, виявився він розумнішим, аніж усі 

вважали, то й що з того? Пес поводиться мирно, — промовив Волт.
Лем відвів погляд від запітнілого лобового скла і глянув на 

Волта.
— Все правильно. Але якщо Аутсайдер розумніший, аніж ми 

вважали… або настільки ж розумний, як ми, то зловити його 
буде значно важче.

— Настільки? Як ми?
— Це неможливо.
— А якщо він ще розумніший? — промовив Волт.
— Ні. Цього не може бути.
— Невже?
— Ні.
— Точно?
Лем зітхнув, утомлено протер очі й промовчав. Він не зби-

рався знову брехати своєму найкращому другу.

7

Нора і Трейвіс гортали світлини по черзі, помалу дізнаючись 
більше інформації про Ейнштейна. Він відповідав на питання, 
гавкаючи або метляючи хвостом. Він зміг підтвердити, що обрав 
рекламу комп’ютерів, бо вона нагадала йому про машини у ла-
бораторії, де його тримали. Ретриверу сподобалася світлина 
з чотирма молодими людьми, які на пляжі грали у смугастого 
м’яча, бо один з учених, вочевидь, використовував м’ячі різних 
розмірів під час дослідження інтелекту, а цей тест Ейнштейну 
особливо подобався. Вони не могли визначити причину його 
зацікавленості папугою, метеликами, Міккі Маусом та іншими 
речами, але лише тому, що не могли придумати точних запи-
тань, на які можна було відповісти лише «так» або «ні».
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Але навіть незважаючи на те, що на сотні їхніх запитань вони 
так і не дочекалися відповідей, сам процес пізнання збуджував 
і захоплював їх, оскільки успіх був очевидний. Тому варто було 
продовжувати. Вони лише раз засмутилися, коли запитували 
Ейнштейна про картинку з журналу, де був намальований демон 
з анонсованого фільму жахів. Ретривера ця картинка надзвичай-
но схвилювала — він підібгав хвоста, вишкірився і глухо загарчав. 
Кілька разів він відбігав назад від світлини, ховаючись за диваном 
або йдучи в іншу кімнату, де сидів хвилину-дві, а потім неохоче 
повертався, щоб вислухати додаткові питання. І весь цей час він 
безперервно тремтів.

Нарешті, після десятихвилинної спроби з’ясувати причину 
страху Ейнштейна, Трейвіс вказав на кіношне чудовисько зі 
здоровенними щелепами, гострими іклами та очима, що світи-
лися, і запитав:

— Можливо, ти просто не розумієш, Ейнштейне. На картин-
ці зображено несправжню істоту. Це вигаданий демон із фільму. 
Ти розумієш, що таке вигаданий?

Ейнштейн помахав хвостом: «Так».
— Це вигаданий монстр.
«Ні».
— Вигаданий, дурнику, несправжній. Просто людина в гу-

мовому костюмі, — промовила Нора.
«Ні».
— Так, — наполягав Трейвіс.
«Ні».
Ейнштейн спробував знову оббігти диван, але Трейвіс ухопив 

його за ошийник і не відпускав.
— Ти стверджуєш, що бачив таке створіння?
Пес підвів голову від картинки, зазирнув Трейвісу в очі, а по-

тім здригнувся і завив.
Жалісливі нотки первісного жаху в тихомирному витті Ейн-

штейна і тривога у його темних очах, яку неможливо описати, 
так зворушили Трейвіса, що він аж сам здивувався. Тримаючи 
Ейнштейна за ошийник, а іншу руку поклавши йому на спину 
і відчувши, як тремтить пес, він раптом і сам затремтів. Трей-
вісу спало на гадку, що пес дійсно бачив щось схоже, хоча це бу-
ло божевілля.
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Відчувши зміну в Трейвісі, Нора запитала:
— Що трапилося?
Нічого не відповівши, він повторив запитання, яке Ейнштейн 

перед цим проігнорував:
— Ти стверджуєш, що бачив таку істоту?
«Так».
— Щось на кшталт цього демона?
Пес гавкнув і помахав хвостом: «І так, і ні».
— Щось принаймні схоже на цього демона?
«Так».
Відпустивши ошийника, Трейвіс погладив собаку, щоб за-

спокоїти. Проте Ейнштейн продовжував тремтіти.
— Це через нього ти постійно чатуєш біля вікна?
«Так».
Нору бентежило і тривожило сум’яття Ейнштейна, і вона теж 

почала його погладжувати.
— Я гадав, що ти боявся тих людей з лабораторії, які можуть 

тебе знайти.
«Ні».
— Ти не боїшся їх?
«І так, і ні».
— Але найбільше ти боїшся… що цей монстр знайде тебе, — 

промовив Трейвіс.
«Так, так, так».
— Це та істота, що гналася за нами в лісі? Та, в яку я стрі-

ляв? — запитав Трейвіс.
«Так, так, так».
Трейвіс глянув на спохмурнілу Нору.
— Але це просто кіношний монстр. В реальному житті тако-

го не буває, — сказала вона.
Ейнштейн подибав кімнатою, обнюхуючи розкладені жур-

нали зі світлинами. Він зупинився біля реклами «Блу кросс», де 
було зображено лікаря і матір з немовлям у лікарняній палаті. 
Він приніс їм у зубах журнал і кинув на підлогу, потім понюхав 
лікаря на світлині й подивився на Нору з Трейвісом. Після цьо-
го ретривер знову тицьнув носом у лікаря й очікувально звів очі.

— Ми вже знаємо, що лікар нагадує тобі одного з учених 
у лабораторії, — сказала Нора.
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«Так».
— Отже, ти хочеш сказати, що вчений, котрий працював 

із тобою, знає, що то за створіння? — запитав Трейвіс.
«Так».
Ейнштейн знову почав переглядати світлини. Цього разу він 

повернувся з рекламою, на якій було зображено автомобіль 
у клітці. Він знову тицьнув носом у клітку, а потім, вагаючись, — 
у демона.

— Ти хочеш сказати, що цю істоту треба помістити у кліт-
ку? — запитала Нора.

«Так».
— Ще й більш од того, гадаю, він хоче сказати, що бачив ту 

істоту, коли вона була в клітці, — промовив Трейвіс.
«Так».
— У тій же лабораторії, де був ти?
«Так, так, так».
— Ще одна лабораторна тварина? — запитала Нора.
«Так».
Трейвіс витріщився на світлину демона з густими бровами, 

глибоко посадженими жовтими очима та викривленою паще-
кою з гострими зубами. Нарешті він промовив:

— Під час експерименту… щось пішло не так?
«І так, і ні».
Ейнштейн схвильовано перебіг вітальнею до вікна і, поклав-

ши передні лапи на підвіконня, визирнув назовні. На Санта-
Барбару опускався вечір.

Нора та Трейвіс сиділи на підлозі посеред порозгортуваних 
журналів та книг. Вони раділи, що досягли успіху, але вже по-
чали втомлюватися, хоч і не показували цього. Раптом вони 
спантеличено глянули одне на одного.

— Як гадаєш, Ейнштейн може брехати, вигадуючи неймовір-
ні історії, як це, бува, роблять діти? — тихо запитала Нора.

— Не знаю. Вміють собаки брехати чи це суто людське вмін-
ня? — Він засміявся, відчуваючи абсурдність власного запитан-
ня. — Чи можуть собаки брехати? Чи може лось стати президен-
том? Чи можуть корови співати?

Нора засміялася вслід за ним.
— А качки можуть вибивати чечітку?
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Бажаючи трохи поклеїти дурня після розумових та емоцій-
них зусиль, що їх вони доклали під час спілкування з Ейн-
штейном, Трейвіс сказав:

— Я бачив таке одного разу.
— Справді?
— Так. У Лас-Вегасі.
Нора розсміялася і промовила:
— У якому готелі це відбувалося?
— «Цезар-палас». Крім того, та качка ще й співала.
— Качка?
— Так. Знаєш, як її звали?
— Як?
— Семмі Дейвіс-молодший, — відповів Трейвіс, і вони зно-

ву розсміялися. — Він був такою суперзіркою, що на афіші 
навіть не вказували повністю його імені: люди і без того знали, 
хто виступатиме.

— Вони просто писали: «Семмі», так?
— Ні. Лише «Мол.»
Ейнштейн відвернувся від вікна і тепер, нашорошивши 

 вуха, дивився на них, намагаючись зрозуміти їхню чудернаць-
ку поведінку.

Трейвіса і Нору ще більше розвеселило спантеличення Ейн-
штейна. Це було найсмішніше, що вони коли-небудь бачили. 
Захлинаючись реготом, вони попадали одне на одного, наче 
якісь дурники.

Презирливо пирхнувши, ретривер повернувся до вікна.
Поки вони приходили до тями і втишувався сміх, Трейвіс 

раптом усвідомив, що він обіймає Нору, а вона поклала йому 
голову на плече. До цього часу вони ще не дозволяли собі тако-
го близького фізичного контакту. Трейвіс відчував свіжий запах 
її чистого волосся і тепло її тіла. Раптом він відчайдушно захотів 
її, і вже знав наперед, що поцілує її, щойно вона підніме голову 
з його плеча. Через мить вона підняла голову, і Трейвіс так 
і вчинив: поцілував її, а вона відповіла на його поцілунок. Кіль-
ка секунд Нора не розуміла, що відбувається; на якусь мить 
вона збайдужіла до всього на світі й лише насолоджувалася цим 
напрочуд невинним цілунком, в якому відобразилася не при-
страсть, а дружба й ніжність. Потім губи Нори зробилися 
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м’якшими, дихання почастішало і вона, міцніше схопивши 
його за руку, присунулася ближче, ледь застогнавши. Пробур-
мотівши щось, Нора раптом наче отямилась від власного голо-
су. Відтак вона несподівано і напрочуд гостро відчула у Трейві-
сі чоловіка, і її очі широко розплющилися від подиву (і страху). 
Трейвіс одразу ж відсунувся від неї, бо на підсвідомому рівні 
відчув, що ще рано. Коли зрештою вони будуть кохатися, то це 
в слушний момент відбудеться без будь-яких вагань і перешкод. 
Оскільки пам’ять про перше їхнє кохання зостанеться на все 
життя, вона повинна бути яскравою, радісною і вартою того, 
щоби про неї не забути. І хоча зараз був не той момент, щоб 
щось планувати чи присягатися, Трейвіс не сумнівався, що він 
проведе з Норою Дейвон усе життя. На підсвідомому рівні він 
зрозумів, що вже знав про це кілька останніх днів.

Коли незручний момент минув, вони просто сиділи обіч 
 одне одного, не зважуючись коментувати раптові зміни у їхніх 
стосунках. Нарешті Нора вимовила:

— Він досі стоїть біля вікна.
Притиснувшись носом до скла, Ейнштейн вглядався 

в темряву.
— Можливо, він говорить правду, — промовила Нора. —  Хіба 

з лабораторії не могла втекти якась інша дивна істота?
— Якщо в них був такий розумний собака, то, цілком мож-

ливо, є і значно цікавіші створіння. Того ж дня у лісі щось 
таки було.

— Але ти заїхав із ним так далеко на північ, що навряд чи 
хтось зможе його знайти.

— І справді, — погодився Трейвіс. — Мабуть, Ейнштейн не 
розуміє цього. Що б там не було в лісі, воно його вже не зможе 
наздогнати. Водночас мені здається, що вчені вже з ніг збилися, 
шукаючи його. Я за це й переживаю. Ось чому Ейнштейн на 
публіці поводиться як звичайний пес, а свій інтелект показує 
лише нам. Він не хоче повертатися.

— Якщо вони знайдуть його… — почала було Нора.
— Не знайдуть.
— А якщо знайдуть, то що тоді?
— Я ніколи нікому його не віддам, — промовив Трей-

віс. — Ніколи.
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Об одинадцятій годині ночі помічники коронера забрали обез-
головлений труп Портера та понівечене тіло сторожа з Бордо 
Ріджа. Для репортерів, котрі купчилися біля поліцейського за-
городження, розповіли вигадану історію. Здається, преса на неї 
купилася; вони поставили свої питання, зробили кілька світ-
лин і зняли кілька сотень метрів відеоплівки, щоб завтра змон-
тувати у кількахвилинний репортаж (в епоху масових убивств 
і тероризму двом жертвам приділяли не більше двох хвилин 
ефіру: десять секунд на вступ, півтори хвилини на сам сюжет 
і десять секунд на прилизаних ведучих, котрі поважно сидять 
із похмурим і сумним виглядом. Потім вони переходять до 
репортажів про конкурс купальників, з’їзд власників «едселів» 
і чоловіка, який стверджує, що бачив НЛО у вигляді Твінкі). 
Репортери, криміналісти, поліцейські роз’їхались, як, втім, 
і всі агенти Лемюела Джонсона, а зосталися лише Волт, Лем 
і Кліфф Соамз.

Місяний серп заховався десь за хмарами. Прожектори при-
брали, і довколишню місцевість тепер освітлювали лише фари 
машини Волта. Він розвернув свого седана і спрямував фари 
на автівку Лема, припарковану в кінці немощеної вулиці, щоб 
їм із Кліффом не доводилося спотикатися у темряві. Там же, 
куди не досягало світло фар, кістяки будинків виглядали як 
закам’янілі скелети доісторичних рептилій.

Підійшовши до своєї машини, Лем відчув, що йому полег-
шало, наскільки це можливо у такій ситуації. Волт без вагань 
погодився дозволити федеральним органам взяти цю справу під 
свою юрисдикцію. 

Хоча Лем порушив із десяток правил і клятву, розповівши 
Волту подробиці проекту «Франциск», він був упевнений, що 
Волт триматиме язика за зубами. Справа досі залишалася се-
кретною. Хоч Лем і трохи привідкрив завісу таємничості, але 
все ж таки лише привідкрив.

Кліфф Соамз першим дістався машини, відкрив двері й сів 
на пасажирське сидіння. В той момент, коли Лем відчинив 
водійські дверцята, щоб сісти за кермо, Кліфф раптом вигукнув:

— Господи!
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Кліфф прожогом вискочив з машини. Хоча Лем і сидів з іншо-
го боку, він зрозумів, чому помічник так злякався. Там лежала 
голова. Без сумніву, вона належала Тілу Портеру.

Голова лежала на передньому сидінні автомобіля, повернута 
в бік Лема. Рот був відкритий у беззвучному крику, а очей не 
було взагалі.

Вистрибнувши з машини, Лем вихопив з-під піджака револьвер.
Волт Гайнс із пістолетом у руці вже також вискочив із маши-

ни й побіг до Лема.
— Що трапилося?
Лем вказав на голову.
Підійшовши до седана АНБ, Волт зазирнув усередину крізь 

відчинені двері й злегка скрикнув від жаху, побачивши голову.
Кліфф зайшов з іншому боку, стискаючи револьвер і ціля-

чись перед собою.
— Кляте чудовисько було тут весь час, поки ми оглядали 

 будинок.
— Напевно, воно й досі тут, — промовив Лем, напружено 

вдивляючись у темряву, яка огортала все довкола, де не сягало 
світло фар патрульної машини.

Дивлячись на споночілий квартал, Волт промовив:
— Я викличу своїх людей, і ми все тут обшукаємо.
— Нема сенсу, — промовив Лем. — Воно втече, побачивши, 

що твої люди повертаються… якщо вже не втекло.
Вони стояли на межі Бордо Ріджа. На декілька кілометрів 

попереду розкинулися рівнини, пагорби та гори. Напевне, Аут-
сайдер прийшов звідти і туди ж утік. Всі ці пагорби, гряди та 
каньйони освітлював лише ледве видимий місячний серпик, 
і чоловіки радше вгадували їх, ніж бачили.

Десь на неосвітленій вулиці щось голосно грюкнуло, наче 
хтось перекинув штабель дощок чи машину щебеню.

— Воно тут, — промовив Волт.
— Можливо, — промовив Лем. — Але ми не будемо шукати 

його в темряві. І тим паче — втрьох. Воно тільки на це й очікує.
Чоловіки прислухалися, але ніщо більше не порушило тишу.
— Щойно приїхавши, ми обшукали все селище, — запев-

нив Волт.
Кліфф промовив:
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— Воно йшло на крок попереду, граючись з вами в кота й миш-
ку. Потім чудовисько побачило нас і впізнало Лема.

— Воно впізнало мене, бо я кілька разів бував у Банодайні, — 
погодився Лем. — Узагалі… Аутсайдер, напевно, чекав саме на 
мене, бо розуміє мою роль у цьому і знає, що це я керую розшука-
ми його і собаки. Тому він і залишив мені голову полі цейського.

— Щоби подражнити тебе? — запитав Волт.
— Так.
Вони помовчали, напружено вдивляючись у темряву в будин-

ках та навколо них.
У гарячому червневому повітрі не було жодного поруху.
Тривалий час єдиним звуком, який вони чули, було тихе гудін-

ня мотора у машині шерифа.
— Він спостерігає, — промовив Волт.
Знову почувся гуркіт перекинутих будматеріалів, але цього 

разу десь ближче.
Трійця застигла, розвернувшись в різні боки, готуючись від-

бити напад.
Потім знову на хвилину все затихло.
Коли Лем хотів щось сказати, почувся нелюдський крик Аутсай-

дера, від якого кров холола в жилах. Цього разу вони змогли ви-
значити, звідки прийшов звук, — з нічної рівнини за Бордо Ріджем.

— Він іде, — промовив Лем. — Аутсайдер зрозумів, що ми не 
купимося на його провокацію, бо нас обмаль, всього лише троє, 
тому вирішив утекти, поки ми не викликали підкріплення.

Звідкись здалеку знову донісся нелюдський крик. Зловісний 
звук шкрябонув Лема всередині, наче хтось пройшовся гостри-
ми кігтями.

— Зранку ми відправимо розвідників морської піхоти на схід-
ні пагорби, — промовив він. — Ми зловимо клятого монстра, 
присягаюся Богом.

Волт повернувся до седана Лема, вочевидь зволікаючи з ви-
рішенням неприємної справи — що робити з відірваною голо-
вою Тіла Портера.

— А очі? Чому він постійно їх вириває? — запитав Волт.
— По-перше, через те, що він до біса агресивний і крово-

жерливий, — відповів Лем. — Це в його генах. По-друге, йому 
дуже подобається сіяти жах, як я гадаю. Але…
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— Що «але»?
— Я б дуже хотів це забути, але, на жаль, пам’ятаю так чітко, 

наче це трапилось учора.
Під час одного зі своїх візитів у Банодайн Лем став свідком 

неприємної розмови (якщо це можна так назвати) між доктором 
Ярбек та Аутсайдером. Вона разом зі своїми асистентами навчи-
ла Аутсайдера мови символів, що нагадувала мову, роз роблену 
дослідниками, які проводили перші експерименти зі спілкуван-
ня з вищими приматами (наприклад, горилами) у сере дині 70-х. 
Найбільшого успіху було досягнуто із самицею горили на ім’я 
Коко — упродовж минулого десятиріччя вона стала героїнею 
сотень історій. Подейкували, що Коко опанувала 400 слів- сим-
волів. Коли останнього разу Лем бачив Аутсайдера, той міг по-
хвалитися більшим, аніж у Коко, словниковим запасом, хоч і до-
сі примітивним. У лабораторії Ярбек Лем спостерігав за тим, як 
жахливе творіння людських рук у величезній клітці обмінювало-
ся з ученою складною серією ручних сигналів, а асистент нашіп-
тував синхронний переклад. Аутсайдер був напрочуд вороже 
налаштований до всіх і всього. Він часто переривав діалог з Яр-
бек, у шаленій люті метаючись по клітці і з диким вереском гам-
селячи по ґратах. Лему ця страхітлива сцена здавалася відразли-
вою. Але водночас йому було страшенно жаль цього створіння: 
Аутсайдер завжди сидітиме у клітці й завжди буде чужинцем, 
найсамотнішою істотою у світі, навіть ще більш самотньою, ніж 
пес Везербі. Це видовище так вразило Лема, що він запам’ятав 
кожен символ, якими обмі нювалися Аутсайдер і Ярбек, і ось 
тепер ця страхітлива «розмова» зринула в його пам’яті.

Якоїсь миті Аутсайдер показав знаками:
«Вирвати очі».
«Ти хочеш вирвати мої очі?» — запитала знаками Ярбек.
«Вирвати чиїсь очі».
«Навіщо?»
«Не побачать».
«Чому ти не хочеш, щоб тебе побачили?»
«Огидний».
«Ти гадаєш, що ти огидний?»
«Дуже огидний».
«Звідки ти взяв, що ти огидний?»
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«Від людей».
«Яких людей?»
«Від усіх, хто бачив мене вперше».
«Як отой чоловік, що прийшов сьогодні?» — показала Ярбек, 

маючи на увазі Лема.
«Так. Усі вважають мене огидним. Ненавидять мене».
«Ніхто тебе не ненавидить».
«Всі».
«Ніхто ніколи не казав, що ти огидний. Звідки ти знаєш, що 

вони думають?»
«Я знаю».
«Звідки?»
«Я знаю, я знаю, я знаю!»
Аутсайдер гасав кліткою, б’ючи ґрати і щось викрикуючи. 

Потім він повернувся до Ярбек.
«Вирвати свої очі».
«Щоб не бачити себе?»
«Щоб не дивитися на людей, які дивляться на мене», — по-

казала знаками істота.
У Лема тоді прокинулося глибоке співчуття до неї, хоча його 

страх нікуди не дівся.
Тепер він стояв тут серед спекотної червневої ночі й розпо-

відав Волту про спілкування в лабораторії Ярбек. Шериф здриг-
нувся.

— Господи, — промовив Кліфф Соамз. — Він ненавидить 
себе, інших, а ще більше — свого творця.

— Тепер ти розповів мені все, — зауважив Волт. — Дивно, що 
ніхто з вас не розуміє, чому він так самовіддано ненавидить со-
баку. Той бідолашний каліка, чорт забирай, і пес — це єдині 
діти проекту «Франциск». Собаку всі люблять, він — мазунчик, 
і Аутсайдер завжди знав про це. Батьки зазвичай пишаються 
такими дітьми, а Аутсайдер — дитина, яку завжди ховають по-
далі. Тому його ненависть до собаки зростає з кожним днем.

— Звісно, — погодився Лем. — Звісно ж, ти правий.
— Це також пояснює, чому два дзеркала у ванній на другому 

поверсі розбиті. Я про будинок, де вбили Тіла Портера, — про-
довжував Волт. — Аутсайдер не терпить своєї зовнішності.

Десь дуже далеко закричала якась потойбічна істота.
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РОЗДІЛ 7

1

До кінця червня Нора малювала, проводила багато часу із Трей-
вісом і намагалася навчити Ейнштейна читати.

Вони з Трейвісом сумнівалися, що навіть найрозумнішого 
собаку можна цьому навчити, але спробувати вартувало. Якщо 
Ейнштейн розумів усне мовлення, то, відповідно, його можна 
навчити й літерам.

Звичайно, вони не могли бути стовідсотково впевнені, що 
Ейнштейн розуміє усне мовлення, хоча пес і відповідав правиль-
но зі специфічною реакцією. Була невелика ймовірність, що пес 
не розуміє точного значення слів, але якимось телепатичним 
способом «читає» слова-образи в думках мовців.

— Щоправда, я не надто вірю, що справа лише в цьому, — 
промовив Трейвіс одного вечора.

Вони сиділи з Норою на його терасі, попиваючи коктейлі, 
приготовані з вина, соку та газованої води. Ейнштейн у цей час 
розважався зі струменями води, що били з невеличкого газон-
ного розбризкувача.

— Можливо, лише тому, що я не хочу в це повірити. При-
пускати, що він не менш розумний, ніж я, та ще й телепат, — це 
вже занадто. Якщо це правда, то в такому разі це я повинен 
носити ошийник, а він нехай тримає повідець!

Якби не «іспанський» тест, то Трейвіс і Нора так би й не ді-
зналися, що пес аж ніяк не телепат.

У коледжі Трейвіс три роки вивчав іспанську, а пізніше, коли 
він обрав військову кар’єру і вступив в елітний загін «Дельта», 
йому запропонували продовжити вивчення цієї мови, оскільки 
начальство вважало, що через ріст політичної нестабільності 
у Центральній та Південній Америці «Дельта» все частіше брати-
ме участь в антитерористичних операціях в іспаномовних краї-
нах. Трейвіс декілька років прослужив у «Дельті», але завдяки 
частому спілкуванню з вихідцями з Латинської Америки, які 
проживали в Каліфорнії, він добре розмовляв іспанською.

Коли Тревіс почав подавати Ейнштейну команди або запиту-
вати про щось іспанською, пес витріщався на нього з дурнуватим 
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виглядом, метляючи хвостом, але більше жодним чином не 
реагував. Трейвіс продовжував, а ретривер піднімав голову і гав-
кав, наче запитуючи, чи, бува, той не жартує. Без сумніву, якби 
пес читав образи в голові мовця, то розумів би їх незалежно від 
мови, якою до нього звертаються.

— Він не вміє читати думки, — виснував Трейвіс. — Хвала 
Богові, є межа його геніальності!

День за днем Нора сиділа на підлозі у вітальні Трейвіса або 
на терасі, пояснюючи Ейнштейну алфавіт і намагаючись роз-
тлумачити, як складати слова з літер, як вони на письмі пов’язані 
з усним мовленням, яке він уже розумів. Час від часу Трейвіс 
підмінював Нору, щоб та відпочила, але здебільшого він просто 
сидів поряд і щось собі читав, стверджуючи, що в нього терпін-
ня не вистачає бути вчителем.

У блокноті з перекидними сторінками Нора створила власну 
абетку. На лівих сторінках вона вклеїла повитинані з журналів 
картинки із зображеннями різноманітних предметів, а справа 
великими літерами понаписувала їхні назви. Слова були прості: 
ДЕРЕВО, АВТОМОБІЛЬ, БУДИНОК, ЧОЛОВІК, ЖІНКА, 
КРІСЛО… Ейнштейн сидів біля неї, уважно дивлячись в абетку. 
Спочатку вона показувала на картинку, а потім на слово, голос-
но проказуючи його декілька разів.

Тридцятого червня Нора розклала на підлозі кілька картинок 
без підписів.

— Зараз буде тест, — сказала вона Ейнштейну. — Подиви-
мось, яких успіхів ти домігся у порівнянні з понеділком.

Ейнштейн напружився, випнув груди і підняв голову. Весь 
його вигляд виражав упевненість у своїх здібностях.

Трейвіс сидів у кріслі й чекав. Він промовив:
— Якщо ти не пройдеш тест, волохата мордо, ми обміняємо 

тебе на пуделя, який може перекидатися, прикидатися мертвим 
і просити вечерю.

Норі було приємно, що Ейнштейн не звертав на Трейві-
са уваги.

— Зараз не час блазнювати, — зауважила Нора.
— Визнаю свою помилку, професоре, — промовив Трейвіс.
Нора підняла картку зі словом «ДЕРЕВО». Ретривер одразу ж 

підійшов до світлини сосни і тицьнувся в неї носом. Кола Нора 
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підняла картку «АВТОМОБІЛЬ», він понюхав світлину маши-
ни, а коли взяла картку «БУДИНОК», то пес показав на коло-
ніальний особняк. Таким чином вони пройшли п’ятдесят слів, 
і пес жодного разу не помилився. Нора була вражена його про-
гресом, а Ейнштейн постійно метляв хвостом.

— Але, Ейнштейне, — промовив Трейвіс, — все ж тобі ще до 
біса далеко до читання Пруста!

Нору зачепили кпини Трейвіса з її учня, і вона вигукнула:
— Він неабиякий молодець! Ейнштейн не може досягти рів-

ня учня коледжа за один вечір, але він навчається швидше, ніж 
будь-яка дитина.

— Справді?
— Так! Значно швидше.
— Ну, в такому разі він заслуговує на кілька «Мілк-боунів».
Ейнштейн одразу ж побіг на кухню за печивом для собак.

2

Літо минало. Трейвіс був здивований, як швидко Нора навчила 
Ейнштейна читати.

До середини липня вони перейшли від саморобної абетки до 
дитячих книг Доктора Сьюза, Моріса Сендака, Філа Паркса, 
Сюзі Бодал, Сю Дрімер, Мерсера Маєра та багатьох інших авто-
рів. Здавалося, Ейнштейн обожнював їх, але його улюбленими 
стали книги Паркса і особливо — чудова серія «Квак і Жаб» Ар-
нольда Лобела, хоча ні Нора, ні Трейвіс не могли зрозуміти при-
чини такої любові. Вони поприносили йому цілі стоси дитячих 
книг із міської бібліотеки, а крім того, чимало купили у магазині.

Спочатку Нора читала йому вголос, водячи пальцем під кож-
ним словом, а Ейнштейн напрочуд уважно спостерігав за нею, 
нахилившись до книжки. Пізніше вона вже не читала вголос, 
а просто тримала книгу розгорнутою перед ретривером і пере-
гортала сторінки, коли він просив (скавчав або подавав якийсь 
інший знак).

Бажання Ейнштейна цілими годинами сидіти над книгами 
доводило, що він справді читає їх, а не просто розглядає чудові 
картинки. Все ж Нора вирішила перевірити його на знання 
змісту книги, задаючи питання за сюжетом.
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Коли Ейнштейн прочитав «Квак і Жаб цілий рік», Нора згор-
нула книжку і промовила:

— Добре. Тепер відповідай «так» або «ні» на мої питання.
Вони були на кухні, де Трейвіс готував картопляно-сирну 

запіканку на обід. Нора й Ейнштейн сиділи за кухонним сто-
лом, а Трейвіс відклав свої кулінарні справи, щоби подивитись, 
як Ейнштейн проходитиме свій тест.

Нора сказала:
— Перше запитання. Коли Жаб одного зимового дня при-

йшов до Квака, той лежав у ліжку і не хотів виходити. Так?
Ейншейн повернувся на бік на кріслі, щоб мати змогу по-

махати хвостом: «Так».
— Але зрештою Жаб витягнув Квака на вулицю й вони піш-

ли кататися на ковзанах, — продовжувала Нора.
«Ні».
— Вони пішли кататися на санчатах, — промовила вона.
«Так».
— Дуже добре! Пізніше на Різдво Жаб вручив Кваку подару-

нок. Це був светр?
«Ні».
— Нові санчата?
«Ні».
— Коминковий годинник?
«Так, так, так».
— Чудово! — промовила Нора. — Що ми будемо читати далі? 

Як щодо «Неперевершеного містера Фокса»?
Ейнштейн несамовито замахав хвостом.
Трейвіс хотів би брати активнішу участь у навчанні ретриве-

ра, але він бачив, що робота з Ейнштейном йшла на користь 
Норі, тому вирішив не втручатися. Хоча Трейвіс іноді бурчав, 
сумніваючись, що пес зможе навчитися читати, і постійно кеп-
кував з успіхів собаки чи його улюблених книжок. Цього скеп-
тицизму вистачало, щоб Нора з подвійним завзяттям взялася за 
навчання і проводила з ретривером ще більше часу, аби довести, 
наскільки Трейвіс помиляється. Ейнштейн же ніяк не реагував 
на негативні відгуки Трейвіса, і той припускав, що пес такий 
поблажливий лише тому, що розуміє тонку психологічну гру 
хазяїна, яка полягає у тому, щоб діяти від протилежного.
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Було важко зрозуміти, чому Нора аж розквітала під час на-
вчання. Можливо, тому, що вона ні з ким раніше так жваво не 
спілкувалася, як оце тепер із собакою (навіть із Трейвісом чи 
тіткою Вайолет). Сам процес активного спілкування допомагав 
їй вибавитися від своєї шкаралупи. А, можливо, їй подобався 
сам факт того, що вона передає свої знання псові. Нора за вда-
чею була дбайливою людиною, їй подобалося піклуватися про 
когось, хоча вона все попереднє життя і була відлюдницею, тож 
не мала жодної нагоди проявити себе у цьому сенсі. Тепер у Но-
ри з’явився такий шанс, і вона не шкодувала сил та часу. І в цьо-
му піклуванні про інших вона знаходила радість.

Трейвіс також підозрював, що стосовно ретривера яскраво 
проявлявся її материнський інстинкт. Терплячість Нори можна 
було порівняти з терплячістю хорошої матері у поводженні з ди-
тиною, і вона часто розмовляла з Ейнштеном з такою ніжніс-
тю та любов’ю, що здавалося, ніби вона розмовляє зі своєю 
коханою дитиною.

Хай там як, але, працюючи з Ейнштейном, Нора ставала 
вільнішою і розкутішою. Поступово змінивши безформні тем-
ні плаття на літні білі вовняні слакси, яскраві блузки, джинси 
та футболки, вона помолодшала років на десять. Нора зробила 
зачіску в салоні краси, і відтоді вже не поверталася до старої 
звички — розпрямлення свого чудового чорного волосся. Тепер 
вона сміялася частіше і заразливіше. Розмовляючи з Трейвісом, 
вона дивилася йому в очі й рідко відводила погляд, як це було 
раніше. Тепер вона не боялася торкнутися його чи обійняти за 
талію. Норі подобалося, коли Трейвіс обіймав її, і вони вже не 
соромились цілуватися, хоча ці поцілунки зазвичай зостава лися 
невинними, наче перші поцілунки закоханих підлітків. Чотир-
надцятого липня Нора отримала звістку, яка ще більше втіши-
ла її. Їй зателефонували з прокуратури федерального окружно-
го суду Санта-Барбари і повідомили, що їй необов’язково бути 
присутньою на суді, щоб свідчити проти Артура Стрека. Оскіль-
ки він уже притягувався до кримінальної відповідальності, 
Стрек вирішив не наполягати на своїй невинуватості й будува-
ти лінію захисту проти звинувачень у спробі зґвалтування, на-
паді та проникненні у чуже житло. Він доручив адвокату уклас-
ти досудову угоду з прокурором, у результаті якої з нього зняли 
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всі звинувачення, крім нападу, і засудили до трьох років ув’яз-
нення з правом на дострокове звільнення через два роки.

Нора ненавиділа саму думку про суд, а тепер вона уникла 
його, тож вирішила відсвяткувати цю подію і вперше в житті 
трохи напилася.

Того ж дня Трейвіс приніс додому новий стос чтива, і Ейн-
штейн виявив поміж усього іншого дитячі книжки про Міккі 
Мауса з картинками та в коміксах. Побачивши їх, він зрадів не 
менше, ніж Нора вирішенню проблеми зі Стреком. Захоплення 
Ейнштейна Міккі Маусом, Дональдом Даком й іншими дісне-
ївськими персонажами залишилося загадкою, але було безсум-
нівним: Ейнштейн безнастанно метляв хвостом і на знак вдяч-
ності обслинив Трейвіса з ніг до голови.

Все було б чудово, якби Ейнштейн посеред ночі не ходив від 
вікна до вікна, з неприхованим страхом вдивляючись у темряву.

3

У четвер 15 липня, коли минуло майже шість тижнів після 
вбивств у Бордо Ріджі та два місяці після втечі Аутсайдера і пса 
з Банодайна, Лемюел Джонсон сидів самотою у своєму кабі неті 
на верхньому поверсі федеральної будівлі у Санта-Ані — адмі-
ністративному центрі округу Оріндж. Він витріщався у вікно на 
смог, що скупчився під інверсійним шаром 1 і вкривав усю за-
хідну частину округу. Від цього жахлива спека ставала ще гні-
тючішою. Така жовчно-набурмосена днина пасувала кислому 
настрою Лема.

В його обов’язки входив не лише пошук втікачів з лаборато-
рії, проте, коли він навіть займався іншими справами, це роз-
слідування невідступно турбувало його. Навіть уночі Лем не міг 
забути про катастрофу в Банодайні, відтак останнім часом спав 
не більше 4-5 годин. Він не хотів миритися з поразкою. Ще 
й більш од того: він був одержимий думкою про те, як уникнути 
поразки. Його тато, який починав життя у жахливих злид-
нях, але побудував успішний бізнес, втовкмачив Лему майже 

1 Шар атмосфери, в якому температура підвищується з висотою, а не понижу-
ється, що призводить до утворення смогу.
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побожну впевненість у необхідності домагатися успіху завжди 
і в усьому. «Неважливо, якого успіху ти домігся. Якщо не ста-
ратимешся, життя завжди може дати тобі добрячого копняка, — 
повчав тато. — А для чорношкірих, Леме, це ще гірше. Для нас 
успіх — це канатоходець над Великим каньйоном. Ось він 
нагорі, і він торжествує, але одна помилка — і він уже летить 
сторчголов у безодню з півторакілометрової висоти. В безодню! 
Тому що це падіння означає бідність. В очах багатьох навіть 
у наші прогресивні часи бідний і нещасний чорношкірий, кот-
рий зазнав поразки, — ніхто, просто ніґер». То був єдиний ви-
падок, коли батько вживав це ненависне слово. Лем виріс, упев-
нений, що будь-який успіх — це лише непевний крок на скелі 
життя, де небезпека чатує на нього на кожному кроці і в будь-
який момент вітер може скинути його зі скелі, тому він не має 
права послаблювати хват і повинен дертися все вище і вище — 
до ширшого і безпечнішого виступу.

Лем погано спав і зовсім не мав апетиту. Щойно він намагав-
ся щось з’їсти, як у нього одразу ж починалося сильне нетрав-
лення. Гра у бридж також ішла коту під хвіст, бо він не міг 
зосе редитися на картах, і на щотижневих посиденьках із Волтом 
й Одрі Гайнсами Джонсонам постійно не щастило.

Лем розумів, чому так жадав розкрити цю справу, але це зна-
ння не допомагало вибавитися від нав’язливих думок.

«Ми — ті, хто ми є, — розмірковував Лем. — Можливо, ми 
змінюємося лише тоді, коли життя підкидає нам сюрприз — не-
сподіваний, так наче ненавмисно розбити вітрину бейсбольною 
битою. Такий сюрприз і струшує хватку минулого».

Так сидів Лем цього спекотного липневого дня і в тривожно-
му очікуванні дивився у вікно.

У травні він припустив, що ретривера хтось міг підібрати 
і забрати додому. Зрештою, це був гарний пес, і якщо він про-
явить хоч би трохи свого інтелекту, то перед ним не встоїть 
ніхто, відтак прихисток — не проблема. Саме тому Лем зрозумів, 
що знайти собаку буде складніше, ніж Аутсайдера. «Останнього 
можна знайти за тиждень, а ретривера — за місяць», — подумав 
Лем. Він розіслав оголошення з проханням про допомогу в роз-
шуках золотистого ретривера у всі притулки для тварин та ве-
теринарні клініки Каліфорнії, Невади й Арізони. В оголошенні 
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йшлося, що тварина втекла з медлабораторії, де проводили 
важливі дослідження, пов’язані з раком. Там також зазначало-
ся, що втрата собаки означатиме втрату мільйона доларів, виді-
леного на експерименти, та безмір безцінних робочих годин 
дослідників, а також вона спричинить серйозні перешкоди 
у розробці ліків від певних хвороб. В оголошенні також місти-
лася фотографія тварини й інформація про наявність у її лівому 
вусі витатуйованого лабораторного знака: 33-9. У супровідному 
листі до оголошення АНБ прохало не лише про допомогу, 
а й про конфіденційність. Розсилку робили щотижня з дня 
втечі з Банодайна, і, крім того, десятки агентів тільки тим і за-
ймалися, що обдзвонювали притулки і ветеринарів у трьох шта-
тах, щоб нагадати їм про існування оголошення і необхідність 
продовження пошуків ретривера з татуюванням.

У той же час пошуки Аутсайдера можна з упевненістю обме-
жити безлюдними територіями, позаяк він не хотів показувати-
ся на людські очі. І, зрештою, зважаючи на його зовнішність, 
навряд чи знайдеться хтось охочий прихистити потвору. Окрім 
того, Аутсайдер залишав за собою купу трупів, що слугували 
найкращим орієнтиром.

Після вбивств у Бордо Ріджі на сході Йорба-Лінди Аутсайдер 
перебрався в район Чіно-Гіллз, де не було населених пунктів. 
Потім він перемістився на північ, перетнувши східний кордон 
округу Лос-Анджелес. Там 9 червня його знову помітили на 
окраїні ранчо Даймонд-Бар. Звідти Агентство захисту тварин 
округу Лос-Анджелес отримало сотні істеричних звернень про 
напади диких тварин на домашніх улюбленців. Телефонували 
в поліцію і ті, котрі вважали, що вбивства — справа рук маніяка. 
За дві ночі у Даймонд-Барі було замордовано понад два десятки 
домашніх тварин. Стан їхніх трупів, на глибоке переконання 
Лема, однозначно свідчив, що маніяком був Аутсайдер.

Потім більше тижня про Аутсайдера не було жодних звісток, 
поки зранку 18 червня молода пара туристів біля підніжжя піка 
Джонстона, що у південній частині безмежного національного 
заповідника «Анджелес», не повідомила, що бачила якусь «по-
тойбічну» істоту. 

Вони зачинилися у мікроавтобусі, але монстр постійно нама-
гався їх дістати і при цьому навіть розбив бічне вікно каменем. 
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На щастя, у туристів був «браунінг» 32-го калібру, й один з них 
відкрив вогонь по нападнику, що злякало істоту. Журналісти 
сприйняли їх як пару диваків, відтак у вечірніх новинах ротаті 
ведучі неабияк посміялися із цієї пригоди.

Проте Лем повірив молодій парочці. На карті він відзначив 
малонаселену смугу території, якою Аутсайдер міг пройти до 
піка Джонстона від Даймонд-Бар: через Сан Хосе Гіллз, регіо-
нальний парк Бонеллі між Сан Дімас та Глендорою, а там через 
ліси. Він повинен був перетнути чи пройти під трьома трасами. 
Але якщо Аутсайдер подорожував пізно вночі, коли машин 
було обмаль чи взагалі не було, то його б ніхто не помітив. Лем 
відправив у ту частину лісу сотню розвідників морської піхоти, 
де вони, перевдягнувшись у цивільний одяг і поділившись на 
групи із 3-4 чоловік, продовжили пошуки.

Лем сподівався, що туристи хоча б один раз поцілили в Аут-
сайдера. Проте там, де вони отаборилися, жодних слідів крові 
не виявилося.

Лем почав переживати, що Аутсайдер ще довго зможе пере-
ховуватися. На жаль, на північ від Лос-Анджелеса заповідник 
займав величезну площу.

— Завбільшки як штат Делавер, — сказав Кліфф Соамз, ви-
мірявши площу на настінній карті, що висіла на дошці у кабі-
неті Лема. Кліфф походив звідти й відносно недавно перебрав-
ся сюди, на захід, тому з подивом новачка сприймав тутешні 
величезні масштаби. Він був молодий, завзятий і по вінця спов-
нений оптимізму. Кліфф виховувався зовсім в іншій атмосфері, 
ніж Лем: він не почувався канатохідцем і не вважав, що через 
одну-єдину помилку можна занапастити своє життя. Іноді Лем 
заздрив йому. Зараз він втупився в розрахунки Кліффа.

— Якщо Аутсайдер знайде прихисток у горах Сен-Гейбріел, 
харчуючись дикими тваринами, насолоджуючись спокоєм і за-
для задоволення своєї хижацької натури лише інколи полюючи 
на людей, котрі живуть на окраїнах заповідника… в такому разі 
його ніколи не знайдуть.

— Але не забувай, що він ненавидить пса ще більше, ніж 
людей, — сказав Кліфф. — Йому потрібен пес, і він може його 
знайти.

— Ми теж так вважаємо.
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— А він виживе у дикій природі? Так, він не лише жорстокий, 
а й розумний. Можливо, занадто розумний, щоб виживати у за-
бутому Богом місці.

— Можливо, — сказав Лем.
— Військові незабаром його помітять, або він сам наведе нас 

на свій слід, — припустив Кліфф.
Це сталося 18 червня.
Коли вони не натрапили на слід Аутсайдера впродовж на-

ступних десяти днів, утримувати сотню людей в польових умо-
вах стало дуже накладно. Двадцять дев’ятого червня Лему до-
велося відмовитися від морських піхотинців, котрі були в його 
розпорядженні, і відправити їх назад на базу.

День за днем Кліффа підбадьорювала відсутність будь-яких 
звісток про Аутсайдера. Він уже готовий був повірити, що 
монстр втрапив у халепу, що він загинув і вони більше ніколи 
не почують про нього.

Одночасно з цим Лем засмучувався все більше. Він був упев-
нений, що втратив контроль над ситуацією, і що Аутсайдер 
вигулькне найдраматичнішим чином, і врешті люди дізнаються 
про існування цього монстра. Це буде крах.

Єдиним позитивним моментом було те, що монстр ховався 
в окрузі Лос-Анджелес, який перебував поза юрисдикцією Вол-
та Гайнса. Навіть якщо будуть іще жертви, Волт про них може 
ніколи не дізнатися, відтак Лему не доведеться вкотре переко-
нувати свого друга не втручатися.

У четвер 15 липня минуло рівно два місяці після втечі з Ба-
нодайна і місяць після нападу монстра на туристів, які повва-
жали його чи то інопланетянином, чи то молодшим кузеном 
Біґфута. Лем уже хотів підшукувати нову роботу. Його ніхто ні 
в чому не звинувачував. На нього тиснули, але не більше, ніж 
під час інших вагомих розслідувань. Насправді дехто з началь-
ства сприймав відсутність результатів у такому ж сприятливому 
світлі, як і Кліфф Соамз. 

Але в найчорніші хвилини Лем уявляв себе то охоронцем 
у формі, який працює у нічну зміну на складі, то розжалува-
ним копом. Спекотного літнього дня він, сидячи у своєму ка-
бінеті й похмуро вдивляючись у жовту поволоку за вікном, уго-
лос промовив:
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— Чорт забирай, мене вчили ловити бандитів у людській по-
добі, то ж якого дідька вони хочуть, щоб я ловив утікача із філь-
му жахів?

У двері постукали. Лем крутнувся у кріслі. У кабінет влетів 
Кліфф Соамз, схвильований і пригнічений одночасно.

— Аутсайдер, — промовив він. — Ми дізналися, де він… але 
є дві жертви.

*
Двадцять років тому у В’єтнамі пілот гелікоптера АНБ навчив-
ся, що слід знати про зліт і приземляння на перетятій місцевос-
ті. І тепер, коли він постійно підтримував радіозв’язок з поміч-
никами шерифа округу Лос-Анджелес, які вже були на місці 
події, він швидко, орієнтуючись за візуальними природними 
прикметами, знайшов район, де відбулися вбивства. На початку 
другої пілот приземлився на простору ділянку голого кряжу, 
з якої було видно каньйон Боулдер у національному заповіднику 
«Анджелес», усього за 100 метрів від місця, де знайшли тіла.

Коли Лем і Кліфф вилізли з гелікоптера і побігли верхівкою 
кряжу до натовпу поліцейських та лісничих, їм навстріч дув 
гарячий вітер, просякнутий запахом сухих чагарників і сосни. 
Тільки пучки сухої, колючої трави, спалені липневим сонцем, 
змогли якимось чином пустити коріння на цих височинах. Сті-
ни каньйону з обох боків укривали низькі чагарники (зокрема 
пустельні рослини на кшталт мескітового дерева), а нижчі схи-
ли та його дно заросли деревами й зеленою травою.

Вони перебували менш ніж за 7 кілометрів на північ від Сан-
ленда, 25 кілометрів на північ від Голлівуда і за 30 кілометрів від 
густонаселеного серця Лос-Анджелеса. Але здавалося, що нав-
коло пустельний острів у тисячу кілометрів завширшки і чорт-
зна скільки кілометрів від цивілізації. Це їх лякало. Помічники 
шерифа припаркували свої чотирьохколісні фургони на ґрунто-
вій дорозі за кілометр звідси — під час приземлення гелікоптер 
Лема пролітав над цими машинами — і разом із лісничими при-
йшли до місця, де були знайдені трупи. Зараз навколо них зібра-
лося четверо поліцейських, двоє чоловіків з окружної криміна-
лістичної лабораторії і троє лісничих. Складалося враження, 
начебто вони опинились у якомусь первісному місці.
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Коли прибули Лем із Кліффом, люди шерифа щойно закін-
чили запихати останки у спеціальні мішки. Вони ще не встигли 
їх застебнути, і Лем помітив, що жертвами стали чоловік і жін-
ка. Обоє були молодими і вдягнутими як туристи. В обидвох 
були страшенні рани і вирвані очі.

Кількість невинних жертв сягнула п’яти. Ці втрати знову 
змусили Лема відчути свою провину за те, що коїться. В такі 
моменти він жалкував, що тато виховав у ньому настільки гостре 
почуття обов’язку.

Помічник шерифа Гал Бокнер, високий засмаглий чоловік 
із навдивовижу грубим голосом, розповів Лему про стан жертв 
і хто вони такі:

— Згідно з його паспортом, чоловіка звали Сідней Тренкен, 
двадцять вісім років, із Ґлендейла. На тілі більше десятка страш-
них укусів, ще більше подряпин та порізів. Як бачите, горло 
розідране, а очі…

— Бачу, — відповів Лем, якому не хотілося чути всі ці жахіт-
ні деталі.

Чоловіки з кримінальної лабораторії застебнули мішки. Цей 
звук продзвенів у спекотному липневому повітрі, немов ланцю-
жок із крижинок.

Бокнер промовив:
— Спершу ми подумали, що, можливо, Тренкена зарізав 

якийсь маніяк. Час від часу з’являється божевільний убивця, 
який полює на своїх жертв у лісі, а не на вулицях. Тому ми по-
думали… спочатку він їх зарізав, а ці рани — справа тварин- 
падальників, уже коли хлопець був мертвий. Але тепер… ми 
не впевнені.

— Я не бачу крові на землі, — трохи здивовано промовив 
Кліфф Соамз. — Зазвичай її буває багато.

— Їх убили не тут, — сказав Бокнер і продовжив звітувати: — 
Жінка, двадцяти семи років, Рут Казаваріс, також із Ґлендейла. 
Також страшні укуси та порізи. Її горло…

Знову перебивши його, Лем запитав:
— Коли їх було вбито?
— Поки що нема результатів криміналістичної експертизи, 

найімовірніше, це сталося вчора пізно ввечері. Гадаємо, що 
трупи принесли сюди, бо на вершині їх простіше знайти: тут 
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проходить популярний туристичний маршрут. Але їх знайшли 
не туристи, а регулярний пожежний патруль. Пілот подивився 
вниз і побачив на голому хребті розпростерті тіла.

Ця височина над каньйоном Боулдера розташовувалася за 
55 кілометрів на північно-північний захід від піку Джонстона, 
де 18 червня молоді туристи заховалися від Аутсайдера у мікро-
автобусі і стріляли в нього з «браунінга» 32-го калібру. Це тра-
пилося двадцять вісім днів тому. Напевно, Аутсайдер рухав-
ся на північно-північний захід, покладаючись винятково на 
інстинкт. Без сумніву, йому доводилося обходити непрохідні 
каньйони, тому в цій гористій місцевості він пройшов зага-
лом від 100 до 150 кілометрів, тобто проходив близько чоти-
рьох кіло метрів за день. «Чим же це створіння займалося весь 
інший час, коли не йшло, не спало і не полювало?» — поду-
малось Лему.

— Ви, напевно, бажаєте глянути, де їх вбили, — сказав Бок-
нер. — Ми знайшли те місце. І лігво.

— Лігво?
— Чортів барліг, — промовив один із лісничих.
З часу прибуття Лема та Кліффа поліцейські, лісничі й кри-

міналісти поглядали на них із підозрою, проте Лема це не 
дивувало. Місцева влада завжди сприймала їх із підозрою і ці-
кавістю, бо тут не звикли, щоб такий могутній федеральний 
орган, як АНБ, приїжджав у їхню тмуторокань і брав справи під 
свою юрисдикцію. Втім, таке траплялося рідко. Але тепер він 
зрозумів, що їхня цікавість була іншого характеру і значно 
сильніша, ніж зазвичай, і за мить Лем уперше відчув їхній 
страх. Вони знайшли якийсь барліг і зрозуміли, що тут справа 
значно незвичніша, ніж ті, у яких раптово з’являються пред-
ставники АНБ.

Лем і Кліфф були в костюмах, краватках і лакових черевиках. 
Звичайно, такий одяг ніяк не годився для прогулянки каньйо-
ном, але вони не були проти, тож лісничі повели їх. Двоє по-
ліцейських, криміналісти та один із трьох лісничих залишилися 
біля трупів, а шестеро чоловік почали спускатися вниз. Вони 
пройшли вузькою канавою, вимитою дощами, а тоді потра-
пили на оленячу стежку. Спустившись вниз каньйону, вони 
повернули на південний схід і пройшли близько кілометра. 



254

Незабаром Лем спітнів і вкрився пилюкою, а на його шкарпет-
ки та штанини поначіплялися колючки.

— Ось тут їх убили, — промовив Бокнер, виводячи їх на га-
лявину, оточену віргінськими соснами, тополями та іншою 
рослинністю.

На білуватому піску та вигорілій на сонці траві темніли вели-
чезні плями крові.

— А ось тут ми знайшли лігво, — сказав один із лісничих.
Це була вузька печера біля підніжжя стіни каньйону завглиб-

шки десь метрів із три і завширшки метрів шість. Від місця 
вбивства — не більше десяти кроків. Вхід у печеру мав два метри 
завширшки, але був доволі низький, тому Лем нахилився, щоб 
увійти. Проте, опинившись усередині, він зміг випростатися, 
оскільки до верху було високо. В печері стояв неприємний за-
пліснявілий запах. Світло пробивалося сюди крізь вхід і вимиту 
водою півметрову дірку в стелі. Але попри це в печері було 
темно і градусів на двадцять прохолодніше, ніж у каньйоні.

Бокнер пішов з Лемом та Кліффом. Джонсон відчув, що інші 
залишились біля трупів не тому, що у печері буде тісно, а че-
рез острах.

Бокнер увімкнув ліхтарик і посвітив навколо, розігнавши 
одні тіні й змушуючи інші метатися по стінах на подобу кажанів, 
зігнаних зі своїх місць.

В одному кутку із сухої трави хтось спорудив на піщаній до-
лівці сяку-таку подобу лежака заввишки 15—20 сантиметрів. 
Поряд стояло оцинковане відро з відносно свіжою водою, при-
несеною, мабуть, із найближчого струмка. Без сумніву, його 
поставили там, щоб можна було попити серед ночі.

— Він був тут, — тихо промовив Кліфф.
— Так, — згодився Лем.
Він інтуїтивно здогадався, що це Аутсайдер зробив собі таку 

постіль; крім того, у печері досі відчувалася його незрима при-
сутність. Лем дивився на відро, розмірковуючи, де Аутсайдер 
міг його взяти. Найімовірніше, по дорозі з Банодайна він ви-
рішив, що йому таки слід знайти якесь лігво і зробити своє 
життя у дикій природі комфортнішим. Напевно, він вдерся 
у якусь стайню, сарай чи порожній будинок і вкрав відро й інші 
пожитки, які Бокнер зараз освітлював ліхтариком.
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Плісирована фланелева ковдра на випадок холоду, попона. 
Лем зауважив, як акуратно була складена ковдра і покладена 
у вузьку нішу в стіні біля входу.

На одній «полиці» із ковдрою лежав ліхтарик. Аутсайдер 
чудово бачив у темряві. Це була одна з вимог, над якою працю-
вала доктор Ярбек: хороший генетично модифікований воїн 
повинен бачити у темряві, наче кішка. В такому разі навіщо 
йому знадобився ліхтарик? Напевне… навіть нічна істота іноді 
боїться темряви.

Ця думка зненацька спала на гадку Лемові, і його раптом 
охопив такий жаль до цієї істоти — достеменно як того дня, 
коли він побачив, як вона спілкується з Ярбек за допомогою 
примітивної мови символів. У той день Аутсайдер сказав, що 
хоче вирвати собі очі, щоб ніколи не бачити себе.

Ліхтарик Бокнера вихопив із темряви десятків зо два обгор-
ток з-під цукерок. Вочевидь, Аутсайдер дорогою сюди вкрав 
кілька великих пакунків. Лема здивувало те, що обгортки були 
не зіжмакані, а ретельно розгладжені й розкладені на підлозі під 
задньою стінкою. Десять фантиків з-під батончиків «Різ» (ара-
хісове масло в шоколаді) і десять з-під батончиків «Кларк». 
Напевне, Аутсайдеру подобалися яскраві обгортки або ж вони 
нагадували про отриману насолоду від поїдання цукерок. Або ж 
він згадував про те, як було добре, коли йому раніше давали 
цукерки, бо зараз у його важкому житті було небагато насолод.

У протилежному і найтемнішому кутку від ліжка лежала куп-
ка кісток. З’ївши цукерки, Аутсайдер узявся за полювання, 
щоби прогодувати себе. Оскільки в нього не було можливості 
розпалити вогонь, то він задовольнявся сирим м’ясом, наче 
дикун. Напевне, він зберігав кістки у печері, щоб не видати 
себе. У тому, що Аутсайдер зберігав їх у найтемнішому і най-
дальшому кутку свого притулку, було якесь цивілізоване від-
чуття акуратності та порядку, але Лему здавалося, що Аутсайдер 
ховає кістки у тіні, бо соромиться власної жорстокості.

Найзворушливішим були предмети, складені у стінній ніші 
над ліжком із трави. «Ні, не просто складені», — подумав Лем. 
Пожитки були акуратно складені, наче на показ, так наче це 
була цінна колекція мистецьких витворів зі штучного скла, 
кераміки чи гончарних виробів майя. Тут зберігалась кругла 
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цяцька з кольорового скла, які зазвичай вішають на занавісці, 
що закриває терасу, аби вони виблискували на сонці. Іграшка 
була близько десяти сантиметрів у діаметрі, із зображенням 
блакитної квітки на блідо-жовтому тлі. Біля іграшки стояв 
яскравий мідний глечик, мабуть, прихоплений із тієї самої — чи 
подібної — тераси. Поряд красувалося й інше добро, що його 
Аутсайдер теж, напевно, вкрав у тому самому домі, що й цукер-
ки: порцелянова статуетка зі щонайдетальнішими фігурками 
двох червоних кардиналів 1 на гілці та кришталеве прес-пап’є. 
Вочевидь, навіть у пекельного створіння, в яке Ярбек уклала 
якнайбільше потворності, було почуття краси та бажання жити 
не по-звірячому, а принаймні хоч трішки ототожнювати себе із 
цивілізацією.

Лем геть посумнішав, коли уявив це самотнє, нелюдське 
створіння Ярбек, яке, будучи наділеним свідомістю, мучилося 
й ненавиділо себе.

Довершувала картину в ніші 25-сантиметрова скарбничка 
у вигляді Міккі Мауса.

Гіркота Лема посилилася, бо він знав, чому вона так сподо-
балася тій істоті: у Банодайні вивчали глибину та характер ро-
зуму пса й Аутсайдера, щоб з’ясувати, наскільки їхні відчуття 
близькі до людських. Метою одного з експериментів була пере-
вірка їхньої здатності розмежувати фантазію та реальність. Їм 
декілька разів показували відеоролик із фрагментами з різних 
фільмів: шматки старих стрічок із Джоном Вейном 2, фрагменти 
із «Зоряних воєн» Джорджа Лукаса, репортажі, уривки з доку-
ментальних фільмів, а також зі старих мультфільмів про Мік-
кі Мауса. Дослідники фіксували реакції пса й Аутсайдера, 
а пізніше їх вивчали з точки зору того, чи розуміють вони, які 
фрагменти відеоплівки відображали реальні події, а які були 
витвором чиєїсь уяви. Обидва піддослідні поступово навчилися 
розпізнавати вигадані події, але одна вигадка їм найбільше за-
імпонувала: це був Міккі Маус. Їх просто заворожували при-
годи Міккі Мауса та його друзів. Після втечі з Банодайна Аут-
сайдер якось наткнувся на цю скарбничку і загорівся думкою 

1 Горобцеподібний птах.
2 Американський актор, якого називали «королем вестерну».
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про неї, бо вона нагадувала бідоласі про єдине справжнє задо-
волення, яке він спізнав у лабораторії.

У промені ліхтарика Бокнера на полиці біля скарбнички 
щось зблиснуло. Річ лежала плазом, тому вони ледь не проґа-
вили її. Кліфф став на трав’яне ліжко і вийняв з ніші блискучий 
предмет: трикутний шматок дзеркала приблизно сім на десять.

«Аутсайдер знайшов тут прихисток, милуючись своїми жа-
люгідними скарбами, щосили намагаючись зробити своє лігво 
затишнішим, — подумав Лем. — Час від часу він брав цей го-
стрий уламок дзеркала і дивився на себе, можливо, намагаючись 
знайти якусь рису, яка б не була потворною, і зрозуміти свою 
сутність, але, вочевидь, не зміг».

— Господи, — стиха промовив Кліфф Соамз, позаяк, без 
сумніву, його мучили такі самі думки. — Бідолаха.

В Аутсайдера була ще одна річ: випуск журналу «Піпл». На 
обкладинці було зображення Роберта Редфорда. Аутсайдер ви-
дряпав йому очі кігтем, гострим каменем чи за допомогою яко-
гось іншого предмета.

Журнал був пожмаканий і розідраний, так наче його гортали 
сотню разів. Бокнер взяв його й запропонував Лему погортати. 
Лем послухався і помітив, що очі кожної людини на картинках 
було або видряпано, або просто вирвано.

Щось лиховісне крилося в цій символічній руйнації (Аутсай-
дер не пропустив у журналі жодного зображення).

Так, він був нещасним і викликав співчуття, але разом 
з тим — і страх.

П’ять жертв, яким випустили нутрощі або відрізали голову.
Не можна ні на мить забувати про невинні жертви. Захоплен-

ня Міккі Маусом чи любов до краси не можуть виправдати та-
ких убивств.

Але ж, Господи…
Істоту наділено розумом, якого достатньо, щоб відчути важ-

ливість і переваги цивілізації і прагнути до того, щоб знайти 
місце в ній і надати своєму життю якогось сенсу. Та Аутсайдера 
було запрограмовано на несамовитий потяг до насильства, при-
щеплений інстинкт убивці, якого навряд чи знайдеш у природі, 
бо він повинен бути розумним убивцею, живою бойовою маши-
ною і перебувати на довгому невидимому повідку. Неважливо, 
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скільки часу він провів у цій печері, де панували мир та спокій, 
стримуючи свій потяг до насильства, бо це нічого не змінювало. 
Напруга всередині постійно зростала, і він не міг себе більше 
стримувати, а вбивства маленьких тварин не приносили йому 
тієї психічної розради. Тому він починав шукати більшу та ці-
кавішу здобич. Аутсайдер міг проклинати себе за свою жорсто-
кість і жадати перетворення в істоту, яка б жила у гармонії зі 
світом, але змінити себе не міг. Лише кілька годин тому Лем 
розмірковував над тим, як важко стати іншою людиною, а не 
тим, ким виховав його батько. Будь-кому важко змінюватися, 
але це принаймні можливо, якщо є рішучість, воля і час. Проте 
Аутсайдер не міг стати іншим: потяг до вбивства було закладено 
у його генах, тому йому навряд чи можна було сподіватися на 
якісь зміни чи спасіння.

— Що, в біса, відбувається? — запитав Бокнер, не в змозі 
більше приховувати цікавість.

— Повір, краще тобі цього не знати, — промовив Лем.
— Що було у цій печері? — запитав Бокнер.
Лем лише похитав головою. Йому пощастило, що ці два 

вбивства відбулися у національному заповіднику. Це була фе-
деральна земля, і тут АНБ могло простіше взяти розслідування 
під свою юрисдикцію.

Кліфф Соамз досі крутив шматок дзеркала, задумливо див-
лячись на нього.

Востаннє оглянувши зловісну печеру, Лем Джонсон пообіцяв 
сам собі і своєму небезпечному супротивнику: «Коли я знайду 
тебе, то навіть не подумаю лишати живим; жодних сіток чи куль 
із транквілізаторами, як того хотіли би вчені чи військові. Ні, 
я швидко пристрелю тебе».

Це було не просто найбезпечніше рішення, а радше акт спів-
чуття та милосердя.

4

До першого серпня Нора розпродала всі меблі й інші пожитки 
тітки Вайолет. Вона зателефонувала чоловіку, який купував 
антикваріат та уживані меблі. Він купив усе гамузом за однією 
ціною, що цілком влаштувало Нору. Тепер у кімнатах не було 
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 нічого, крім тарілок, срібного посуду та меблів у її власній спаль-
ні. Будинок було очищено, і здавалося, що з нього наче пови-
ганяли злих духів. Нора усвідомлювала, що тепер у неї вистачить 
сили волі, щоби повністю переоблаштувати його, проте вона 
більше не хотіла тут жити, тому зателефонувала агенту з неру-
хомості й виставила будинок на продаж.

Нора також викинула свій старий одяг і повністю оновила 
гардероб. Тепер у неї були штани, спіднички, блузки, джинси 
і сукні, як і в будь-якої жінки. Іноді Норі здавалося, що через 
яскраве вбрання на неї всі витріщаються, але вона пере магала 
своє бажання знову перевдягнутися у темний і безформний одяг.

Щоправда, вона так і не знайшла у собі сміливості виста-
вити свої роботи на продаж і дізнатися, чого вони варті. Трейвіс 
постійно під’юджував її тонкими натяками, але Нора не була 
готова виставити своє тендітне «я» напоказ, щоб кожен міг 
вдарити по ньому молотком. Скоро вона зможе це зробити, але 
не зараз.

Коли Нора розглядала себе в дзеркалі або помічала власне 
відображення в освітленій сонцем вітрині, то усвідомлювала, 
що все ж вона гарненька. Можливо, не настільки красива чи 
розкішна, як кінозірка, але достатньо гарненька. Проте здава-
лося, що Нора ніяк не може звикнути до нового сприйняття 
власної зовнішності, тому що через день-другий вона знову 
дивувалася привабливості у дзеркалі свого милого личка.

Пізно ввечері 5 серпня вони з Трейвісом сиділи на кухні 
і грали в «Ерудит», і Нора відчувала, що вона гарненька. Хви-
лин п’ять тому у ванній, дивлячись у дзеркало, вона вкотре 
побачила, що вродлива, і навіть вродивіша, ніж раніше. Коли 
Нора знову повернулася до дошки для гри в «Ерудит», то 
аж розквітла. Ще ніколи вона не почувалася такою щасли-
вою — і пустотливою. Вона почала викладати нісенітницю 
з фішок і завзято доводила свою правоту, коли Трейвіс називав 
це безглуздям.

— Дофнап? — запитав Трейвіс, насуплено дивлячись на дош-
ку. — Нема такого слова.

— Це трикутна шапочка, яку носять лісоруби, — відпо-
віла Нора.

— Лісоруби?
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— Як Поль Баньян.
— Лісоруби носять в’язані шапочки, які називаються тобгана-

ми, або круглі шкіряні шапки-вушанки.
— Я не про ті шапки, які вони носять під час роботи, — спо-

кійно пояснила Нора. — Вони одягають дофнапи, коли лягають 
спати.

Трейвіс зареготав і похитав головою.
— Ти розігруєш мене?
У відповідь на його регіт Нора лише сказала:
— Це правда.
— Лісоруби вдягають спеціальну шапку перед сном?
— Так, і називається вона дофнап.
Трейвіс не очікував, що Нора може його розіграти, тому 

 повірив.
— Дофнап? Чому вони так називають їх?
— Не знаю, — зізналася Нора.
Ейнштейн лежав на животі й читав роман. Навдивовижу 

швидко перейшовши від книжок-картинок до дитячої літера-
тури на кшталт «Вітру у вербах», ретривер читав щоденно по 
8—10 годин. Йому завжди було мало книг. Ейнштейн схибнув-
ся на літературі. Десять днів тому, коли через захоплення со-
баки читанням у Нори вже не вистачало терпіння тримати кни-
ги і перегортати сторінки, вони з Трейвісом почали ламати 
голову над тим, як зробити так, щоб книга завжди була відкри-
та перед псом, а він міг сам перегортати сторінки. Серед товарів 
корпорації з постачання обладнання для лікарень вони зна-
йшли пристрій для паралізованих пацієнтів. Це була металева 
підставка, на якій кріпилася книжка. Механічні руки з елект-
ропроводом трьома кнопками керування гортали сторінки. 
Квадрі плегіки 1 могли керувати апаратом за допомогою стилету 
в зубах, а Ейнштейн використовував свій ніс. Здавалося, що 
псові надзвичайно сподобався цей пристрій. Зараз він тихенько 
вискнув щось відносно прочитаного, натиснув одну із кнопок 
і перегорнув сторінку.

Трейвіс виклав слово «ПІДСТУПНИЙ» і набрав багато очок 
завдяки квадрату з подвійними очками, тому Норі довелося 

1 Хворі на параліч чотирьох кінцівок.
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викласти слово «ШИНДИЧКА», завдяки чому вона набрала 
ще більше очок.

— Шиндичка? — із сумнівом перепитав Трейвіс.
— Це улюблена страва в Югославії, — відповіла вона.
— Справді?
— Так. Її готують із шинки та м’яса індички, тому вона так 

і називається… — Нора не змогла закінчити і зареготала.
Трейвіс здивовано дивився на неї.
— Ти розігруєш мене. Ти розігруєш мене! Норо Дейвон, 

що з тобою сталося? Коли я вперше побачив тебе, я промовив: 
«Ба, це ж найсерйозніша і найпохмуріша жінка під земним 
місяцем».

— І страхопуд.
— Та ні.
— Так, так, — наполягала вона. — Ти ж подумав тоді, що 

я страхопуд.
— Ну гаразд, я подумав, що ти ляклива, як білка. Я взагалі 

подумав, що в тебе горище напхом напхане лісовими горіхами.
Усміхнувшись, Нора промовила:
— Якби ми з Вайолет жили на півдні, то здавалися б персо-

нажами Фолкнера 1, еге ж?
— Занадто дивними навіть для Фолкнера. Але тепер ти скла-

даєш безглузді слова і верзеш нісенітницю. Ніколи б не споді-
вався такого від Нори Дейвон. Без сумніву, ти змінилася за ці 
кілька місяців.

— Завдяки тобі, — промовила Нора.
— Радше завдяки Ейнштейну.
— Та ні, найбільше задяки тобі, — заперечила Нора й раптом 

знову пережила напад боязкості, від якого її наче паралізувало. 
Вона опустила голову до таці з фішками і тихо промовила: — 
Найбільш завдяки тобі. Якби не ти, я б ніколи не зустріла Ейн-
штейна. А ти… піклувався про мене… турбувався… побачив 
щось таке у мені, чого я не бачила. Ти змінив мене.

— Ні, — промовив Трейвіс. — Ти перебільшуєш. Тобі не 
треба було змінюватися. Ця Нора завжди жила всередині тієї 
старої Нори. Як квітка, схована у непримітній насінинці. Тебе 

1 Американський романіст, відомий своїми гротескними персонажами.
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потрібно було лише підштовхнути… ну, щоби почала рости 
і розквітла.

Нора боялася подивитися на Трейвіса. Їй здавалося, що їй на 
шию поклали величезну каменюку, яка заважала підняти голо-
ву. Нора зашарілася, але спромоглася сказати:

— Як важко розквітнути… і змінитися, навіть якщо мрієш 
про це найбільше. Одних лише мрій або відчаю недостатньо. 
Цього неможливо досягти… без кохання.

Голос Нори обірвався до шепоту. Вона не могла говорити 
голосніше.

— Кохання — це як вода і сонце, завдяки яким проростає 
насіння.

— Норо, подивись на мене, — попросив Трейвіс.
Той камінь на її шиї важив десь із сотню або навіть тисячу 

кілограмів.
— Норо?
Цілу тонну.
— Норо, я теж тебе кохаю.
Якимось дивом Норі нарешті вдалося підняти голову і по-

глянути на Трейвіса. Його карі, майже чорні очі світилися те-
плом. Нора обожнювала ті очі, його високе перенісся та тонку 
лінію носа. Вона обожнювала кожну деталь його худорлявого, 
аскетичного обличчя.

— Я перший повинен був зізнатися, бо мені це простіше, ніж 
тобі, — промовив Трейвіс. — Слід було сказати ще кілька днів 
чи тижнів тому: «Господи, Норо, як я кохаю тебе!» Але я боявся. 
Я втрачаю всіх людей, яких кохав. Але, можливо, цього разу все 
буде по-іншому. Можливо, ти зміниш моє життя, як я змінив 
твоє, і цього разу щастя посміхнеться мені.

Норине серце шалено билося. Вона ледь могла дихати, але 
промовила:

— Я кохаю тебе.
— Ти вийдеш за мене заміж?
Нора була вражена. Вона очікувала чого завгодно, але точно 

не цього. Лише того, що Трейвіс зізнався їй у коханні й вона 
відповіла йому взаємністю… лише цього було достатньо, щоб 
ощасливити її на багато тижнів або й місяців. Нора сподівала-
ся, що поволі підступатиме до цього почуття, як до величної 
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і таємничної будівлі на кшталт нововідкритої піраміди, яку 
спершу слід вивчити і роздивитися в усіх деталях, а вже потім 
можна зважитися зазирнути всередину.

— Ти вийдеш за мене заміж? — повторив Трейвіс.
Це було дуже швидко, аж занадто, і хоча Нора сиділа на 

кухон ному кріслі, раптом її голова пішла обертом, так наче 
вона була на каруселі. Злякавшись, вона спробувала сказати 
Трейвісу, щоб він не поспішав, пояснити, що у них достатньо 
часу, щоб обдумати наступний крок, перед тим як його зробити, 
але, на свій подив, почула:

— Так. О, так!
Трейвіс узяв її за руки. Нора розплакалася, але то були сльо-

зи щастя.
Хоча Ейнштейн і був занурений у книгу, він розумів, що щось 

відбувається, відтак підійшов до столу, обнюхав пару, потерся 
об їхні ноги і щось задоволено прогарчав.

Трейвіс запитав:
— Наступного тижня?
— Одружимося? Але ж потрібен час, щоб отримати свідоцтво 

та залагодити все інше.
— Не у Лас-Вегасі. Я заздалегідь зателефоную до церкви що-

до вінчання. Ми поїдемо туди наступного тижня й одружимось.
Плачучи і сміючись одночасно, Нора промовила:
— Я згодна.
— Чудово, — посміхаючись, промовив Трейвіс.
Ейнштейн щосили заметляв хвостом: «Так, так, так, так».

5

У середу 4 серпня, виконуючи замовлення сім’ї Тетранья, Вінс 
Наско вбив таргана на ймення Лоу Пантаньєла, котрий пого-
дився свідчити у вересні проти сім’ї.

Джонні «Електрик» Сантіні, мафіозний хакер, застосував усі 
свої знання високих технологій, щоб зламати федеральні ком-
п’ю тери і знайти Пантаньєлу. Тарган замешкував під охороною 
двох федеральних шерифів у безпечному місці, що розташову-
валося — хто б міг подумати! — в Редондо-Біч, що на півдні 
округу Лос-Анджелес. Після свідчень, які Пантаньєла повинен 
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був дати восени у суді, йому обіцяли виготовити фальшивий 
паспорт, щоб він розпочав нове життя у Коннектикуті, проте, 
певна річ, він не повинен був аж стільки прожити.

Оскільки Вінсу, напевно, доведеться прибрати одного чи 
обох шерифів, щоб дістати Пантаньєлу, то галас мав би здійня-
тися неабиякий, тому Тетраньї запропонували Вінсу дуже ве-
лику винагороду — 60 000 доларів. Вони й гадки не мали, що для 
Вінса вбивство кількох людей уже було винагородою: це роби-
ло його роботу ще привабливішою.

Вінс слідкував за Пантаньєлою майже тиждень. Він щодня 
приїжджав на різних машинах, щоб його, бува, не помітила 
охорона таргана. Вони нечасто випускали Пантаньєлу на вули-
цю, але все ж переоцінювали його схованку, оскільки три-
чотири рази на тиждень дозволяли йому підвечеряти у невелич-
кій тратторії 1 за чотири квартали від його помешкання, куди 
й супроводжували його.

Зовнішність Пантаньєли була змінена максимально. Колись 
у нього було густе чорне волосся, що спадало на плечі. Тепер 
його постригли під бокс і пофарбували у світлий каштановий 
колір. Раніше Пантаньєла був вусанем, але тепер поголив вуса. 
Попервах він мав двадцять сім кілограмів надлишкової ваги, але 
за два місяці під опікою шерифів схуднув на двадцять кілогра-
мів. І все-таки Вінс упізнав його.

У середу, 4 серпня, о першій годині дня шерифи, як зазвичай, 
повели Пантаньєлу до тратторії. О десятій хвилині на другу 
туди зайшов і Вінс.

У ресторанчику було лише вісім столів посередині та шість 
кабінок уздовж бічних стін. Тут було чисто, але, на думку Вінса, 
занадто по-італійськи крикливо: біло-червоні картаті скатертини; 
псевдофрески римських руїн; підсвічники з порожніх винних пля-
шок; сотні грон пластикового винограду, які чомусь звисали з ре-
шітки на стелі, нібито імітуючи альтанку. Оскільки каліфорній ці 
зазвичай вечеряють рано (принаймні за східними стандартами), 
вони й обідають рано. О десятій хвилині на другу в ресторані 
було найбільше відвідувачів, але вони вже починали розходити-
ся. О другій годині стало зрозуміло, що, най імовірніше, крім 

1 Італійський ресторан.
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Пантаньєли та його охорони, у ресторані не залишиться нікого. 
Для Вінса це був ідеальний момент, щоб виконати замовлення.

Тратторія була занадто невеличкою, щоб тримати метрдотеля, 
тому тут була вивіска, яка запрошувала відвідувачів самостійно 
обирати столики. Вінс пройшовся залою повз Пантаньєлу і роз-
ташувався у сусідній кабінці.

Вінс ретельно продумав своє вбрання. На ньому були санда-
лі на мотузочках, червоні вовняні шорти і біла футболка із зо-
браженням блакитних хвиль і яскравого сонця та написом «ЩЕ 
ОДИН З КАЛІФОРНІЇ». Вінс одягнув затемнені «авіатори» 
і взяв із собою відкриту брезентову пляжну сумку із задерику-
ватим написом «МІЙ МОТЛОХ». Будь-який перехожий міг 
побачити в сумці туго скручений рушник, пляшечки з кремом 
для засмаги, невеличкий приймач та щітку. Проте на самому 
дні сумки лежали пістолет-кулемет «узі» із глушником та мага-
зин із сорока патронами. Темна засмага допомагала йому ство-
рити потрібне враження міцного, але вже немолодого серфера, 
простого і легковажного типа, котрий, найімовірніше, полюб-
ляє поколобродити і щодня відвідує пляж, згадуючи молодість, — 
 одним словом, із тих чоловіків, які, будучи навіть 60-літніми, все 
ще пруться від самих себе.

Вінс байдуже ковзнув поглядом по Пантаньєлі та його охо-
роні, помітивши, що вони один раз на нього глянули, але ви-
рішили, що він не становить загрози. Чудово.

В кабінках були високі стінки, тому зі свого місця Вінс не 
бачив Пантаньєлу, але чув, як цей тарган час від часу перемов-
ляється з шерифами, в основному про бейсбол і жінок.

Після тижневого спостереження Вінс знав, що Пантаньєла 
не йде з тратторії раніше, ніж опів на третю, зазвичай о третій 
(вочевидь, тому, що замовляв повний комплект: салат для апе-
титу, потім основну страву і десерт). Отже, у Вінса був час по-
смакувати салатом та лінґвіне 1 з соусом із молюсків.

Офіціантці було близько двадцяти. Гарненька блондинка 
з темною засмагою, як у Вінса. Типова пляжна дівчина, яка 
любить понтуватися. Приймаючи замовлення, вона одразу ж 
почала фліртувати з Вінсом. Він зрозумів, що вона одна з тих 

1 Класичні італійські крупні макарони. 
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пляжних німф, чиї мізки засмажилися на сонці, як і їхні тіла. 
Напевне, вона кожного літнього вечора буває на пляжі, про-
буючи всі види наркотиків і розсуваючи ноги перед кожним 
дурнем, який хоч чимось її зацікавив (а таких, мабуть, була 
більшість). А отже, попри її квітучий вигляд, вона безнадійно 
хвора. Вінса нудило від самої лише думки про перепихон з нею, 
проте він змушений був грати свою роль, тому теж почав флір-
тувати, вдаючи, що ледь не облизується, уявляючи, як вона 
смикається під ним.

О п’ятій на другу Вінс закінчив обідати. До цього часу в рес-
торані залишилися лише Пантаньєла із двома шерифами. Одна 
з офіціанток пішла зовсім, а дві інші були на кухні. Кращого 
моменту годі й вичікувати.

Пляжна сумка стояла на сидінні біля Вінса. Він дістав звід-
ти «узі».

Пантаньєла та шерифи якраз говорили про те, які шанси 
у «Доджерса» 1 потрапити на світовий чемпіонат.

Вінс підвівся, підійшов до їхньої кабінки і всадив у них зі 
свого «узі» двадцять-тридцять набоїв. Коротенький глушник 
останньої моделі спрацював бездоганно, і постріли нагадували 
заїкання людини, яка намагається вимовити свистячий звук. 
Вінс зробив усе настільки швидко, що шерифи не тільки не 
встигли вихопити свою зброю, а й навіть здивуватися.

«Клац, клац, клац».
Пантаньєла зі своїми охоронцями померли за три секунди.
Вінс здригнувся від неймовірної насолоди, і його одразу ж 

наповнила життєва енергія, яку він щойно поглинув. Від повно-
ти почуттів він не міг навіть промовити слова, але за якийсь час 
тремтячим і скреготливим голосом сказав:

— Дякую.
Відвернувшись від кабінки, Вінс побачив офіціантку, котра від 

жаху наче завмерла посеред зали. Її блакитні очі прикипіли до 
трупів, але в цю мить вона повільно переводила погляд на Вінса.

Не встигла офіціантка закричати, як Вінс випустив у неї всі 
кулі, що залишалися в магазині (приблизно десять). Вона впала, 
стікаючи кров’ю.

1 Бейсбольний клуб округу Лос-Анджелес.
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«Клац».
— Дякую. Дякую, — двічі повторив він, оскільки вона була 

юною і сповненою сил, тому віддала йому більше енергії.
Хвилюючись, що з кухні може ще хтось вийти — чи якийсь 

перехожий зазирне і побачить мертву офіціантку на підлозі, — 
Вінс швидко підійшов до своєї кабінки, забрав пляжну сумку 
і засунув «узі» під рушник. Потім він одягнув «дзеркалки» і за-
лишив ресторан.

Вінс не турбувався за відбитки пальців: він покрив пальці 
клеєм Елмера. Клей висох і був майже прозорий, тому його 
важко було помітити, хіба якщо Вінс усім показуватиме долоні. 
Шар клею був достатньо товстим і, заповнивши всі найдрібніші 
лінії на шкірі, залишав абсолютно гладенькі відбитки.

Вінс пройшов один квартал, повернув за ріг і сів у припарко-
вану біля узбіччя машину. Наскільки він помітив, ніхто не звер-
нув на нього уваги.

Вінс поїхав до океану в передчутті сонячних ванн та купання, 
що збадьорить його. Їхати на пляж Редондо за два квартали 
звідси було б украй необачно, тому він вирушив Коуст-хайвеєм 
на південь до Болза-Чіка, що північніше Гантінгтон-Біч, де він 
замешкував.

Під час поїздки Вінс розмірковував про собаку. Він досі пла-
тив Джонні Електрику, щоб той моніторив притулки для тварин 
і поліцейські відділки або інші установи, які могли бути задіяні 
у пошуках ретривера. Вінсу було відомо про оголошення АНБ 
для ветеринарів та служби вилову бездомних тварин у трьох 
штатах. Він також знав, що АНБ поки що ретривера не знайшло.

Можливо, пса збила машина або загризла та істота, яку Гад-
стон назвав «Аутсайдером», або ж він став жертвою зграї койотів. 
Але Вінс не хотів вірити, що пес мертвий, бо це поставить хрест 
на тому величенькому кушеві, який він міг зірвати, віддавши 
ретривера уряду за викуп, продавши якомусь багатому ділку шоу-
бізнесу, котрий зможе скористатися з інтелекту пса, щоб отри-
мувати надійний і непоганий прибуток із простакуватих бевзів.

Вінс сподівався, що хтось знайшов собаку і він став чиїмось 
домашнім улюбленцем. Якщо він знайде тих людей, котрі дали 
псу притулок, то міг би викупити його — або просто вбити їх 
і забрати тварину.
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Але де, в біса, шукати і як? Якщо це можливо, то, без сумні-
ву, АНБ знайде його першим.

Найімовірніше, якщо пес досі живий, то найкращим спосо-
бом буде знайти Аутсайдера, щоб той монстр навів його на со-
баку. Здавалося, Гадстон говорив щось подібне. Але це теж 
нелегко.

Джонні Електрик надавав йому інформацію про особливо 
жорстокі вбивства людей і тварин у Південній Каліфорнії. Вінс 
знав про різню в дитячому зоопарку в Ірвайні, вбивство Веза 
Далберґа та чоловіків у Бордо Ріджі. Джонні нарив також інфор-
мацію про замордованих домашніх тварин у Даймонд-Барі, 
а Вінс на власні очі бачив репортаж про молоду парочку, яка 
зустріла інопланетянина в лісах за піком Джонстона. Три 
тижні тому було знайдено страшенно понівечені тіла двох 
туристів у національному заповіднику «Анджелес». Зламавши 
комп’ютери АНБ, Джонні підтвердив, що ця справа перебуває 
в їхній юрисдикції, а це означало, що вбивства — справа рук 
Аутсайдера.

Відтоді нічого не відбулося.
Але Вінс не хотів здаватися. Нізащо! Він був дуже терплячим: 

це було його професійною рисою. Вінс почекає, буде, як і рані-
ше, спостерігати за всіма подіями, поки Джонні Електрик шука-
тиме свіжу інформацію, і рано чи пізно отримає свою здобич. 
Вінс був упевнений у цьому, як був упевнений і в тому, що 
пес — це частина його доленосного дару, втім, як і безсмертя.

Він хвильку постояв на громадському пляжі Болза-Чіка, від-
чуваючи, як хвилі розбиваються об його ноги, і вдивляючись 
у темні маси розбурханої води, поки не став почуватися таким 
же всемогутнім, як і океан. Вінса переповнювало багато життів, 
тому він би не здивувався, якби з кінчиків його пальців застру-
меніли блискавки, подібно до того, як це робили міфічні боги.

Нарешті він кинувся у воду й поплив назустріч хвилям. Він 
заплив далеко від берега, де взяв курс на південь паралельно 
пляжу, потім на північ, поки геть не знесилів і з припливом по-
вернувся на пляж.

Вінс трохи подрімав під гарячим пообіднім сонцем. Йому 
наснилася вагітна жінка з великим круглим животом, яку він 
задушив.
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Вінсу часто снилося, як він убиває дітей або, що іще краще, 
ненароджених в утробі, бо в реальному житті мріяв про це. Звіс-
но ж, убивати дітей було небезпечніше, тому Вінсу доводилося 
відмовлятися від такого задоволення, хоч дитяча енергія була 
найпотужнішим, найчистішим і найціннішим продуктом. Але 
поки що це було занадто ризиковано, і Вінс не міг собі цього 
дозволити, поки не впевниться, що досяг цілковитого безсмер-
тя і йому тепер не треба боятися поліції чи ще когось.

Хоча йому часто снилося подібне, той сон на пляжі Болза-
Чіка вразив його, позаяк він здавався важливішим за інші сни. 
Вінс відчув себе… по-іншому: сон був пророчим. Він позіхав 
і кліпав, дивлячись на надвечірнє сонце, вдаючи, що не помічає 
дівчат у бікіні, які пускали йому бісики, і думав, що сон був 
передвісником майбутньої насолоди. 

Одного дня він справді стисне своїми руками вагітну жінку 
за горло. Вінс уже відчував те божественне хвилювання, коли 
отримає той абсолютний дар, коли в його тіло перетече не лише 
її життєва енергія, а й чиста і незаймана енергія ненародженої 
дитини в лоні.

Почуваючись так, наче він щойно виграв мільйон, Вінс по-
вернувся до свого мікроавтобуса і поїхав додому. Там він узяв 
душ, а потім поїхав пообідати до найближчого стейк-хаусу 
«Стюарт Андерсон», де з’їв філе-міньйон.

6

Ейнштейн пробіг повз Трейвіса з кухні через їдальню і зник 
у вітальні. Трейвіс із повідцем пішов за ним. Ейнштейн захо-
вався за диваном.

— Послухай, це не боляче, — промовив Тревіс.
Пес злякано дивився на нього.
— Нам ніяк не обійтися без цього перед поїздкою до Вегаса. 

Ветеринар зробить тобі кілька щеплень від чумки та сказу. Це 
для твого ж блага, і це не боляче. Потім ми виготовимо тобі 
свідоцтво, яке слід було виготовити ще кілька тижнів тому.

«Ні».
— Так.
«Ні».



270

Зігнувшись і тримаючи повідець за застібку, яку надівали на 
ошийник, Трейвіс підійшов до Ейнштейна.

Ретривер втік, стрибнувши на крісло і вже звідти уважно по-
глядаючи на Трейвіса.

Повільно виходячи з-за дивана, Трейвіс промовив:
— Послухай, волохата мордо, я — твій хазяїн…
«Ні».
Спохмурнівши, Трейвіс промовив:
— Так, я — твій хазяїн. Ти можеш бути до біса розумним, 

але все ж ти — пес, і ми йдемо до ветеринара.
«Ні».
Спершись об арку, що вела до їдальні, і склавши руки, Нора 

промовила, посміхаючись:
— Гадаю, він хоче тобі показати, як поводяться діти, — це на 

той випадок, якщо ми захочемо їх мати.
Трейвіс кинувся до собаки. Той зіскочив зі свого п’єдесталу 

й вилетів із кімнати, а Трейвіс, перечепившись через крісло і не 
втримавшись на ногах, гепнувся на підлогу.

Нора розсміялася.
— Це досить кумедно.
— Куди він побіг? — запитав Трейвіс.
Нора вказала на коридор, що вів до двох спалень і ванної 

кімнати.
Трейвіс пішов до своєї спальні. Ретривер стояв на ліжкові 

й дивився на двері.
— Від мене ти не втечеш, — промовив Трейвіс. — Це ж для 

твого блага, чорт забирай, і тобі зроблять ці щеплення, хочеш 
ти цього чи ні.

Ейнштейн підняв задню ногу і подзюрив на ліжко. Трейвіс 
здивовано запитав:

— Що, до дідька, ти робиш?
Ейнштейн припинив дзюрити і, відійшовши від стебнова-

ного покривала, просякнутого сечею, зухвало подивився на 
Трейвіса.

Той раніше вже чув історії про котів та собак, які висловлю-
вали своє крайнє незадоволення, викидаючи такі ось фортелі. 
Ще коли він був власником агентства нерухомості, одна з аген-
ток залишила свою карликову коллі в конурці й поїхала у дво-
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тижневу відпустку. Коли вона повернулася і випустила собачку, 
та помстилася їй, обдзюривши її улюблене крісло та ліжко.

Але Ейнштейн був не простим псом. Враховуючи його над-
звичайний інтелект, його вчинок викликав ще більше обурення, 
ніж якби він був звичайним псом.

Трейвіс розсердився. Він підійшов до пса і промовив:
— Цього я тобі не пробачу.
Ейнштейн зіскочив з матраца. Розуміючи, що він зараз спро-

бує втекти з кімнати, Трейвіс позадкував і зачинив двері. Бача-
чи, що шлях до втечі відрізаний, Ейнштейн одразу ж розвернув-
ся і побіг у дальній куток спальні, де зупинився навпроти шафи.

— Досить бігати, — суворо сказав Трейвіс, розмотуючи по-
відець.

Ейнштейн відступив у куток.
Зігнувшись і розставивши руки, щоб той не проскочив, Трей-

віс нарешті схопив ретривера і причепив повідець до ошийника.
— Ха!
Ейнштейн боязко зіщулився в кутку, опустив голову і за-

тремтів.
Відчуття перемоги швидко минуло. Трейвіс збентежено стояв 

над собакою, бачачи, як тремтять його боки, а коли Ейнштейн 
тихо, майже беззвучно заскавчав від страху, Трейвіс, жаліючи 
і намагаючись заспокоїти ретривера, погладив його і сказав:

— Це ж для твого блага, ти ж знаєш. Краще не жартувати 
з такими речами, як чумка або сказ. Це не боляче, друже, при-
сягаюся.

Пес не дивився на Трейвіса і не слухав його.
Погладжуючи Ейнштейна, Трейвіс відчув, що той тремтить 

так сильно, що, здавалося, ось-ось розсиплеться. Він уважно 
дивився на ретривера, розмірковуючи про все це, а тоді запитав:

— В лабораторії… тобі робили багато уколів? Тобі було боля-
че? Це через них ти боїшся вакцинації?

Ейнштейн продовжував вити.
Попри спротив, Трейвіс витягнув пса з кутка, щоб той міг 

помахати хвостом у відповідь. Відпустивши повідець, Трейвіс 
обома руками взяв Ейнштейна за голову і підняв її, щоби по-
дивитися йому в очі.

— Тобі робили болючі уколи?
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«Так».
— Тому ти так боїшся ветеринара?
Продовжуючи тремтіти, пес гавкнув один раз.
— Тобі робили болючі уколи, але ти їх не боїшся?
«Ні».
— Тоді чому ти так поводишся?
Ейнштейн лише витріщався на нього й у відчаї нестерпно вив.
Нора відкрила двері й заглянула у спальню.
— Ти вже одягнув на нього повідець? — За мить вона дода-

ла: — Фу! Що тут трапилося?
Продовжуючи тримати пса за голову і не відводячи від нього 

погляду, Трейвіс пояснив:
— Ейнштейн відкрито висловив своє невдоволення.
— Занадто відкрито, — погодилася Нора, підійшла до ліжка 

і почала знімати брудне покривало, ковдру та простирадла.
Намагаючись зрозуміти поведінку собаки, Трейвіс промовив:
— Ейнштейне, якщо ти не боїшся уколів… тоді кого — вете-

ринара?
«Ні».
Трейвіс у збентеженні продумував наступне питання, поки 

Нора стягувала простирадла з матраца.
Ейнштейн тремтів.
Раптом Трейвіса осяйнуло, і він зрозумів причину страху та 

впертості пса, а відтак подумки вилаяв себе за тупоголовість.
— Чорт забирай, звісно ж! Ти боїшся не самого ветеринара, 

а тих, кого він може проінформувати про тебе.
Ейнштейн уже не так тремтів і швидко метляв хвостом.
— Якщо тебе шукають вчені з лабораторії — а так воно і є, бо 

ти — найважливіша лабораторна тварина в історії людства, — то 
вони вже повідомили всіх ветеринарів штату, еге ж? Кожного 
ветеринара… всі притулки… й агентства з ліцензування собак.

Ейнштейн знову несамовито заметляв хвостом, а тремтів 
уже менше.

Нора обійшла ліжко і зупинилася біля Трейвіса.
— Але золотисті ретривери — це одна із двох-трьох найпо-

пулярніших пород. Ветеринари та чиновники, котрі видають 
свідоцтва для собак, постійно з ними стикаються. Якщо наш 
геній приховає свій інтелект і вдаватиме дурноголового песика…
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— А він це добре вміє.
— …тоді вони не дізнаються, що це і є їхній утікач.
«Ні, дізнаються», — наполягав Ейнштейн.
Трейвіс запитав у ретривера:
— Що ти маєш на увазі? Ти хочеш сказати, що вони можуть 

якимось чином тебе розпізнати?
«Так».
— Яким чином? — поцікавилася Нора.
— Якась мітка? — уточнив Трейвіс.
«Так».
— Десь під шерстю? — запитала Нора.
«Ні».
— А де тоді? — запитав Трейвіс.
Вирвавшись від Трейвіса, Ейнштейн так сильно почав махати 

головою, що його обвислі вуха аж заляскотіли.
— Можливо, на подушечках лап, — припустила Нора.
— Ні, — одночасно із гавкотом ретривера сказав Трейвіс. — 

Коли я його знайшов, його ноги кровили від тривалого і важко-
го шляху. Я чистив його рани борною кислотою, тому помітив 
би на подушечках мітку.

Ейнштейн знову почав махати головою, виляскуючи вухами.
— Можливо, на губах з іншої сторони, — припустив Трей-

віс. — Біговим коням там ставлять тавро, щоб їх можна було 
розрізнити і щоб не допустити їх до незаконної участі у змаган-
нях. Хлопче, а давай поглянемо на твої губи.

Ейнштейн гавкнув один раз і несамовито заметляв головою.
Нарешті до Трейвіса дійшло. Він подивився на праве вухо, але 

нічого там не знайшов, проте на лівому вусі щось було. Трейвіс 
повів пса до вікна, де було світліше, і побачив на рожево-червоній 
шкірі три цифри з рискою, набиті фіолетовим чорнилом: 33-9.

Зазираючи через плече Трейвіса, Нора промовила:
— Напевне, у них багато піддослідних цуценят від різних сук. 

Тому їм треба якось їх розрізняти.
— Господи, якби я повів його до ветеринара, який отримав 

попередження про розшук ретривера з татуюванням…
— Але йому треба зробити щеплення.
— Може, йому вже їх зробили, — з надією у голосі промо-

вив Трейвіс.
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— Не слід на це розраховувати. Він був лабораторною твари-
ною у контрольованому середовищі, де його не обов’язково 
було прививати, та й уколи могли завадити дослідам.

— Ми не можемо ризикувати, повівши його до ветеринара.
— Якщо вони знайдуть Ейнштейна, то ми не віддамо його, — 

сказала Нора.
— Вони можуть нас змусити, — стурбовано промовив Трейвіс.
— Чорта з два.
— Це нам буде чорта з два. Найімовірніше, ці досліди фінансує 

уряд. Вони нас розчавлять. Ми не можемо так ризикувати. Ейн-
штейн найбільше боїться повернення до лабораторії.

«Так, так, так».
— А якщо раптом він підхопить сказ, чумку чи… — почала 

було Нора.
— Зробимо щеплення пізніше, коли все стихне і його шука-

тимуть не так інтенсивно, — сказав Трейвіс.
Ретривер щасливо заскавчав, обнюхуючи шию й облич-

чя Трейвіса, таким сентиментальним чином висловлюючи 
свою вдячність.

— Ейнштейн — це чудо номер один двадцятого століття, — 
спохмурнівши, сказала Нора. — Невже ти гадаєш, що вони про 
нього забудуть і припинять пошуки?

— Це може тривати роками, — визнав Трейвіс, гладячи со-
баку. — Але поступово їхній ентузіазм згасне, як і надія. А ве-
теринари все рідше зазиратимуть ретриверам за вуха, тоді,  гадаю, 
ми й зробимо ці щеплення. Це найкраще і єдине, що ми мо-
жемо зробити.

Чухаючи Ейнштейна, Нора промовила:
— Сподіваюся, ти правий.
— Так і є.
— Сподіваюся.
— Я правий.

*
Трейвіса вразило те, що він ледь не позбавив Ейнштейна сво-
боди. Впродовж наступних декількох днів він думав про зло-
вісне прокляття Корнеллів. Можливо, все знову повернуло-
ся на круги свої. Його життя кардинально змінилося і стало 
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яскравішим, коли він закохався у Нору і полюбив цього не-
стерпного клятого пса. Можливо, доля, яка завжди була до 
нього надзвичайно ворожою, тепер відбере в нього Нору і пса.

Трейвіс був свідомий того, що доля — всього лише міфічне 
поняття. Він не вірив у пантеон злих богів, які дивляться на 
нього крізь небесну шпаринку і замишляють зловорожі підсту-
пи, але все ж вряди-годи зводив очі до неба. Щоразу, коли він 
робив якісь хоч трохи оптимістичні прогнози, одразу ж стукав 
по дереву, щоб відвести злу долю. Ненавмисно перекинувши 
під час обіду сільницю, Трейвіс одразу ж узяв дрібку солі, щоб 
кинути її через плече, проте, відчувши себе дурнем, одразу ж 
струсив сіль з рук. Але його серце забилося частіше від сміхо-
винного забобонного страху, і він заспокоївся лише тоді, коли 
таки знову взяв дрібку солі й кинув через плече.

Хоч Нора, без сумніву, помічала дивну поведінку Трейвіса, 
їй вистачало тактовності не говорити нічого про його страхи. 
Вона намагалася підняти йому настрій своєю ненав’язливою 
і тихою любов’ю, захоплено обговорюючи їхню майбутню по-
їздку у Вегас. Нора постійно була у прекрасному настрої і без 
стукання по дереву.

Вона не здогадувалася про нічні жахи Трейвіса, бо він їй про 
це нічого не розповідав. А йому ось дві ночі поспіль снився один 
і той же поганий сон.

Начебто він гуляв лісистими каньйонами біля підніжжя Сан-
та-Ани в окрузі Оріндж, там, де зустрів Ейнштейна. Він знову 
був там, але цього разу вже з ретривером і Норою, і загубив їх 
обох. Переживаючи за них, він дерся крутими схилами, бігав 
пагорбами, продирався крізь густі зарослі і в паніці кликав Но-
ру та Ейнштейна. Іноді Трейвіс чув, як Нора відповідала, а пес 
гавкав, і чоловік розумів, що вони втрапили у халепу, і біг на 
їхні голоси, але щоразу вони все більше даленіли і лунали в ін-
шому місці. І як би сторожко Трейвіс не вслухався і як швидко 
не продирався до них, він постійно втрачав їх…

…а потім прокидався, хапаючи ротом повітря. Серце вигу-
пувало, мов скажене. Воно безнастанно калатало, а в горлі за-
стрягав німий крик.

У п’ятницю, 6 серпня, видався такий завантажений день, що 
у Трейвіса не було часу перейматися лиховісною долею. З самого 
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ранку він зателефонував до церкви у Лас-Вегасі і, скористав-
шись своєю карткою «Амерікен експрес», забронював весільну 
церемонію на середу, 11 серпня, об одинадцятій годині. У ро-
мантичній лихоманці Трейвіс сказав організатору, що йому 
потрібні двісті червоних троянд, двісті білих гвоздик і хороший 
органіст (а не кляті записи), який виконуватиме традиційну 
музику, багато свічок на вівтарі, щоб обійтися без різкого елек-
тричного світла, пляшка «Дом Периньйон» 1 на завершення 
церемонії та першокласний фотограф, який зафіксує вінчання. 
Узгодивши всі деталі, Трейвіс зателефонував у готель сімейно-
го типу «Циркус» у Лас-Вегасі, що славився своїми кемпінгами 
для автотуристів, і забронював місце, починаючи з вечора не-
ділі 8 серпня. Зателефонувавши в інший кемпінг у Барстоу, він 
забронював місце на ніч суботи, де вони зупиняться на півдо-
розі до Лас-Вегаса. Потім пішов у ювелірний магазин, де, огля-
нувши весь асортимент, вибрав дві обручки: одну з великим 
діамантом на три карати без дефектів, а іншу — з каменями на 
дванадцять каратів. Заховавши обручки під сидіння, Трейвіс 
прихопив Ейн штейна, відтак поїхав по Нору і, забравши її, від-
віз на зустріч з її юристом Гаррісоном Ділвортом.

— Ви одружуєтесь? Це ж чудово! — вигукнув Гаррісон, по-
тискаючи Трейвісу руку. Він поцілував Нору в щоку, і здавало-
ся, що він щиро радий за них.

— Я спробував трохи про вас довідатися, Трейвісе.
— Справді? — здивувався Трейвіс.
— Заради Нори.
Почувши ці слова адвоката, Нора зашарілася і почала було 

протестувати, але Трейвісу сподобалося, що Гаррісон так піклу-
ється про її щастя.

Змірявши Трейвіса поглядом, сивоголовий адвокат про-
мовив:

— Я дізнався, що у вас був досить успішний бізнес із нерухо-
мості, поки ви його не продали.

— Був, — скромно погодився Трейвіс, почуваючись так, на-
че говорить з батьком Нори, і намагаючись справити на нього 
сильне враження.

1 Марка шампанського.
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— Дуже добре, — промовив Гаррісон. — Також я чув, що ви 
досить грамотно вклали капітал.

— Я не банкрут, — погодився Трейвіс.
Гаррісон із посмішкою продовжував:
— Також я дізнався, що ви хороший і надійний чоловік, ще 

й напрочуд добрий.
Тепер уже Трейвіс зашарівся і знизав плечима.
Гаррісон звернувся до Нори:
— Люба, я за вас такий радий, що й передати не можу.
— Дякую. — І Нора подарувала Трейвісу такий люблячий 

і сонцесяйний погляд, що він уперше за цілий день захотів по-
стукати по дереву.

Оскільки їхній медовий місяць повинен був тривати принай-
мні тиждень чи днів з десять, Нора не хотіла поспіхом поверта-
тися у Санта-Барбару на випадок, якщо її агент з нерухомості 
знайде покупця на будинок Вайолет Дейвон, тому вона попро-
сила Ділворта скласти довіреність, яка давала йому право узго-
джувати всі нюанси, зокрема й продаж будинку від імені Нори 
за її відсутності. Це зайняло трохи менше півгодини, відтак 
довіреність була підписана й засвідчена. Після ще однієї приві-
тальної тиради і побажань молодята поїхали купувати трейлер.

Вони вирішили взяти з собою Ейнштейна не лише на весіл-
ля у Вегасі, а й у весільну подорож. Там, куди вони їхали, було 
важко знайти хороший і чистий мотель, у який дозволяли бра-
ти собак, тому їм конче було потрібне помешкання на колесах. 
Окрім того, ні Трейвіс, ні Нора не змогли б кохатися в одному 
номері з ретривером.

— Це те ж саме, коли б у кімнаті була стороння людина, — 
сказала Нора, зашарівшись, і її щоки зарум’янились, як маків 
цвіт. У мотелі довелося би знімати два номери: один для себе, 
а інший — для ретривера, і це б виглядало дуже дивно.

О четвертій годині вони знайшли, що хотіли: сріблястий 
«ейрстрім» середніх розмірів округлої форми. Там були міні-
кухня, їдальня, спальня і ванна. Перед сном вони зможуть 
залишити Ейнштейна надворі, зачинивши за собою двері 
у спальні. Оскільки в пікапі Трейвіса на задньому бампері було 
надійне кріплення для трейлерів, то вони зможуть забрати його 
одразу ж після купівлі.
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Ейнштейн їхав між Трейвісом та Норою і постійно озирав-
ся, щоб через заднє скло подивитись на блискучий трейлер 
напівциліндричної форми. Здавалося, його вражала винахід-
ливість людства.

Трейвіс і Нора купили також занавіски для трейлера, пласти-
ковий посуд, склянки, їжу та купу інших потрібних для подорожі 
речей. Повернувшись до Нори і приготувавши на вечерю омлет, 
вони вже ледве пересували ноги, тож у позіханні Ейнштейна не 
було якогось прихованого сенсу: він просто втомився.

Тієї ночі Трейвіс спав міцно. Йому наснилися стародавні 
скам’янілі дерева та динозаври. Жахи з минулих двох ночей не 
повторилися.

*
В суботу зранку Трейвіс із Норою виїхали до Вегаса на шлюбну 
церемонію. Їхати в основному намагалися широкими розділени-
ми автострадами, оскільки в них був трейлер. Виїхавши на тра-
су 101, яка спершу вела на південь, а потім повернула на схід, 
вони досягли траси 134, яку згодом змінила федеральна траса 210, 
що вела до Лос-Анджелеса і його передмість. На півночі розки-
нувся величезний національний заповідник «Анджелес». Пізні-
ше, коли вони проїжджали неосяжну пустелю Мохаве, Нора 
була вражена безлюдними, але незабутніми краєвидами з піску, 
каменю, перекотиполя, мескитових дерев, коротколистої юки 
й інших кактусів. Як згодом вона зізналася, світ виявився біль-
шим, ніж вона собі уявляла. Трейвісу було приємно це чути.

Барстоу в Каліфорнії виявився доволі жвавою стоянкою, хай 
і посеред величезної пустелі. О третій годині дня вони вже за-
йняли своє місце. Їхніми сусідами на стоянці в автомістечку була 
пара середнього віку — Френк і Мей Джордан. Вони приїхали із 
Солт-Лейк-Сіті разом зі своїм чорним лабрадором на ім’я Джек.

На подив Трейвіса і Нори, Ейнштейн добре провів час, граю-
чись із Джеком. Вони гасали навколо трейлерів, боролися, жар-
тома покусуючи один одного. Френк кидав червоний гумовий 
м’ячик, і собаки ганялися за ним. Ейнштейн щосили намагався 
виграти. Також вони пробували відбирати м’ячик один в одного, 
а тоді якомога довше втримувати його. Трейвіс навіть втомився 
спостерігати за ними.
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Без сумніву, Ейнштейн був найрозумнішим псом усіх часів 
та народів, феноменальною твариною, яка розуміла все не гірше 
людини, але водночас він був і звичайним псом. Іноді Трей-
віс забував про це, та Ейнштейн завжди знаходив чудовий спо-
сіб нагадати.

Пізніше, тихої пустельної ночі, поївши посмажених на вугіллі 
гамбургерів і кукурудзи та випивши кілька бляшанок пива, Трей-
віс і Нора попрощалися із Джорданами, а Ейнштейн — із Дже-
ком. У трейлері Трейвіс погладив пса і промовив:

— Ти молодець.
Пес підвів голову і витріщився на Трейвіса, наче запитуючи, 

що, до дідька, це означає.
Трейвіс відповів:
— Ти знаєш, про що я, волохата мордо.
— Я теж знаю, — додала Нора й обійняла пса. — Коли ви гра-

лися із Джеком, ти б міг завиграшки пошити його в дурні, якби 
тільки хотів. Але ти піддавався йому.

Ейнштейн лише хекав і радісно шкірився.
Випивши останню бляшанку пива на ніч, Нора пішла у спаль-

ню, а Трейвіс уклався на розкладачці у вітальні. Він подумав 
було про те, щоб лягти разом із нею, і вона, мабуть, не мала б 
нічого проти. Врешті-решт, до весілля залишалося чотири дні. 
Господи, як він її хотів! І хоча Нора, найімовірніше, трохи по-
боювалася втратити цноту, Трейвіс не сумнівався, що вона теж 
його хоче. З кожним днем вони цілувалися і торкалися одне одно-
го все частіше й чуттєвіше, а повітря навколо них було сповнене 
еротичної енергії. Але краще все зробити правильно, тим паче, 
що до весілля залишалося зовсім мало часу, і лягти на шлюбне 
ложе незайманими: Нора — назаймана в усіх сенсах, а він — ли-
ше стосовно неї.

Цієї ночі Трейвісу наснилося, що Нора та Ейнштейн загуби-
лися на неосяжних просторах Мохаве. Уві сні він чомусь був 
безногим, тож йому доводилося шукати їх поповзом. Це було 
нестерпно і жахливо, бо Трейвіс знав, що на них… щось напало…

*
Неділя, понеділок і вівторок у Лас-Вегасі минули у підготовці 
до весільної церемонії. Ейнштейн веселився із собаками інших 
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туристів. Трейвіс і Нора ненадовго з’їздили у парк Чарльзтона 
та на озеро Мід. Увечері вони залишили Ейнштейна з його 
книжками, а самі пішли на спектакль. Трейвіс почувався про-
винним, що залишає ретривера самого, але той різними спосо-
бами показував, що не хоче, аби вони сиділи вдома лише тому, 
що в готелях «Стріп» проводилася така упереджена і коротко-
зора політика — ні в казино, ні в концертні зали не впускати 
розумних і добре вихованих собак.

Зранку в середу Трейвіс одягнув смокінг, а Нора — просту 
білу сукню трохи вище колін, зі скромним мереживом на ман-
жетах та біля вирізу. Посадивши Ейнштейна посередині, вони 
поїхали до церкви на пікапі, залишивши трейлер у кемпінгу.

Позаконфесійна комерційна церква була найкумеднішим 
місцем, яке Трейвіс коли-небудь бачив. Будівля мала водночас 
відверто романтичний, солідний і тривіальний вигляд. Нора теж 
вважала цю церкву занадто ексцентричною, і вони ледь стри-
мувалися, щоб не розсміятися. Церква тіснилася у південній 
частині Лас-Вегас-Стріп між розцвіченими неоновою рекламою 
фешенебельними готелями-хмарочосами. Це була одноповер-
хова будівля, пофарбована у блідо-рожевий колір, з білими две-
рима, над якими висіла латунна табличка з вигравіюваним на-
писом: «Спільно йдіть у дальшу путь…» Натомість вітражів із 
зображеннями святих вікна прикрашали пишні сцени з відомих 
літературних історій про кохання: «Ромео і Джульєтта», «Абеляр 
і Елоїза», «Окассен і Ніколетта», «Звіяні вітром», «Касабланка» 
і — несподівно — «Я кохаю Люсі» й «Оззі та Гаррієт».

Дивно, але тривіальна атмосфера не зіпсувала їхнього під-
несеного настрою. Ніщо не могло зіпсувати цей день. На все 
життя слід зберегти яскраві й теплі спогади про кожну деталь 
у цій незвичайній, позбавленій архітектурного смаку церкві, бо 
це була їхня церква і їхній день, і тому, незважаючи ні на що, і ця 
церква, і цей день особливі.

Зазвичай сюди собак не впускали, але Трейвіс добре заплатив 
усім працівникам, щоб Ейнштейна не лише впустили всереди-
ну, а й щоб він почувався тут жаданим гостем.

Священик, преподобний Ден Дюпрі («Будь ласка, називайте 
мене преподобним Деном»), був червонолицим череванем. 
Він постійно посміхався і потискав усім руки, що робило його 
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схожим на типового продавця вживаних автомобілів. Його су-
проводжували два найнятих свідки: дружина із сестрою. Для 
такого дня вони одягнули яскраві весняні сукні.

Трейвіс зайняв місце біля вівтаря.
Органістка заграла «Весільний марш».
Нора дуже хотіла спершу пройти проходом і тоді вже при-

єднатись до Трейвіса, а не просто почати церемонію біля під-
ніжжя вівтаря. Ще й більш од того, вона хотіла, щоб її, як інших 
наречених, супроводжували весільні батьки. Така честь могла 
би випасти батькові Нори, але вона була сиротою. Не мала на-
речена і близької людини, тож спершу вона подумала, що їй 
доведеться йти до вівтаря одній чи попід ручки з незнайомцем, 
але в пікапі дорогою до церкви згадала про Ейнштейна і вирі-
шила, що більш годящої кандидатури, щоби повести її під ві-
нець, їй не знайти.

Під органну музику крізь задні двері нави Нора увійшла ра-
зом із ретривером. Ейнштейн чудово розумів, яка велика честь 
йому випала, тому супроводжував Нору, зібравши воєдино всю 
свою гордість та гідність і з високо піднятою головою. До вівта-
ря вони йшли повільно, в унісон.

Нікого не дратувало і не здивувало, що собака виконує роль 
весільного батька Нори. Врешті-решт, це Лас-Вегас.

— Вона одна з найгарніших наречених, яких я коли-небудь 
бачила, — прошепотіла Трейвісу дружина преподобного Дена.

Він відчув, що вона говорить щиро і що це не просто черго-
вий комплімент.

Фотограф безнастанно знимкував, але Трейвіс не звертав 
уваги на спалахи, замилувавшись Норою.

Невелику наву наповнював аромат троянд і гвоздик, що сто-
яли у вазах. Сто свічок у прозорих вотивних чашах і латунних 
канделябрах ледь миготіли. Нора підійшла до Трейвіса і стала 
збоку. Він був засліплений інтер’єром, незважаючи на його не-
доладність: його кохання стало архітектором, який переробив 
дизайн церкви, перетворивши її в найвеличніший собор на світі.

Церемонія була недовгою і, на подив, величавою. Трейвіс 
і Нора спершу виголосили клятви, а потім обмінялися обруч-
ками. В очах Нори бриніли сльози, у яких відображалося мерех-
тіння свічок. Трейвіс спочатку не зрозумів, чому від них у нього 
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затуманився погляд, а потім відчув, що він теж от-от розпла-
четься. Під урочисту органну музику вони вперше поцілували-
ся як чоловік і дружина. Це був їхній найсолодший поцілунок.

Преподобний Ден відкоркував «Дом Периньйон» і за вказів-
кою Трейвіса всім налив по келиху, в тому числі й органістці. 
Для Ейнштейна теж знайшлася тарілочка. Гучно плямкаючи, 
він приєднався до тосту за вічне щастя та кохання у подруж-
ньому житті.

*
Ейнштейн провів вечір за книгами у дальньому кінці трейлера, 
де була вітальня.

Трейвіс і Нора провели вечір у ліжку.
Зачинивши двері у спальню, Трейвіс поклав у відерце з льо-

дом другу пляшку «Дом Периньйон» і ввімкнув диск із чотирма 
альбомами Джорджа Вінстона з найніжнішою фортепіанною 
музикою.

Нора опустила жалюзі на єдиному вікні й увімкнула невели-
ку лампу із золотистим матер’яним абажуром. Кімнату напо-
внило м’яке бурштинове світло, і тепер вона нагадувала якесь 
казкове місце.

Вони трохи полежали у ліжкові, розмовляючи, сміючись, 
торкаючись одне одного і цілуючись. Поступово розмови стих-
ли, а поцілунки почастішали, і водночас Трейвіс повільно почав 
її роздягати.

До цього моменту Тревіс не бачив Нору оголеною. Вона ви-
явилася ще прекраснішою, ніж він міг уявити. У неї було іде-
альне тіло. Трейвіса збуджувала кожна його деталь: тонка шия, 
худенькі плечі й повні перса, увігнутий животик, округлі стегна 
й апетитні сіднички, довгі гладенькі ноги… Окрім збудження, 
він відчував неймовірний приплив ніжності.

Роздягнувшись, він почав обережно посвячувати Нору в мис-
тецтво кохання. Трейвіс палко хотів задовольнити її, розуміючи, 
що для неї все було новим. Він дав їй відчути все, що чоловік 
може робити своїм язиком і пальцями (іноді дражнячи її, щоб 
ще більше розпалити).

Трейвіс очікував, що Нора буде вагатися і соромитися або 
навіть боятися, бо тридцять прожитих літ не підготували її аж 
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до такої інтимної близькості. Проте вона не виказувала жодних 
ознак фригідності й була готова робити все, щоб це сподобалось 
одному з них або обом. Трейвіс обожнював слухати її тихенькі 
зойки і беззвучне дихання. Кожного разу, коли Нора уривчасто 
зітхала і тремтіла в екстазі, Трейвіс збуджувався ще більше, по-
ки це почуття не стало таким сильним, як ніколи, і йому було 
майже болісно стримуватися.

Коли він нарешті вивергнув тепле сім’я, то припав губами до 
Нориної шиї, шепочучи її ім’я і знову й знову говорячи про своє 
кохання. Його оргазм тривав так довго, що, здавалося, час зу-
пинився і він падає у якийсь бездонний колодязь.

Коли все закінчилося, молодята довго обіймалися. Вони 
лежали мовчки, оскільки слова були зайві. Трейвіс і Нора слу-
хали музику, а потім почали обмінюватися своїми фізичними 
і психічними враженнями. Вони випили шампанського, а потім 
знову продовжували кохатися.

Незважаючи на те, що людське життя примара смерті за-
тьмарює кожен день, його найкращі радощі й задоволення 
можуть справляти на нас таке враження, що серце зупиняєть-
ся від захвату.

*
З Лас-Вегаса молодята вирушили у своєму трейлері трасою 95 
до неозорої пустелі Невади. Через два дні, 13 серпня у п’ят-
ницю, вони досягли озера Тахо, де у кемпінгу на кордоні 
з Каліфор нією під’єднали трейлер до електрокомунікацій та 
водопроводу.

Нору вже не так захоплювали нові краєвиди та свіжі вражен-
ня. Але озеро Тахо було настільки прекрасним, що вона знову 
по-дитячому здивувалася. Воно було 35 кілометрів завдовжки 
і 20 кілометрів завширшки. На західному березі воно межувало 
із Сьєрра-Невадою, а на східному — із Карсон Рейндж. Його 
вважали найчистішим озером світу, перлиною, що приголом-
шливо переливалася всіма відтінками зеленого і блакитного.

Нора, Трейвіс і Ейнштейн шість днів мандрували безкраїми 
просторами національних заповідників «Ельдорадо», «Тахо» 
і «Тояба». Їх оточували одвічні соснові і ялинові ліси. Во-
ни орендували човна і плавали озером, досліджуючи райські 
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затоки і величні бухти. Трейвіс із Норою загоряли і купалися. 
Ейнштейну теж подобалося хлюпатися у воді, що й не дивно 
для його породи.

Молодята кохалися іноді зранку, іноді пізнім вечором, але 
найчастіше — вночі. Нора була здивована своєю ненаситністю. 
Їй постійно хотілося ще.

— Я кохаю тебе за твій розум і твоє серце, — зізнавалася Но-
ра, — але, Господи, я так само сильно кохаю твоє тіло. Може, 
я збоченка?

— О Боже, ні. Ти просто молода здорова жінка. Насправді, 
враховуючи твій спосіб життя, з емоційним здоров’ям у тебе 
точно все гаразд. Норо, ти мене дивуєш.

— Я хочу тебе осідлати.
— Точно збоченка, — зі сміхом промовив Трейвіс.
Погожого тихого п’ятничного ранку 20 серпня молодята за-

лишили Тахо і перетнули кордон штату, вирушивши до пів-
острова Монтерей. Там, де континентальний шельф межував 
з океаном, а краєвиди були навіть кращі, ніж на озері Тахо, 
вони провели чотири дні. У середу 25 серпня Нора і Трейвіс 
поїхали додому.

Під час подорожі вони повністю занурилися у радощі медо-
вого місяця, тому неймовірний людський інтелект Ейнштейна 
відійшов на другий план. Але коли вони пізно ввечері доїжджа-
ли до Санта-Барбари, Ейнштейн нагадав про свій унікальний 
дар. За шістдесят-вісімдесят кілометрів від дому ретривер почав 
хвилюватися: він постійно совався на сидінні між Норою та 
Трейвісом, потім хвильку сидів непорушно, клав голову Норі 
на коліна, а тоді знову підскакував. Водночас Ейнштейн якось 
дивно підвивав. Коли до дому залишалося не більше п’ятнадцяти 
кілометрів, пес почав тремтіти.

— Що з тобою, волохата мордо? — поцікавилася Нора.
Дивлячись на неї своїми виразними карими очима, Ейн-

штейн щосили намагався передати якусь складну і важливу 
думку, проте Нора його не могла зрозуміти.

За півгодини до заходу сонця, коли вони вже в’їхали в місто 
й австостраду змінили міські вулиці, Ейнштейн почав вити вже 
по-іншому, а відтак глухо загарчав.

— Що з ним таке? — запитала Нора.
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Спохмурнівши, Трейвіс промовив:
— Не знаю.
Коли пікап під’їхав до орендованого будинку Трейвіса і зупи-

нився в тіні фінікової пальми, ретривер почав гавкати. Упро-
довж їхньої тривалої подорожі він мовчав, а тепер його гавкіт 
у замкнутому просторі ледь не оглушив Трейвіса і Нору, проте 
ретривер не заспокоювався.

Коли Трейвіс із Норою вийшли з машини, Ейнштейн про-
скочив повз них і, не перестаючи гавкати, завмер, перепинивши 
їм шлях.

Нора рушила було до парадного входу, але Ейнштейн із гар-
чанням кинувся на неї. Він схопив її за джинси і спробував 
збити з ніг, але вона встояла. Ейнштейн відпустив її лише тоді, 
коли Нора відійшла назад.

— Що на нього найшло? — запитала вона Трейвіса.
Замислено дивлячись на будинок, той промовив:
— Він точнісінько так само поводився у лісі того дня… коли 

не хотів, щоб я йшов темною стежкою.
Нора спробувала підкликати пса, щоб заспокоїти.
Але Ейнштейн не йшов. Коли Трейвіс вирішив перевірити 

пса і спробував підійти до будинку, Ейнштейн загарчав на ньо-
го і змусив відступити.

— Почекай тут, — наказав Трейвіс Норі й повернувся до 
трейлера.

Ейнштейн бігав туди-сюди перед будинком, з гарчанням 
і скавулінням поглядаючи на двері та вікна.

Сонце заходило, вже майже потонувши в океанічних водах. 
На вулиці було тихо і звично, проте Нора відчувала, що тут щось 
не так. Теплий тихоокеанський вітерець поколихував пальми, 
евкаліпти й фікуси, які тихо шелестіли. Будь-якого іншого дня 
ці звуки були би приємними, але зараз вони здавалися зловіс-
ними. У довгих тінях і останніх помаранчево-фіолетових про-
менях сонця Норі ввижалася зачаєна небезпека. Окрім поведін-
ки пса, у неї не було жодних причин вважати, що десь поряд на 
них чигає щось небезпечне, тому її тривога мала радше інстинк-
тивний характер.

Трейвіс вийшов із трейлера, тримаючи в руках великий ре-
вольвер. Він лежав незаряджений у шухляді в спальні впродовж 
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усього їхнього медового місяця. Зараз Трейвіс вставляв набої 
в гнізда, а ще за мить клацнув барабаном.

— Це необхідно? — схвильовано запитала Нора.
— Того дня в лісі щось було, — промовив Трейвіс. — Хоч 

я й не бачив того створіння… але в мене волосся стало дибки. 
Так, гадаю, револьвер не буде зайвим.

Реакція Нори на шелестіння дерев та вечірні тіні наштовхну-
ла її на думку, що Трейвіс міг відчути в лісі. Тому вона визнала, 
що з револьвером трішки безпечніше.

Ейнштейн перестав бігати і знову перепинив Трейвісу шлях 
до будинку.

— Всередині хтось є? — звернувся Трейвіс до ретривера.
Ейнштейн швидко помахав хвостом.
— Люди з лабораторії?
«Ні».
— Та інша піддослідна тварина, про яку ти говорив?
«Так».
— Та істота з лісу?
«Так».
— Добре. Я хочу ввійти.
«Ні».
— Так, — наполягав Трейвіс. — Це мій будинок, і я не зби-

раюся втікати, хай би там що було.
Нора згадала світлину кіношного монстра з журналу, на яку 

Ейнштейн так бурхливо відреагував. Вона не вірила, що на 
світі може існувати щось подібне. На думку Нори, Ейнштейн 
перебільшував або ж вони не зрозуміли його «пояснення» до 
світлини. І попри те вона раптом пошкодувала, що в них нема 
гвинтівки, а є лише револьвер.

— Це «Магнум 357», — узявся Трейвіс пояснювати псові. — 
Один постріл, навіть якщо вцілить у руку чи ногу, зіб’є будь-
якого негідника з ніг, хоч би то й був велетень. Це те ж саме, що 
стріляти з гармати. В мене чудова вогнева підготовка, і я по-
стійно тренуюся на стрільбищі, щоб не втрачати форму. Я знаю, 
що роблю, і сам із ним впораюся. Окрім того, ми ж не можемо 
викликати копів, еге ж? Що б вони тут не знайшли, їх це заці-
кавить, посиплеться купа запитань, і рано чи пізно вони від-
везуть тебе назад у ту кляту лабораторію.
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Ейнштейн був, вочевидь, незадоволений рішучістю Трейвіса, 
та все ж піднявся сходами й озирнувся, наче стверджуючи: «До-
бре, але я тебе самого не пущу».

Нора теж хотіла зайти з ними, проте Трейвіс був непохит-
ний, наполігши, щоб вона залишилась у дворі перед будинком. 
Нора неохоче погодилася, оскільки в неї не було зброї, тому 
вона б мало чим зарадила, а, найімовірніше, могла б і сама по-
страждати.

Тримаючи револьвер напоготові, Трейвіс піднявся сходами 
до Ейнштейна і встромив ключ у замок.

7

Трейвіс відімкнув замок, поклав ключ у кишеню і штовхнув 
двері, тримаючи перед собою револьвер, а за мить обережно 
переступив через поріг. Ейнштейн зупинився поряд.

У будинку було тихо, як і належить. Але у повітрі відчувався 
якийсь сморід.

Ейнштейн тихо загарчав.
Через вікна в будинок майже не проникало світло надвечір-

нього сонця — кілька вікон були частково або повністю зашто-
рені. Але все ж Трейвіс роздивився, що диванне покриття по-
рване. Пошматовану поролонову начинку було розкидано на 
підлозі, а дерев’яний стелаж для журналів розбито об стіну на 
друзки. У фанері зяяли дірки. Телевізор розбили підлоговою 
лампою, яка ще досі стирчала з екрана, а книжки з полиці, по-
шматувавши, порозкидали по всій вітальні.

Незважаючи на протяг із відкритих дверей, сморід ставав 
нестерпним.

Трейвіс потягнувся до настінного перемикача, і в кутку за-
горілася лампа. Вона не давала багато світла, але безлад можна 
було роздивитися.

«Таке враження, що тут хтось пройшовся з бензопилою і мо-
токосаркою», — подумав Трейвіс.

У будинку панувала тиша.
Залишивши двері відкритими, Трейвіс зробив кілька кро-

ків углиб кімнати. Під ногами хрускотіли пожмакані сторінки 
розідраних книжок. На деяких сторінках і на сніжно-білому 
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поролоні Трейвіс зауважив якісь темні, іржаві плями, відтак 
різко зупинився, зрозумівши, що це кров.

За мить він помітив труп велетня, що лежав на боці біля ди-
вана. Він був наполовину закиданий закривавленими сторінка-
ми з книг, палітурками і суперобкладинками.

Ейнштейн загарчав голосніше і зловісніше.
Підійшовши до тіла, яке лежало всього лише за декілька 

метрів від входу до їдальні, Трейвіс зрозумів, що це хазяїн 
 будинку Тед Гокні. Біля нього лежав набір інструментів «Крафтс-
мен». У Теда був ключ, і Трейвіс не мав нічого проти, якщо той 
приходив будь-коли, аби щось полагодити. Останнім часом там 
щось постійно ламалося — то крани протікали, то посудомийка 
не працювала. Вочевидь, Тед, котрий мешкав звідси за квартал, 
прийшов сюди, щоб щось полагодити, а тепер сам зламався 
і ремонту не підлягає.

Через сильний сморід Трейвісу спочатку здалося, що чоловіка 
вбито тиждень тому. Але, придивившись, він побачив, що тіло 
ще не розпухло від трупних газів і не почало розкладатися. Отже, 
його вбито не так давно: можливо, день тому чи навіть менше. 
Були дві причини огидного смороду: по-перше, Теда вительбу-
шили, а по-друге, вбивця випорожнився і обдзюрив труп.

Очі Теда було вирвано.
Трейвіса ледь не знудило, і не лише тому, що він товаришу-

вав із Тедом. Було достатньо лише глянути на таку божевільну 
жорстокість, і неважливо, хто був убитий. Здавалося, таким 
робом збезчещено було не лише жертву, а й усе людство.

Ейнштейн загарчав голосніше, зриваючись на лютий гавкіт. 
Це таки діяло на нерви.

Трейвіса пересмикнуло, а за мить лунко закалатало серце. 
Він відвернувся від трупа і побачив, що ретривер дивиться 
в їдальню. Зважаючи на зашторені обидва вікна, там було темно, 
хоч в око стрель. З кухні просочувалася лише тонка смужка 
тьмавого світла.

«Втікай!» — порадив його внутрішній голос.
Але він не втік, бо не звик повертатися спиною до небезпеки. 

Ну, не так, щоб зовсім: останні роки він фактично втікав від 
життя, занурившись у відчай і самотність. Це й було відвертим 
боягузтвом. Але все вже позаду: зараз Трейвіс став зовсім іншою 
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людиною. Його змінили Ейнштейн і Нора. Тому він не втіка-
тиме, чорт забирай!

Ейнштейн напружився, вигнувши спину і витягнувши впе-
ред голову, і почав гавкати настільки люто, що аж слина потек-
ла з пащі.

Трейвіс підійшов до арки, що вела в їдальню.
Ретривер став збоку і загавкав ще лютіше.
Виставивши револьвер і намагаючись підбадьорити себе вже 

самим виглядом потужної зброї, Трейвіс обережно зробив ще 
один крок посеред зрадливого безладу. До арки залишалося не 
більше трьох кроків. Він зазирнув у темну їдальню.

Гавкіт Ейнштейна відлунював по всьому будинку, так наче 
тут була ціла зграя псів.

Трейвіс зробив ще один крок і побачив, як у темряві щось 
поворухнулося.

Він застиг.
Нічого. Жодного поруху. Невже це виплід його уяви? Тіні 

у їдальні були схожі на чорно-сірий креп. Трейвіс не міг уже 
зрозуміти, чи там дійсно щось ворушилося, чи це розігралася 
його фантазія.

«Біжи звідси», — промовив його внутрішній голос.
Але Трейвіс не послухався і вже підняв було ногу, щоб увійти 

в їдальню. Створіння знову поворухнулося, і тепер уже не було 
жодних сумнівів у його присутності, бо за мить воно метнулося 
з дальньої частини кімнати, плигнуло на стіл і з криком, від 
якого кров холонула в жилах, кинулося на Трейвіса. У темряві 
він бачив постать у людський зріст із палаючими очима. Попри 
погане освітлення, Трейвіс іще встиг зауважити її спотворені 
риси, поки вона наближалася.

Ейнштейн схопився і стрибнув навперейми, а Трейвіс спро-
бував відступити хоч на крок назад, щоб виграти секунду на 
постріл. Натискаючи на курок, він послизнувся на одному з ар-
кушів, якими було всипано підлогу, й упав навзнак. Почувши 
звук пострілу, він зрозумів, що не влучив і куля застрягла у сте-
лі. За мить до того, як Ейнштейн кинувся на нападника, Трей-
вісу вдалося краще розгледіти те створіння з палаючими очима, 
його зловісні, ікласті й гострі, як в алігатора, щелепи і напрочуд 
широко роззявлену пащеку на безформній морді.
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— Ейнштейне, ні! — закричав він, оскільки знав, що у сутич-
ці те поріддя пекла розірве собаку на шматки, і, лежачи на під-
лозі, знову двічі неприцільно вистрелив.

Його крик і постріли зупинили не лише Ейнштейна: створін-
ня, мабуть, вирішило, що не варто нападати на озброєного 
чоловіка. Рухаючись набагато швидше, ніж кішка, воно на змиг 
ока перетнуло їдальню і зникло на кухні. На мить Трейвіс по-
мітив його силует у тьмяному кухонному світлі. Йому здалося, 
що це була якась згорблена двонога почвара, яка не повинна би 
прямо ходити, але всупереч усьому ходила, із деформованою 
головою, вдвічі більшою, ніж годилося б, занадто довгими ру-
ками з кігтями, що нагадували зубці граблів.

Трейвіс знову вистрелив, і цього разу влучніше: куля відірвала 
шматок дерева з одвірка. Чудовисько з криком зникло на кухні.

Що, в біса, то було і звідки воно взялося? Невже воно справ-
ді втекло з тієї ж лабораторії, що й Ейнштейн? Але як їм вдало-
ся створити такого монстра і навіщо? Навіщо?

Трейвіс був непогано начитаним. Насправді останні кілька 
років він тільки те й робив, що читав, тому зараз йому на думку 
почали спадати різні варіанти, зокрема про дослідження реком-
бінантних ДНК.

Ейнштейн стояв посеред їдальні, гавкаючи і дивлячись у бік 
дверей, за якими зникло створіння.

Звівшись на ноги, Трейвіс покликав собаку. Ейнштейн охо-
че прибіг.

Трейвіс цикнув на пса і прислухався. Знадвору долинав па-
нічний крик Нори, проте в кухні панувала тиша.

Щоб заспокоїти Нору, Трейвіс крикнув:
— Зі мною все гаразд! Будь там!
Ейнштейн тремтів.
Трейвіс чув, як лунко б’ється його серце, і, здавалося, майже 

чув, як його обличчям і спиною стікає піт. І жодних тобі звуків, 
що свідчили би про перебування втікача з фільму жахів. Трейвіс 
відкинув думку про те, що той міг вибігти з кухні на задній двір: 
по-перше, це створіння бажає залишатися непоміченим, тому 
виходить лише вночі. В такий час можна потайки прослизнути 
навіть у таке велике місто, як Санта-Барбара. Ще було досить 
світло, тому чудовисько боялося з’являтися на вулиці. Ще й більш 
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од того: Трейвіс відчував його присутність — так людина від-
чуває когось спинним мозком чи передбачає грозу в паркий 
день, коли хмари майже виснуть над головою. Чудовисько за-
чаїлося на кухні й вичікувало.

Трейвіс обережно повернувся до арки і зайшов у напівтемну 
їдальню.

Ейнштейн ішов поряд із ним, зовсім близько. Він більше не 
гарчав, не вив і не гавкав, напевне, розуміючи, що Трейвісу по-
трібна цілковита тиша, щоб він міг розчути будь-який звук чу-
довиська.

Трейвіс зробив ще кілька кроків.
Крізь кухонні двері попереду він бачив шматок столу, зли-

вальницю, частину стійки. Посудомийку було видно наполови-
ну. Сонце заходило з іншого боку будинку, тому кухню напов-
нювало сіре, тьмяне світло, а отже, ворог не відкидатиме тінь, 
яка б могла його видати. Напевне, він чекав з іншого боку від 
дверей або ж заліз на стійку, щоб звідти стрибнути на Трейвіса, 
коли той увійде в кімнату.

Трейвіс спробував обдурити чудовисько, сподіваючись, що 
воно одразу ж відреагує на перший-ліпший рух у дверях. То-
му він запхав револьвер за пояс, тихо підняв одне із крісел 
у їдальні, підійшов на два метри до кухні і жбурнув його крізь 
від криті двері. Поки крісло летіло в кухню, Трейвіс вихопив з-за 
пояса револьвер і став у стрілецьку стійку. Крісло гепнуло об 
стіл, обби тий формікою, впало на підлогу і відскочило до по-
судомийки.

Супротивник із жовтими очима не клюнув: з його боку не 
було жодних рухів. Коли крісло перестало перекидатися, у кух-
ні знову запанувала напружена тиша.

З боку Ейнштейна почувся якийсь дивний звук, схожий на 
тихий уривчастий шурхіт. Врешті-решт Трейвіс зрозумів, що 
причиною було невпинне тремтіння пса.

Безсумнівно, нападник, який зараз причаївся на кухні, був 
тим самим чудовиськом, яке понад три місяці тому пересліду-
вало їх у лісі. Весь цей час воно рухалося на північ, напевне, 
пересуваючись здебільшого дикими краями на схід від населе-
ної частини штату, з якоїсь геть незрозумілої Тревісу причини — 
і яку він навряд чи колись зрозуміє — вперто переслідуючи пса.



292

Наче у відповідь на кидок Трейвіса кріслом, біля входу на 
кухню впала біла емальована бляшанка. Трейвіс від несподі-
ванки відстрибнув назад, навмання стрельнувши, і аж тоді зро-
зумів, що його просто лякають. Під час падіння покришка зле-
тіла, і на плитку підлоги розсипалося борошно.

Знову запанувала тиша.
Нападник продемонстрував неабиякі розумові здібності, від-

повівши на погрозу погрозою. Трейвіс одразу ж зрозумів, що ця 
істота може бути не менш розумною, ніж ретривер, оскільки 
вона втекла з тієї ж лабораторії, що й Ейнштейн, і була продуктом 
схожих експериментів. Недарма ж ретривер так боявся її. Якби 
Трейвіс уже повністю не звик до собаки з людським інтелектом, 
то не міг би навіть припустити, що ця істота розумніша за звичай-
ну тварину; але події останніх місяців навчили його швидко при-
ймати рфшення і пристосовуватись до будь-яких несподіванок.

Тиша.
В барабані залишився всього один патрон. Мертва тиша.
Трейвіса так вивело з рівноваги падіння бляшанки, що він 

навіть не помітив, з якого боку вона впала і де може бути на-
падник. Він досі не знав, справа це створіння чи зліва, та й не 
був упевнений, чи йому це треба. Трейвіс розумів, що навіть 
із «Магнумом 357» заходити на кухню небезпечно, враховуючи, 
що клятий монстр наділений людським інтелектом. Чорт заби-
рай, це те ж саме, що воювати з розумною циркуляркою.

На кухні, вікна якої виходили на схід, густішала темрява, як 
і в їдальні, де стояли Трейвіс з Ейнштейном. Навіть позаду них 
у вітальні, попри відкриті парадні двері, у вікні та в кутку, де 
горіла лампа, скупчувалися тіні.

Чудовисько на кухні голосно зашипіло, наче газ із пошко-
дженої труби, й одразу ж після цього щось заклацало, так наче 
хтось постукував кігтями на кінцівках по твердій поверхні.

Тремтіння Ейнштейна передалося Трейвісу. Він почувався 
 мухою, що перебуває на краю павутини й от-от втрапить у пастку.

Трейвіс згадав покусане і закривавлене обличчя Теда Гокні, 
його порожні очниці.

Клац-клац!
Під час антитерористичних навчань Трейвіса тренували у пе-

реслідуванні людей. У нього це добре виходило. Але біда в тому, 
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що хоча жовтоокий нападник, ймовірно, був не менш розум-
ним, ніж людина, не слід розраховувати, що він і мислить по-
людськи. Трейвіс гадки не мав, що чудовисько зробить далі і як 
реагувати на його дії, тому він навряд чи зможе перехитрувати 
його; завдяки своїй нелюдській природі істота мала вбивчу 
перевагу — несподіваність.

Клац.
Трейвіс почав тихо відступати від відчинених кухонних две-

рей, роблячи це дуже обережно. Він не хотів, щоб істота дізна-
лася, що він відступає, бо один лише Бог знає, як чинитиме 
монстр, усвідомивши, що жертва вислизає у нього з рук. Ейн-
штейн тихо пішов до вітальні. Він, як і Трейвіс, хотів бути по-
далі від нападника.

Дійшовши до трупа Теда Гокні, Трейвіс відвернув погляд від 
їдальні в пошуках більш-менш чистого маршруту до парадних 
дверей — і нараз побачив біля крісла Нору. Її налякали постріли, 
тому вона взяла з кухні в трейлері ніж для м’яса і прийшла Трей-
вісу на допомогу.

Хоча його вразила відвага Нори, але водночас він і жахнувся, 
побачивши її у світлі лампи. Трейвісу раптом примарилось, що 
його нічні жахіття про те, як він втрачає Ейнштейна й Нору, 
от-от справдяться і знову затріумфує прокляття Корнелла: вони 
обоє були в будинку, безпорадні перед чудовиськом, яке зачаї-
лося в кухні.

Нора хотіла було щось сказати.
Трейвіс похитав головою і приклав палець до губ.
Нора замовкла і перевела погляд на труп.
Проходячи крізь руїну, Трейвіс припустив, що нападник міг 

вийти через задні двері, обійти будинок і чекати їх біля парад-
ного входу, незважаючи на те, що його в сутінках могли помі-
тити сусіди. На це він витратив би небагато часу. Нора стояла 
між Трейвісом та вхідними дверима, тому він не зможе вистре-
лити в чудовисько, якщо воно раптом з’явиться; чорт забирай, 
та щоб напасти на Нору, йому досить однієї секунди! Намага-
ючись не панікувати і не думати про порожні очниці Теда, 
Трейвіс прискорив кроки. Під ногами зашелестів папір, але він 
сподівався, що цього шелестіння на кухні не чути (якщо на-
падник ще досі там). Дійшовши до Нори, Трейвіс схопив її 
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за руку і потягнув до дверей на ґанок і вниз сходами, очікуючи 
нападу створіння, проте його ніде не було видно.

Постріли та Норині крики привернули увагу сусідів. Вони 
повиходили на ґанки й газони, і, напевне, хтось із них уже встиг 
викликати копів. А зважаючи на те, що Ейнштейн був надзви-
чайно цінним втікачем, поліція була не менш небезпечна для 
них, аніж той жовтоокий монстр у будинку.

Утрьох вони залізли в пікап. Нора зачинила двері зі свого 
боку, а Трейвіс — зі свого. Чоловік завів двигун і викермував 
автівку з трейлером на вулицю. Він усвідомлював, що за ним 
спостерігають люди.

Незабаром сутінки перетворяться у темінь, як це завше буває 
біля океану. На сході небо вже було чорним, над головою пур-
пуровим, а на заході — багряним і теж швидко темніло. Трейвіс 
був радий, що скоро споночіє, хоч і розумів, що жовтоока істо-
та теж цьому зрадіє.

Він проїхав повз сусідів, що витріщалися на них. Поки Трей-
віс жив у добровільній ізоляції, він жодного разу з ними не 
спілкувався. Доїхавши до кінця кварталу, він повернув за ріг. 
Нора міцно тримала Ейнштейна, і Трейвіс їхав так швидко, на-
скільки дозволяла машина із трейлером. Трейлер позаду них 
розхитувався і трясся.

— Що там трапилося? — запитала Нора.
— Воно вбило Гокні сьогодні або вчора…
— Воно?
— …і чекало на нас.
— Воно? — перепитала Нора.
Ейнштейн заскавчав.
Трейвіс промовив:
— Пізніше поясню.
Проте він сумнівався, що зможе це зробити. Він не міг нор-

мально описати нападника, бо йому забракне слів, щоби пере-
дати, наскільки це створіння чужорідне.

Вони не проїхали ще й восьми кварталів, коли почули десь 
поблизу їхнього житла виття сирен. Проминувши іще чотири 
квартали, Трейвіс припаркувався на порожній стоянці якогось 
навчального закладу.

— Що тепер? — запитала Нора.
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— Ми покинемо тут трейлер і машину, бо вони шукатимуть 
їх, — промовив він.

Трейвіс запхав револьвер у її сумочку, а Нора наполягла ще 
й на тому, щоби покласти туди і ніж для м’яса, а не залишати 
його в машині.

Вони вилізли з пікапа і в щохвилини густішій темряві про-
минули будівлю школи, перетнули стадіон, а тоді через сітчасті 
ворота вийшли на вулицю, вздовж якої росли старі дерева.

Вночі вітерець переріс у теплі пориви сухого вітру. Він кинув 
у них кілька пошерхлих листочків і здійняв уздовж тротуару 
вихорці куряви.

Трейвіс розумів, що вони виглядали підозріло навіть без 
трейлера й автомобіля. Сусіди скажуть поліцейським, що слід 
шукати чоловіка, жінку та золотистого ретривера, а таке тріо 
не кожного дня зустрінеш. Їх захочуть допитати з приводу 
вбивства Теда Гокні, тому шукатимуть ретельно. Їм треба швид-
ко зникнути.

У Трейвіса не було товаришів, у яких можна було би пере-
ховатися. Коли померла Паула, він припинив спілкуватися зі 
своїм невеличким колом друзів і не підтримував зв’язків з аген-
тами з нерухомості, з якими колись працював. У Нори теж не 
було друзів через Вайолет Дейвон.

Вони проминули кілька будинків. У більшості з них горіло 
світло, і здавалося, що вони ніби насміхаються з них недосяж-
ністю своїх притулків.

8

Гаррісон Ділворт жив на межі Санта-Барбари та Монтесіто, де 
йому належали 200 акрів землі з буйною рослинністю і солідний 
будинок в тюдоріанському стилі, який не надто поєднувався 
із флорою Каліфорнії, але цілком влаштовував юриста. Коли 
він відчинив двері, на ньому були чорні мокасини, сірі штани, 
темно-синя спортивна куртка, біла трикотажна сорочка й оку-
ляри в черепаховій оправі з напівлінзами для читання. Ділворт 
здивовано глянув поверх окулярів на непроханих гостей, але, 
на щастя, його погляд був приязний.

— Ну, вітаю вас, молодята!
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— Ви самі вдома? — запитав Трейвіс, коли він, Нора й Ейн-
штейн зайшли у велике фойє з мармуровою підлогою.

— Так.
По дорозі Нора розповіла Трейвісу, що дружина юриста по-

мерла три роки тому і тепер за ним доглядала Ґледіс Мерфі.
— А місіс Мерфі? — запитав Трейвіс.
— Вона на один день поїхала додому, — відповів юрист, за-

чинивши двері. — Ви виглядаєте виснаженими. Що ж із вами 
трапилося?

— Нам потрібна допомога, — відповіла Нора.
— Але кожен, хто допоможе нам, може мати проблеми з за-

коном, — попередив Трейвіс.
Гаррісон здивовано глянув на нього.
— Що ви накоїли? У вас такий пригнічений вигляд, наче ви 

викрали президента.
— Ми нічого поганого не зробили, — запевнила Нора.
— Зробили, — заперечив Трейвіс. — І ми продовжуємо це 

робити, переховуючи собаку.
Гаррісон спантеличено подивився на пса. Ейнштейн заскав-

чав, і весь його вигляд говорив про те, що він дуже нещасний 
і хоче, щоб його приголубили.

— А в моєму будинку труп, — додав Трейвіс.
Гаррісон перевів погляд із собаки на чоловіка.
— Труп?
— Трейвіс його не вбивав, — запевнила Нора.
Гаррісон знову подивився на Ейнштейна.
— Пес теж цього не робив, — промовив Трейвіс. — Але мене 

повсюди розшукуватимуть як важливого свідка.
— Гммм, — протягнув Гаррісон. — Чому б нам не піти у мій 

кабінет, де ви мені все розкажете?
Він повів їх крізь величезну вітальню, де горіла лише поло-

вина ламп, а тоді, проминувши коридорчик, вони опинились 
у кабінеті, оббитому розкішними тиковими 1 панелями, зі сте-
лею мідяного кольору. Темно-бордові шкіряні крісла та диван 
виглядали дорогими і дуже зручними. У кутку стояли масивний 
полірований тиковий стіл і детальна модель п’ятимачтової 

1 Сорт деревини, яку постачають із Південної та Південно-Східної Азії.
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шхуни з піднятими вітрилами. Стіни кабінету прикрашало 
різно манітне морське приладдя: стерно, латунний секстант, 
різьблений бичий ріг, наповнений жиром, у якому лежали 
голки для шиття вітрил, шість видів корабельних ліхтарів, 
дзвінок стернового та морські карти. Трейвіс помітив світлини 
чоловіка та жінки на різних човнах. У чоловікові він впізнав 
Гаррісона.

На невеликому столику біля крісел лежала розгорнена книга 
і стояло півсклянки віскі. Вочевидь, до приходу Нори і Трейві-
са юрист відпочивав. Він запропонував їм випити, і вони по-
годились, сказавши, що будуть пити те, що й хазяїн.

Трейвіс і Нора сіли на диван, а Ейнштейн умостився на дру-
гому кріслі. Натомість лягти на нього, він сів прямо, наче теж 
приготувався до участі у розмові.

Пішовши до кутового бару, Гаррісон налив дві склянки «Чі-
вас ріґал» 1 з льодом. Нора нечасто пила віскі, тому Трейвіс 
здивувався, коли вона осушила свою склянку за два ковтки 
і попросила ще. Він вирішив, що в цьому випадку вона має 
рацію, тому взяв приклад з неї, а порожню склянку відніс до 
бару, де Гаррісон повторно наповнював Норину склянку.

— Я хочу вам усе розповісти, тому що нам потрібна ваша до-
помога, — промовив Трейвіс. — Але ви повинні розуміти, що 
можете опинитися по той бік закону.

Закриваючи пляшку, Гаррісон відповів:
— Одразу видно, що ви не юрист. Розумієте, закон — це не 

віковічна мармурова колона, яку неможливо зрушити з місця 
чи переробити. Закон… радше нагадує зафіксовану, але рухому 
пружину. Він досить гнучкий, тому його можна розтягувати 
в різні боки, крутити таким чином, щоб завжди бути на безпеч-
ному боці. Я не кажу зараз про зухвалий грабіж чи холоднокров-
не вбивство. У це важко повірити, але так є насправді. Навряд 
чи ваші слова заженуть мене у тюремну камеру, Трейвісе.

За півгодини Трейвіс і Нора розповіли про Ейнштейна все. 
Як для людини, якій через пару місяців повинно стукнути сім-
десят один, сивоголовий юрист був досить кмітливим. Він ста-
вив правильні питання і не брав їх на кпини. Коли Трейвіс 

1 Марка віскі.
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і Нора влаштували десятихвилинну демонстрацію неймовірних 
здібностей Ейнштейна, юрист не назвав це всього лише сприт-
ністю рук або нісенітницею. Він прийняв усе як належне і пе-
реглянув свої думки про те, що є нормальним і можливим 
у цьому світі. Навіть не кожна тридцятип’ятирічна людина 
могла похвалитися таким гнучким і метикованим розумом, як 
у Гілберта.

Ейнштейн тим часом уклався на коліна Гілберта, який сидів 
у своєму великому шкіряному кріслі. Легенько чухаючи собаку 
за вухами, він промовив:

— Якщо ви підете на телебачення, організуєте прес- конфе-
ренцію, щоби про це дізналася громадськість, тоді, можливо, 
суд дозволить вам залишити собаку.

— Ви в це вірите? — запитала Нора.
— У кращому випадку, п’ятдесят на п’ятдесят, — зізнався 

Гаррісон.
Трейвіс похитав головою.
— Ні. Ми не можемо так ризикувати.
— Що ви плануєте робити? — запитав Гаррісон.
— Дати драла, — промовив Трейвіс. — Утікати.
— І чого ви доможетеся?
— Ми збережемо Ейнштейну свободу.
Пес гавкнув на знак згоди.
— Збережете. Але чи надовго? — запитав Гаррісон.
Трейвіс підвівся і пройшовся, бо від хвилювання не міг біль-

ше всидіти на місці.
— Вони не припинять пошуки, — визнав він. — Принаймні 

впродовж кількох років.
— Вони ніколи їх не припинять, — промовив юрист.
— Розумію, це буде важко, але ми не можемо по-іншому. Хай 

мене чорти візьмуть, якщо я його віддам! Він ненавидить ту лабо-
раторію. Окрім того, як не крути, він повернув мене до життя…

— А мене він врятував від Стрека, — додала Нора.
— Він познайомив нас, — промовив Трейвіс.
— І змінив наші життя.
— Кардинально змінив. Ми любимо його, як свою дитину, — 

сказав Трейвіс. Помітивши вдячний погляд ретривера, він від-
чув, як у нього клубок застряг у горлі.



299

— Ми будемо боротися за нього, як він боровся за нас. Ми — 
сім’я. Ми будемо жити разом… або разом помремо.

Погладивши ретривера, Гаррісон промовив:
— Вас шукатимуть не лише вчені й поліція.
— Та істота, — погодився Трейвіс і кивнув.
Ейнштейн затремтів.
— Тихо, тихо, — Гаррісон заспокоїв ретривера, погладжуючи 

його, а потім звернувся до Трейвіса: — Як ви гадаєте, що то за 
істота? Бо ваш опис нічогісінько не пояснює.

— Що б це не було, але то не Боже створіння, — відповів 
Трейвіс. — Це справа людських рук, результат якихось дослі-
джень рекомбінантних ДНК. Один лише Бог знає, що вони там 
хімічили і навіщо. Але вони створили цю істоту.

— І, здається, вона наділена неймовірними здібностями зна-
ходити вас.

— Знаходити Ейнштейна, — виправила Нора.
— Тому нам треба втікати, — промовив Трейвіс. — Далеко.
— Для цього потрібні гроші, але банки відкриються не рані-

ше ніж через дванадцять годин, — промовив Гаррісон. — Якщо 
ви хочете дременути, гадаю, ви це плануєте зробити сьогодні.

— Ось тут нам і потрібна допомога, — сказав Трейвіс.
Нора відкрила гаманець і дістала дві чекові книжки — свою 

і Трейвіса.
— Гаррісоне, ми б хотіли виписати на ваше ім’я два чеки: 

один — я, а другий — Трейвіс. У нього там лише три тисячі, але 
в цьому ж банку він відкрив депозитний рахунок зі значною 
сумою. Вони мають право переводити кошти, щоб запобігти 
овердрафту. На моєму рахунку так само. Якщо ми дамо вам 
один із чеків Трейвіса на двадцять тисяч заднім числом, начеб-
то до всіх цих неприємностей, і один із мого рахунку також на 
двадцять тисяч, ви могли би покласти ці кошти на свій рахунок. 
Коли все буде зроблено, ви можете придбати вісім касових 
 чеків, кожен на п’ять тисяч, і надіслати їх нам.

Трейвіс додав:
— Поліція розшукуватиме мене, бо захоче допитати, але во-

ни побачать, що я не вбивав Теда Гокні, адже жодна людина не 
могла б його так вительбушити. Тому вони навряд чи заареш-
тують мої рахунки.
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— Якщо за експериментами, в результаті яких з’явилися 
Ейн штейн і ця істота, стоять федеральні органи, то вони швидко 
вас знайдуть і можуть заморозити ваші рахунки, — промовив 
Гаррісон.

— Можливо. Ми живемо в одному місті, тому банк зніме 
кошти з мого рахунку не пізніше понеділка.

— І як ви обходитиметеся без грошей, поки я не надішлю вам 
сорок тисяч?

— У нас є готівка і дорожні чеки, що залишилися після на-
шого медового місяця, — промовила Нора.

— І мої кредитки, — додав Трейвіс.
— Вони зможуть знайти вас за кредитними картками і до-

рожніми чеками.
— Я знаю, — відповів Трейвіс. — Тому ми знімемо гроші 

в місті, де не плануємо залишатися, і якнайшвидше накиваємо 
звідти п’ятами.

— Після того як я придбаю касові чеки на сорок тисяч, куди 
їх надсилати?

— Я триматиму зв’язок по телефону, — відповів Трейвіс, 
сідаю чи на диван біля Нори. — Щось придумаємо.

— Як щодо інших ваших із Норою активів?
— Пізніше про це подбаємо, — відповіла жінка.
Гаррісон спохмурнів.
— Трейвісе, перед вашим від’їздом ви можете підписати 

документ, який дозволить мені представляти вас у будь-яких 
юридичних справах. Якщо хтось спробує заморозити ваші або 
Норині активи, я захищатиму їх до останнього, але не буду 
вистромлятися доти, доки не випливе те, що ми пов’язані.

— Гадаю, що активам Нори поки що нічого не загрожує. Ми 
нікому не говорили про весілля, крім вас. Сусіди повідомлять 
поліції, що я втік із якоюсь жінкою. Але вони її не знають. Ви 
комусь про нас розповідали?

— Лише моїй секретарці місіс Ешкрофт, але вона вміє три-
мати язика за зубами.

— Тоді гаразд, — сказав Трейвіс. — Навряд чи поліція дізна-
ється про те, що ми одружились, тож нескоро добереться до 
Нори. Але коли вони вийдуть на неї, то дізнаються, що ви — 
її юрист. Якщо вони почнуть моніторити рух коштів на моїх 
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рахунках, щоб знайти мене, то виявлять ті двадцять тисяч, які 
я вам заплатив, і почнуть вас розшукувати…

— Це мене анітрохи не зупинить, — відповів Гаррісон.
— Можливо, — сказав Трейвіс. — Але щойно вони знайдуть 

зв’язок між мною, вами і Норою, то встановлять за вами пиль-
не спостереження. Якщо це трапиться… то коли ми зателефо-
нуємо, ви повинні одразу ж нам про це сказати, покласти слу-
хавку й перервати з нами всі контакти.

— Я це чудово розумію, — сказав юрист.
— Гаррісоне, вам не треба в це встрягати, — промовила Но-

ра. — Ми й так багато від вас вимагаємо.
— Послухайте, моя люба, мені майже сімдесят один рік. 

Юридична практика мені ще не набридла, і я досі ходжу в пла-
вання… але, відверто кажучи, останнім часом моє життя зроби-
лося трохи нуднуватим. Ця авантюра розжене кров у моїх за-
мшілих жилах. Окрім того, я вірю, що ви зобов’язані зберегти 
Ейнштейну свободу не лише з тих причин, які ви назвали, 
а… люди не мають права використовувати свій геніальний ро-
зум, щоб створювати інших істот, наділених розумом, а потім 
ставитися до них, як до меблів. Якщо ми вже дійшли до того, 
що можемо творити нарівні з Господом, пора навчитися Божої 
справедливості й милосердя. А в цьому випадку зберегти Ейн-
штейну свободу — справедливо і милосердно.

Ейнштейн підвів голову, захоплено подивився на юриста, 
а потім тикнувся своїм холодним носом під його підборіддя.

*
У гаражі, розрахованому на три автомобілі, Гаррісон тримав 
чорний «Мерседес 560 SEL», старіший білий «Мерседес 500 
SEL» зі світло-блакитним салоном і зелений джип, на якому він 
зазвичай їздив до океану, де стояла його яхта.

— Білий «мерседес» належав моїй дружині Франсін, — по-
яснив юрист, коли вів Трейвіса й Нору до автівки. — Я більше 
ним не користуюся, але підтримую в робочому стані й часто 
катаюся, щоб шини не застоювалися. Слід було вибавитися від 
нього, коли Френні померла. Все ж це була її машина. Але… 
вона так любила свій сяючий білий «мерседес»! Я досі пам’я таю, 
якою вона була за кермом… Візьміть це.
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— Втікати на машині за шістдесят тисяч доларів? — запитав 
Трейвіс, провівши рукою полірованим капотом. — Втеча на 
широку ногу.

— Її ніхто не шукатиме, — промовив Гаррісон. — Навіть  якщо 
вони врешті-решт зрозуміють, що між нами є якийсь зв’язок, 
то не дізнаються, що я вам віддав одну зі своїх машин.

— Ми не можемо прийняти такий дорогий подарунок, — за-
перечила Нора.

— Назвемо це позикою, — промовив юрист. — Коли все за-
кінчиться і ви придбаєте іншу машину, просто припаркуйте її 
десь — на автостанції чи в аеропорту, — відтак зателефонуйте 
мені й повідомте, де вона. Я когось пошлю, щоб її забрали.

Ейнштейн поклав передні лапи на двері водійського сидіння 
і визирнув крізь бокове скло. Потім він повернувся до молодят 
і гавкнув, наче називаючи їх дурнями, бо вони відмовляються 
від такого подарунка.

9

Трейвіс був за кермом. Вони залишили будинок Гаррісона 
Ділворта у середу о десятій п’ятнадцять вечора. Трейвіс вирі-
шив їхати на північ трасою 101. О пів на першу ночі вони про-
їхали Сан-Луїс-Обіспо, а за півгодини вже були в Пасо-Роблс. 
О другій годині вони зупинилися на заправці із самообслу-
говуванням. До Салінаса, що лежав на півдні, залишалася 
година їзди.

Нору гнітило відчуття власної непотрібності. Вона навіть не 
могла підмінити Трейвіса за кермом, оскільки не вміла керму-
вати. В дечому це була провина Вайолет Дейвон, а не Нори, — 
ще один наслідок відлюдництва і пригнічення. Тому жінка від-
чувала, що не може принести жодної користі, і була собою 
незадоволена. Все ж вона не збирається все життя бути такою 
безпомічною, чорт забирай! Вона теж навчиться кермувати 
і стріляти. Трейвіс може навчити її цьому. Враховуючи його 
минуле, він також може навчити її бойовим мистецтвам — дзю-
до чи карате. Трейвіс — хороший тренер, адже він добре навчив 
її кохатися. Від цієї думки Нора посміхнулася, і її самокритич-
ність поступово зникла.
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Поки вони їхали на північ до Салінаса, а потім — до Сан-
Хосе, Нора виспалася як слід за дві з половиною години, а решту 
часу рахувала кілометри, які вони вже проїхали. Обабіч шосе 
розкинулися неосяжні поля. У холодному місячному сяйві вони 
здавалися безкінечними. Коли місяць зайшов за хмару, вони 
тривалий час їхали у цілковитій темряві, перш ніж їм трапля-
лося освітлене вікно одинокої хатини чи приміщення придо-
рожніх служб.

Жовтоокий монстр пройшов по сліду Ейнштейна 225 кіло-
метрів, якщо брати по прямій — від підніжжя Санта-Ани 
в окрузі Оріндж до Санта-Барбари. Так стверджував Трейвіс. 
Це приб лизно дорівнювало шестистам кілометрам ходою ди-
кою місцевістю. Цю відстань монстр подолав за три місяці. Не 
вельми швидко. Тому якщо вони поїдуть на шістсот кілометрів 
північніше Санта-Барбари, а тоді причаяться недалеко від за-
токи Сан-Франциско, то нападник знайде їх тільки через сім-
вісім місяців. А можливо, взагалі не знайде. Як він занюхає 
Ейнштейна на такій відстані? Звісно ж, його неймовірна здат-
ність чути пса має свої межі. Трейвіс у цьому не сумнівався.

10

У четвер об одинадцятій Лемюел Джонсон стояв у спальні не-
величкого будинку, який Трейвіс Корнелл орендував у Санта-
Барбарі. Дзеркало на комоді було розбите, а кімнатою наче про-
йшовся ураган. Здавалося, що Аутсайдер оскаженів від заздрощів, 
що пес живе в затишному будинку, поки він змушений нишпо-
рити дикими хащами і жити у порівняно примітивних умовах.

Серед уламків на підлозі Лем знайшов чотири світлини 
у срібних рамках. Напевно, вони стояли на комоді або на ніч-
ному столику. На першій було зображено Корнелла разом із 
симпатичною блондинкою. До цього Лем уже багато дізнався 
про нього, тож припустив, що це Паула, його покійна дружина. 
На іншій чорно-білій світлині було зображено пару. Виснову-
ючи з їхнього віку, Лем здогадався, що то батьки Корнелла. На 
третьому знімку, також чорно-білому, був хлопчина років оди-
надцяти-дванадцяти. Можливо, сам Трейвіс Корнелл, але віро-
гідніше — його брат, котрий загинув ще дитиною.
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На останній світлині було зображено групу з десяти вояків, 
які сиділи на дерев’яних сходах біля входу в казарму і посміха-
лися на камеру. Серед них був Трейвіс Корнелл. На кількох 
уніформах Лем помітив виразний шеврон загону «Дельта» — 
елітного антитерористичного підрозділу.

У задумі поставивши останню світлину на комод, Лем по-
прямував до вітальні, де Кліфф продовжував ритися в закри-
вавленому мотлоху. Вони шукали докази, які поліцію жодним 
чином не могли б зацікавити, але багато чого розповіли би 
співробітнику АНБ.

Вони пізно дізналися про вбивство у Санта-Барбарі. Лема 
повідомили майже о шостій ранку. В результаті преса вже всти-
гла розтрубити найстрахітніші подробиці і з неабияким енту-
зіазмом висувала найнеймовірніші версії щодо можливого 
вбивці. Здебільшого репортери схилялися до того, що Корнелл 
тримав екзотичну небезпечну тварину (гепарда або пантеру), 
яка напала на хазяїна, коли той, нічого не підозрюючи, увійшов 
у будинок. Оператори залюбки знімали порвані, закривавлені 
книжки. Такої версії дотримувались і в «Нейшнл інкваєр». Ле-
ма це не здивувало, оскільки, на його думку, таблоїди на кшталт 
«Інкваєра», що ганялися за сенсацією, і так звані офіційні засо-
би масової інформації мало чим відрізнялися одне від одного, 
хоча журналісти з цим не погоджувалися.

Лем уже продумав і почав втілювати кампанію з дезінформа-
ції на підтримку істерії про екзотичних кішок, що вирвалися на 
свободу, таким чином пустивши пресу хибним слідом. Інфор-
матори, проплачені АНБ, даватимуть інтерв’ю, стверджуючи, 
що знали Корнелла, і клястимуться, що той дійсно тримав пан-
теру разом із собакою. Інші, котрі хоча й в очі не бачили Кор-
нелла, називатимуть себе його друзями, скиглитимуть, що дав-
но радили йому вирвати пантері зуби і кігті, коли та виросла. 
Поліція захоче допитати Корнелла і невідому жінку відносно 
пантери та місця її ймовірного перебування.

Лем був упевнений, що це відволіче пресу від розслідувань, 
які, можливо, допоможуть їм з’ясувати правду.

Звісно ж, Волт Гайнс в окрузі Оріндж дізнається про вбив-
ство, розпочне розслідування разом зі своїми друзями з місцевої 
поліції і швидко здогадається, що Аутсайдер у погоні за псом 
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пробрався далеко на північ. Як добре, що він скористався до-
помогою Волта!

Увійшовши до вітальні, де працював Кліфф, Лем запитав:
— Ти щось знайшов?
Молодик підвівся із безладу, обтрусив руку і промовив:
— Так. Гляньте на столі у їдальні.
Лем пішов за ним, де на столі лежав лише товстий блокнот 

на металевих кільцях. Розгорнувши і прогортавши його, він 
побачив світлини з глянцевих журналів, наклеєні з лівого боку. 
Навпроти кожної світлини великими друкованими літера-
ми було написано назву предмета: «ДЕРЕВО», «БУДИНОК», 
«АВТО МОБІЛЬ» тощо.

— Як гадаєш, що це? — запитав Кліфф.
Лем промовчав і продовжив сердито гортати блокнот. Він 

відчував, що це щось напрочуд важливе, проте не міг зрозуміти 
чому. І нараз його осяяло:

— Це абетка.
— Еге, — погодився Кліфф.
Лем помітив, що помічник посміхається.
— Гадаєш, вони знали, що пес такий розумний? Він проде-

монстрував їм свої здібності, і вони вирішили… навчити його 
читати?

— Схоже на те, — промовив Кліфф, досі посміхаючись. — 
Господи, невже ти гадаєш, що таке можливо?

— Не сумніваюся, — промовив Лем. — До речі, у програму 
експериментів доктора Везербі входило навчання ретривера 
читанню цієї осені.

Тихо засміявшись від подиву, Кліфф промовив:
— Щоб мене чорти вхопили!
— Аніж шкіритися, краще поміркуй над цим, — промовив 

Лем. — Чолов’яга знає, що пес надзвичайно розумний, і, можли-
во, йому вдалося навчити його читати. Тому нам потрібно зрозу-
міти, яким чином він спілкувався з собакою. Він знає, що має 
справу з піддослідною твариною, і розуміє, що пса роз шукують.

— Тоді він, напевно, знає і про Аутсайдера, — додав Кліфф, — 
бо пес якимось способом міг «розповісти» йому.

— Так. Але, знаючи це, він вирішив нікому нічого не розголо-
шувати. Він міг продати цю інформацію за велику винагороду, 
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проте не зробив цього. Якби він був бунтарем, то звернувся б до 
журналістів, щоб звинуватити Пентагон у фінансуванні подіб-
них досліджень.

— Але він так не вчинив, — заперечив Кліфф, насупившись.
— А це насамперед означає, що він прихилився до пса, хоче 

залишити його собі, щоб він не дістався нікому іншому.
Кліфф кивнув і сказав:
— У цьому є сенс, якщо те, що ми дізналися про нього, є прав-

дою. Я про те, що чолов’яга замолоду втратив усю сім’ю. Через 
рік після весілля померла його дружина. Загинули всі його бойо-
ві побратими із загону «Дельта». Тому він став відлюдником 
і обірвав контакти з усіма друзями. Він, напевно, самотній, як 
диявол. І тут з’являється пес…

— В яблучко, — промовив Лем. — А чоловікові, котрий слу-
жив у загоні «Дельта», неважко заховатися. Якщо ж ми знайдемо 
його, то він знатиме, як оборонити пса. Чорт забирай!

— Ну, чутки про «Дельту» ще не підтвердилися, — з надією 
в голосі промовив Кліфф.

— Я підтвердив, — заперечив Лем і розповів про світлину, 
знайдену серед безладу в спальні.

Кліфф зітхнув.
— Ми вляпалися у велику купу лайна.
— По горло, — погодився Лем.

11

У четвер о шостій ранку Трейвіс і Нора вже були в Сан- Фран-
циско. Вони знайшли годящий мотель — простору сучасну 
будівлю, де все сяяло чистотою. Сюди не впускали тварин, але 
Ейнштейну не становило великих труднощів прослизнути 
в кімнату.

Хоча існувала невелика ймовірність, що ордер на арешт Трей-
віса вже виписали, він поселився у мотелі, показавши свій пас-
порт. Вибирати не доводилось, оскільки в Нори не було ні 
кредитних карток, ні водійського посвідчення. В ті часи портьє 
віддавали перевагу готівці, але вимагали паспорт, бо дані про 
гостей слід було вносити в комп’ютер мотельної мережі.
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Але Трейвіс дав неправильний номер і модель автомобіля, 
оскільки припаркував його подалі від мотелю тільки тому, що-
би приховати від портьє зайві деталі.

Вони поселилися в одній кімнаті разом із Ейнштейном, бо 
зараз їм було не до усамітнення і кохання. Трейвіс був такий 
змучений, що, ледь поцілувавши Нору в губи, міцно заснув. 
Йому снилися жовтоокі істоти з деформованими головами, 
крокодилячими пащеками й акулячими зубами.

Він прокинувся через п’ять годин, о десятій на першу.
Нора встала раніше, взяла душ і вдягнула те саме вбрання, 

в якому приїхала. Її волосся ще не висохло і звабливо попри-
липало до шиї.

— Вода гаряча, і напір напрочуд сильний, — сказала Нора.
— І в мене також, — сказав Трейвіс, обіймаючи і цілуючи 

Нору.
— Тоді краще охолонь, — промовила вона, відсуваючись від 

Трейвіса, — бо і стіни мають вуха.
— Ти про Ейнштейна? Та в нього не вуха, а вушиська.
У ванній Ейнштейн стояв на столику і пив холодну воду з уми-

вальника, яку Нора набрала для нього.
— Знаєш, волохата мордо, більшість собак залюбки п’ють 

воду з унітаза.
Ейнштейн чмихнув на Трейвіса, зістрибнув зі столика і ви-

йшов з ванної.
Трейвіс не мав чим поголитися, але подумав, що одноденна 

щетина надасть йому саме того вигляду, який потрібний для ви-
рішення задуманої ним вечірньої оборудки в районі Тендерлойн.

Покинувши мотель, Трейвіс і Нора поїхали в перший-ліп-
ший «Макдональдс». Підкріпившись, вони зайшли у місцеве 
відділення банку Санта-Барбари, де у Трейвіса був рахунок. 
Скориставшись своєю комп’ютерною банківською карткою, 
а також карткою «Mastercard» і двома «Visa», вони зняли тисячу 
чотириста доларів. Потім завітали в офіс «Амерікен експрес» 
і зняли максимально можливу суму (п’ятсот доларів) готівкою 
і чотири тисячі п’ятсот дорожніми чеками. Разом із двома ти-
сячами ста доларами і дорожніми чеками, що залишилися піс-
ля їхнього медового місяця, вони мали у своєму розпорядженні 
вісім тисяч п’ятсот доларів.



308

Після обіду аж до вечора молодята скуповувалися. Завдяки 
кредиткам вони придбали повний комплект сумок і необхідну 
кількість одягу. Купили туалетний дріб’язок і електробритву 
для Трейвіса.

Трейвіс придбав також гру «Ерудит», на що Нора поціка-
вилася:

— Хіба в тебе є настрій гратися?
— Ні, — таємниче сказав він, радіючи, що вона нічого не 

зрозуміла. — Поясню пізніше.
За півгодини до заходу сонця, спакувавши свої покупки 

у просторий багажник «мерседеса», Трейвіс заїхав у самий центр 
Тендерлойна. Цей район Сан-Франциско лежав за вулицею 
О’Фарелл, затиснутою між Маркет-стріт і Ван-Несс-авеню. Тут 
процвітали низькопробні бари з оголеними до пояса танцівни-
цями, дискотеки, де дівчата виступали на сцені голяка, будинки 
розпусти, де чоловіки платили за те, щоб сидіти поряд із голими 
дівками та розмовляти про секс, і де часто розмовами про секс 
справа не закінчувалася.

Нора була шокована, побачивши такий занепад моралі. А во-
на вважала себе досвідченою! Виявилося, що вона зовсім не 
готова до помийної ями під назвою Тендерлойн. Вражена до 
глибини душі, Нора роздивлялася крикливі неонові вивіски, 
що рекламували піп-шоу, жіночу боротьбу в багнюці, жінок-
пародисток, сауни для геїв та масажні салони. Нору спантели-
чили деякі білборди із запрошеннями до найрозпусніших барів, 
і вона час від часу запитувала:

— Що це за афіша: «Подивись і оближись»?
Роззираючись у пошуках місця для паркування, Трейвіс 

відповів:
— Це означає, що дівчата танцюють повністю голими і роз-

сувають статеві губи, щоб усі змогли все роздивитися.
— Та ну!
— Еге ж.
— Господи, аж не віриться. Тобто я вірю, але я б ніколи не 

подумала про таке. А що таке «Багатократне збільшення»?
— Дівчата танцюють біля столиків клієнтів. Торкатися їх 

не можна, але вони танцюють дуже близько, погойдуючи го-
лими грудьми під носом у відвідувачів. Між їхніми пипками 
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та губами чоловіків заледве чи пропхаєш складений удвоє аркуш 
паперу.

Ейнштейн на задньому сидінні відразливо пирхнув.
— Згоден, друже, — промовив Трейвіс.
Вони проїхали заклад, на фасаді якого зловісно мерехтіли 

червоно-жовті вогні з блакитно-фіолетовими неоновими сму-
гами, запрошуючи на живе секс-шоу.

Нора з відразою в голосі запитала:
— Господи, хіба є шоу з «мертвими»?
Трейвіс так розсміявся, що ледь не врізався у натовп зі сту-

дентів коледжу, які витріщалися навсібіч.
— Ні, ні. Навіть Тендерлойн знає межу. «Живий» означає, 

що шоу демонструється на сцені перед публікою, а не записане 
на відеокасету. Тут безлік кінотеатрів, де показують порнофіль-
ми, але в цьому закладі все відбувається на сцені живцем. Хоча 
я не знаю, чи це правда.

— Не хочу навіть знати! — сказала Нора, достеменно як До-
роті з Канзасу, яка потрапила в неймовірну країну Оз. — Що ми 
тут робимо?

— Тут можна придбати такі речі, які не знайдеш у Ноб-Гілл 1: 
наприклад, хлопчиків чи великі партії наркотиків. Або фаль-
шиві водійські посвідчення чи інші документи.

— Оу, — промовила Нора. — Розумію. Тут панує кримінал на 
кшталт дона Корлеоне.

— Я теж так вважаю, — відповів Трейвіс, припарковуючи 
«мерседес» на узбіччі дороги. — Але не думай, що справжня 
мафія — це шляхетні красунчики на кшталт Корлеоне.

Ейнштейн волів залишитися в «мерседесі».
— Ось що, волохата мордо. Якщо нам дійсно пощастить, то 

тобі теж зробимо новий паспорт, — пожартував Трейвіс. — 
 Будеш пуделем.

*
Нора з подивом зауважила, що з настанням сутінків з моря по-
дув такий холодний вітер, що довелося одягти нейлонову стеб-
новану куртку, яку вони купили вдень.

1 Один із престижних районів Сан-Франциско.
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— Тут навіть влітку ночі холодні, — промовив Трейвіс. — Ско-
ро на місто опуститься туман, і волога всотає все денне тепло.

Самому Трейвісу за будь-яких обставин довелося би прихо-
пити куртку, оскільки потрібно було чимось прикрити запханий 
за пояс револьвер.

— Тобі справді потрібна зброя? — запитала Нора, коли вони 
відійшли від машини.

— Ні. Це радше моє посвідчення особи.
— Тобто?
— Побачиш.
Нора озирнулася на Ейнштейна, який печально визирав із 

заднього вікна автівки. Вона дуже не хотіла залишати його на 
самоті, але розуміла, що такі заклади погано вплинуть на мо-
ральний стан Ейнштейна, навіть якщо б його туди впустили.

Здавалося, Трейвіса цікавили лише бари з вивісками іспан-
ською або ж продубльованими іспанською. Деякі заклади були 
надзвичайно обідрані, так наче спеціально виставляли напоказ 
облущену фарбу і запліснявілі килими, інші ж намагалися при-
ховати свою справжню барижну сутність за допомогою дзеркал 
і крикливої ілюмінації. Лише кілька з них були чистими і по-
справжньому розкішними. Трейвіс у кожному з таких закладів 
щось говорив іспанською до барменів, а іноді — до музикантів, 
якщо у них була перерва. Кілька разів він совав їм скручені 
двадцятки. Оскільки Нора не знала іспанської, то й не розуміла, 
що запитував Трейвіс і чому він роздає гроші.

Коли вони вийшли на вулицю у пошуках ще однієї забі-
гайлівки, Трейвіс пояснив, що найбільше нелегалів при-
їжджає з Мексики, Сальвадору та Нікарагуа. Знедолені люди 
тікають звідти від економічного безладу і політичних репре-
сій. Саме тому на ринку фальшивих документів було більше 
іспаномовних, аніж в’єтнамців, китайців та представників 
інших народів.

— Тому найкоротший шлях до постачальника фальшивих 
паперів лежить через латинський криміналітет.

— А ти вже знайшов цей шлях?
— Ще ні. Лише натяки на нього. Найімовірніше, дев’яносто 

дев’ять відсотків купленої мною інформації — це брехня. Але 
не турбуйся: ми знайдемо те, що треба. Ось чому Тендерлойн 
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завжди залишається в тренді: люди, які сюди приходять, завжди 
знаходять, що хочуть.

Тутешня публіка дивувала Нору. На вулиці й у стриптиз- 
барах можна було знайти будь-кого: азіатів, латиносів, білих, 
чорношкірих і навіть індусів, котрі змішалися у п’яному чаді. 
Здавалося, що міжрасова гармонія була позитивним побічним 
ефектом у цьому царстві гріха. Навколо тинялися типи у шкі-
ряних куртках і джинсах. У Нориній уяві бандюги саме так і ма-
ли виглядати. Але там траплялись і чоловіки у ділових костю-
мах, прилизані студентики, якісь ковбої і пристойні серфери, 
як у старих фільмах з Аннетт Фунічелло. Волоцюги сиділи на 
тротуарах або підпирали стіни. Тут було багато старих алкого-
ліків у геть зношеному лахмітті, проте навіть пристойно вдяг-
нуті люди мали такий дивний блиск в очах, що хотілося трима-
тися від них подалі. Але загалом тутешнє населення майже не 
відрізнялося від звичайних поважних громадян із пристойних 
кварталів. Це вразило Нору.

На вулицях і в барах із чоловіками було мало жінок. Точніше, 
вони були, але виглядали ще розпуснішими, ніж голі танцівни-
ці. Здавалося, що майже всі вони — повії.

У стриптиз-барі під назвою «Гот тіпс», куди відвідувачів за-
прошувала вивіска, продубльована іспанською й англійською 
мовами, рок-музика була такою гучною, що у Нори розболіла-
ся голова. На столах танцювали шість дівчат із прекрасними 
тілами. На них були лише туфлі-шпильки і пляжні трусики 
з блискітками. Вони звивалися і похитували грудьми перед спіт-
нілими обличчями відвідувачів, які або заворожено дивилися 
на них, або з улюлюканням плескали в долоні. Не менш сим-
патичні офіціантки теж були голі по пояс.

Поки Трейвіс говорив із барменом іспанською, Нора помі-
тила, що деякі відвідувачі кидають на неї оцінювальні погляди. 
Вона аж здригнулася і так міцно вхопила Трейвіса за руку, що 
той її навіть обценьками не відірвав би.

Від смороду прокислого пива та віскі й запаху людських тіл, 
змішаного із ароматами дешевих парфумів та цигаркового диму, 
у барі стояло важке повітря, як у лазні, хоч і не настільки корисне.

Нора зціпила зуби: «Що б не трапилось, але мене не знудить 
і я не зганьблюся. Цього ніколи не буде».
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Після кількахвилинних перемовин Трейвіс дав бармену пару 
двадцяток, і його відправили у дальній куток бару, де тип завбільш-
ки як Шварценеґґер охороняв двері, які закривала густо роз-
цяцькована бісером занавіска. Здоровило з кам’яним обличчям 
і сірими, прозорими, наче скло, очима був одягнутий у чорні 
шкіряні штани та білу футболку, а його руки нагадували стовбури  
дерев. Трейвіс звернувся до нього іспанською і дав дві двадцятки.

Надокучливий шум музики переріс у ревіння. Жінка біля 
мікрофона промовила:

— Добре, хлопчики, якщо вам подобається наше шоу, на-
пихайте їхні дірки.

Нора злякано смикнулася. Коли музика знову заграла, вона 
побачила, що означало це грубе оголошення: клієнтам пропо-
нувалося запихати п’яти- і десятидоларові купюри танцівницям 
у трусики.

Здоровань у шкіряних штанях підвівся і провів Трейвіса з Но-
рою за бісеровану занавіску. Вони опинилися у кімнаті 3 метри 
завширшки і 5-6 метрів завдовжки. Там шестеро таких же дівчат 
на шпильках і в пляжних трусиках готувалися підмінити тан-
цівниць. Вони фарбувалися біля дзеркал, наносили помаду на 
губи або просто базікали. Нора помітила, що вони такі ж сим-
патичні, як і дівчата в залі. У декотрих з них були жорсткі облич-
чя, хоч і миловидні, а інші виглядали цілком безвинно, наче 
вчительки. Саме таких чоловіки називають «апетитними».

Здоровило вів Трейвіса — Нора йшла, тримаючи чоловіка за 
руку, — через роздягальню до дверей в іншому кінці кімнати. 
Одна з танцівниць — шикарна блондинка — поклала Норі руку 
на плече і якийсь час ішла поряд.

— Ти новенька, сонце?
— Я? Боже, ні, я тут не працюю.
У блондинки були такі великі груди, що Нора почувалася 

дитиною.
Танцівниця сказала:
— А в тебе непогане причандалля, сонечко.
— Ні, ні, — спромоглася пропищати Нора.
— А моє тобі подобається? — запитала блондинка.
— О, так, ви дуже гарні, — сказала Нора.
Трейвіс звернувся до блондинки:
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— Зав’язуй, сестричко. Пані не по цих справах.
Блондинка солодко посміхнулася.
— Якщо вона спробує, можливо, їй сподобається.
Вони вийшли з роздягальні й опинились у вузькому і захара-

щеному коридорі з поганим освітленням. Аж там Нора усві-
домила, що до неї чіплялася жінка з пропозицією переспати!

Вона не знала, сміятися їй чи блювати. Напевне, і се, і те.
Здоровило привів їх до кабінету в задній частині будівлі й за-

лишив там, сказавши:
— Пан Ван Дайн буде з хвилини на хвилину.
В кабінеті все було у сірих тонах: стіни, металеві крісла, до-

бряче побитий часом стіл і сейф. До того ж — абсолютно голі 
стіни: ні картин, ні календарів. Те саме стосувалося і столу: ні 
ручки, ні блокнота, ні паперів. Здавалося, що тут рідко хто буває.

Нора і Трейвіс сіли на металеві крісла перед столом.
Вони досі чули музику з бару, але вона вже хоч не глушила. 

Перевівши подих, Нора сказала:
— Звідки вони?
— Хто?
— Всі ці гарні довгоногі дівчата з ідеальними грудьми і туги-

ми маленькими дупцями, які хочуть… цим займатися. Звідки їх 
стільки набралося?

— Поблизу Модесто є племінна ферма, — промовив Трейвіс.
Нора витріщилася на нього.
Він розсміявся і промовив:
— Вибач. Я постійно забуваю, які ви невинні, місіс Корнелл.
Трейвіс поцілував її в щоку. Його щетина трохи колола, але 

Норі було приємно. Хоча Трейвіс і був одягнутий у вчорашній 
одяг і не поголився, він здавався чистим, як немовля, якщо по-
рівнювати з тією наволоччю, повз яку їм довелося пройти, що-
би потрапити в цей кабінет.

Трейвіс промовив:
— Пробач, мені потрібно було прямо відповідати, бо ти ще 

не розумієш, коли я жартую, а коли кажу правду.
Нора кліпнула.
— Тобто поблизу Модесто немає ніякої племінної ферми?
— Ні. Але цим багато хто займається. Дівчата, які мріяли по-

трапити в шоу-бізнес, поїхати у Лос-Анджелес і стати кінозірками. 
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Але їм не вдається, тому вони опиняються у таких от місцях 
у Лос-Анджелесі, чи ще далі на північ — у Сан-Франциско чи 
Лас-Вегасі. У більшості вони походять із досить поважних сімей 
і дивляться на це заняття як на тимчасову роботу, де можна 
дуже швидко заробити великі гроші. Таким чином вони готують 
собі плацдарм для ще однієї спроби пробитися в Голлівуд. Є ма-
зохістки, яким подобається, коли їх принижують. Інші протес-
тують проти батьків, перших чоловіків і проти всього чортово-
го світу. Звичайно, є поміж них і повії.

— Повії тут шукають… клієнтів? — запитала Нора.
— Важко сказати. Дехто танцює, щоб мати якісь гроші на 

випадок, коли податкова служба постукає у двері. Вони декла-
рують свій дохід як танцівниці, і це допомагає їм приховувати 
свій прибуток від проституції.

— Сумно, — промовила Нора.
— Так. У деяких випадках… у багатьох випадках це дуже 

сумно.
Нора вражено запитала:
— А той Ван Дайн дасть нам фальшиві паспорти?
— Гадаю, що так.
Нора подивилася на Трейвіса із серйозним виглядом.
— Ти, виявляється, знаєш про такі місця?
— Це погано, що я знаю про такі місця?
Нора на хвильку задумалася, а потім сказала:
— Ні. Розумієш… якщо жінка хоче одружитися, то їй потрі-

бен чоловік, який знає, що робити в будь-якій ситуації. Це додає 
впевненості.

— В мені?
— Так. І впевненості в тому, що ми виплутаємося, врятуємо 

Ейнштейна і себе.
— Впевненість — це добре. Але в загоні «Дельта» перше, 

чому нас учили, це тому, що надмірна впевненість може бути 
згубною.

У цей час двері відчинились, і здоровило повернувся з круг-
лолицим чоловіком у сірому костюмі, синій сорочці й чор-
ній краватці.

— Ван Дайн, — відрекомендувався новоприбулий, але ніко-
му не подав руки.
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Він обійшов стіл і сів у крісло з пружинною спинкою. У ньо-
го було рідке світле волосся і гладкі, як у немовляти, щоки. 
Чоловік нагадував біржевого маклера з реклами: успішного, 
розумного, законослухняного і добре вдягненого.

— Я хотів поговорити з вами, бо мені цікаво, хто розповсю-
джує про мене цю брехню.

Трейвіс промовив:
— Нам потрібні нові документи: водійські посвідчення, стра-

ховка і таке інше. Але вони повинні бути першокласними, з усі-
ма резервними копіями, а не якесь барахло.

— І я про те, — погодився Ван Дайн і здивовано звів брови. — 
Звідки, в біса, ви взяли, що я цим займаюсь? Боюся, вас непра-
вильно поінформували.

— Нам потрібні першокласні документи з резервними копі-
ями, — повторив Трейвіс.

Ван Дайн витріщився на них.
— Дозвольте заглянути у ваш гаманець. І вашу сумочку, міс.
Поклавши гаманець на стіл, Трейвіс сказав Норі:
— Все гаразд.
Нора неохоче поклала свою сумочку поряд.
— Можете встати, щоб Цезар вас обшукав? — попрохав 

Ван Дайн.
Трейвіс підвівся і жестом показав Норі вчинити так само.
Цезар — здоровило з кам’яним обличчям — обшукав Трей-

віса з безсоромною старанністю і, знайшовши «Магнум 357», 
поклав зброю на стіл. Ще прискіпливіше він обшукав Нору, 
розстебнувши блузку і помацавши чашечки її бюстгальтера на 
предмет наявності мініатюрного мікрофона і записувального 
пристрою. Вона зашарілася. Нора не дозволила би продовжу-
вати такий інтимний обшук, якби Трейвіс не пояснив їй, що 
шукає Цезар. 

Окрім того, здоровань не виявляв жодних емоцій, наче був 
машиною, вибавленою від сексуального інстинкту.

Коли Цезар закінчив, вони присіли і трохи почекали, поки 
Ван Дайн ознайомиться із вмістом гаманця Трейвіса і сумочки 
Нори. Жінка було злякалася, що той забере всі гроші, але, ма-
буть, його цікавили лише їхні паспорти і ніж для м’яса, який 
Нора прихопила з собою.
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— Добре. Якби ви були копом, — звернувся він до Трейві-
са, — то вам би не дозволили носити «магнум», та ще й заря-
джений відповідними кулями. — Ван Дайн розкрив барабан 
і глянув, скільки в ньому куль. — Американський союз захисту 
громадянських свобод добряче схопив би вас за зад.

Він посміхнувся до Нори.
— А жінки-копи не носять із собою ножі для м’яса.
Саме тоді вона зрозуміла, що Трейвіс мав на увазі, коли го-

ворив, що револьвер — це не засіб безпеки, а посвідка.
Ван Дайн і Трейвіс хвильку поторгувалися і зійшлися на шес-

ти тисячах п’ятсот за два набори документів з «усіма резерв-
ними копіями».

Їм було повернуто всі речі, в тому числі ніж для м’яса і ре-
вольвер.

Із сірого кабінету вони вийшли за Ван Дайном у вузький 
коридор, де він відпустив Цезаря і повів їх у підвальне примі-
щення, де звуки рок-музики приглушувало бетонне перекриття.

Нора не уявляла собі, що можна побачити там: можливо, 
людей, схожих на Едварда Г. Робінсона 1, у зелених світлоза-
хисних козирках на гумках, котрі працювали за старими дру-
карськими пресами, виготовляючи не лише підробні паспор-
ти, а й купи фальшивих купюр. Але те, що вона побачила, 
здивувало її.

Сходи привели у складську кімнату з кам’яними стінами пло-
щею приблизно дев’ять на дванадцять. Тут стояли стелажі зав-
вишки по плече, забиті коробками із напоями для бару. Вони 
пройшли вузьким проходом між картонними коробками з віскі, 
пивом і серветками для коктейлів до сталевих вогнетривких 
дверей у задній стіні. Ван Дайн натиснув кнопку на дверній 
рамі. Камера відеоспостереження видала м’який звук, проска-
нувавши їх.

Двері відчинилися зсередини, і вони опинилися у трохи мен-
шій кімнаті із приглушеним світлом, де двоє бородатих моло-
диків працювали за двома із семи комп’ютерів, що стояли на 
столах уздовж стіни. Перший був у зручних черевиках «Рок-
порт», штанах-сафарі з тасьмяним паском і вовняній грубій 

1 Американський актор, відомий своїми ролями у гангстерських фільмах.
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сорочці, а другий — у кросівках «Рібок», джинсах і светрі із 
зобра женням Трьох Бовдурів 1. Вони були схожі між собою, як 
дві краплі води, і нагадували Спілберґа замолоду. Молодики так 
заглибилися у свою роботу, що навіть не підняли голови, щоб 
глянути на Нору, Трейвіса і Ван Дайна. Водночас від роботи 
вони, мабуть, отримували задоволення, оскільки захоплено 
перемовлялися між собою і пускали дотепи щодо своїх комп’ю-
терів, використовуючи терміни зі сфери високих технологій, які 
Нора взагалі не розуміла.

В кімнаті також працювала коротко підстрижена блондинка, 
якій було десь за двадцять. У неї були дивні, але гарні очі фіал-
кового кольору. Поки Ван Дайн розмовляв із двома хлопцями 
за комп’ютерами, жінка повела Нору і Трейвіса у дальній куток, 
посадила перед білим екраном і сфотографувала для фальшивих 
водійських посвідчень.

Коли блондинка пішла у темну кімнату, щоби проявити плів-
ку, Трейвіс із Норою підійшли до Ван Дайна, який стояв біля 
комп’ютерників. Нора спостерігала, як вони зламують так зва-
ні «непроникні» комп’ютери Департаменту автотранспорту 
Калі форнії та Асоціації соціального забезпечення, а також 
 інших органів федерального та місцевого рівнів і штату.

— Коли я сказав пану Ван Дайну, що мені потрібні докумен-
ти з «усіма резервними копіями», я мав на увазі, що водійське 
посвідчення повинно пройти перевірки, якщо нас на трасі зупи-
нить патрульний, — пояснював Трейвіс Норі. — Наші посвід-
чення нічим не відрізнятимуться від справжніх. Хлопці внесуть 
наші нові імена у файли Департаменту автотранспорту, одно-
часно записавши їх у банки даних штату.

Ван Дайн промовив:
— Звісно ж, адреси фальшиві. Але якщо ви десь зупинитесь 

під вашими новими іменами, просто зверніться у Департамент 
автотранспорту, заявивши про зміну місця проживання, і у вас 
не буде жодних проблем із законом. Термін дії цих документів 
закінчується через рік. Тоді ви повинні з’явитися у Департамент 
автотранспорту, пройти стандартну процедуру — й отримаєте 
нові свідоцтва, оскільки ваші імена є у їхніх файлах.

1 Американське комедійно-водевільне тріо (1922—1970).
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— А які у нас нові імена? — запитала Нора.
— Бачите, слід почати зі свідоцтв про народження, — терп-

ляче промовив Ван Дайн тоном маклера, який пояснює прави-
ла ринку новому інвестору. — У нас є комп’ютерні файли, 
в яких зафіксовані дитячі смерті у західній частині США за 
останні п’ятдесят років. Ми вже промоніторили списки для 
ваших років народження, щоб знайти померлих дітей з таким 
же кольором волосся й очей та іменами, як у вас. Так простіше, 
бо вам не доведеться змінювати ім’я. Ми знайшли дівчинку на 
ім’я Нора Жан Еймс, яка народилася дванадцятого жовтня 
того ж року, що й ви. Вона померла місяць потому тут, у Сан-
Франциско. В нас є лазерний принтер із майже безкінечним 
набором стилів і кеглів шрифту. Ми вже створили факсиміле 
свідоцтва про народження, яке в той час використовували 
в Сан-Франциско. В ньому записане ім’я Нори Жан і загальні 
відомості про неї. Ми зробимо дві ксерокопії і віддамо вам. 
Після цього ми зламали комп’ютери Адміністрації соціального 
забезпечення і привласнили Норі Жан Еймс номер, який вона 
так і не отримала. Ми також створили історію податкових від-
рахувань в Адміністрацію соціального забезпечення. — Ван 
Дайн посміхнувся. — Ви вже зробили достатньо квартальних 
відрахувань, щоб отримувати пенсію. Аналогічно зі Службою 
внутрішнього оподатковування: там є записи, які засвідчують, 
що ви працювали офіціанткою в п’яти містах і щороку добро-
совісно сплачували податки.

Трейвіс промовив:
— Завдяки свідоцтву про народження й узаконеному номеру 

страховки вони змогли виготовити водійське посвідчення на 
основі справжніх документів.

— Тобто я тепер Нора Жан Еймс? Але якщо є свідоцтво про 
народження, то повинно бути й свідоцтво про смерть. Якщо 
хтось захоче перевірити…

Ван Дайн похитав головою.
— В ті дні свідоцтва про народження і смерть видавали лише 

у паперовому вигляді. Оскільки уряд воліє просто розтринь-
кувати гроші, замість того щоб витрачати на якісь корисні спра-
ви, у нього нема коштів на перенесення записів доінформа-
ційної епохи у цифрові банки даних. Тому якщо хтось щось 
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запідозрить, то вони не зможуть знайти записів про смерть на 
комп’ютері й дізнатися правду за дві хвилини. Їм доведеться 
звертатися у суд, ритися у тогорічних записах коронера в по-
шуках свідоцтва про смерть Нори Жан. Але цього не станеться, 
бо ми це передбачили і вилучили свідоцтво з публічного досту-
пу, щойно ви придбали нові документи.

— Ми зараз зламали TRW — бюро кредитних історій, — із 
неприхованим задоволенням промовив один зі «Спілберґів».

Нора побачила, як на зелених моніторах миготять якісь дані, 
але не зрозуміла, що це означає.

— Вони створюють для нас солідні кредитні історії, — пояснив 
Трейвіс. — На той час, коли ми десь замешкаємо, змінимо адре-
су в Департаменті автотранспорту і TRW, нашу поштову скринь-
ку завалять листи з пропозицією відкрити кредитку — «Visa», 
«Mastercard» чи навіть «Амерікен експрес» і «Carte Blanche».

— Нора Жан Еймс, — бездумно сказала Нора, намагаючись 
осягнути швидкість, з якою кардинально змінювалося її життя.

Оскільки дитини, яка би звалася Трейвісом і народилася 
того самого року, знайти не вдалося, йому довелося стати Се-
мюелем Спенсером Гаяттом, котрий народився у січні й віддав 
Богові душу в березні в Портленді, штат Орегон. Свідоцтво про 
смерть вдалося вилучити з публічних записів, тому нова особа 
Трейвіса зможе витримати досить ретельну перевірку.

Лише заради того, щоби подуркувати (як сказали самі «Спіл-
берґи»), бородаті комп’ютерники створили Трейвісу військо-
ве минуле, записавши йому шість років служби у морській 
піхоті й нагородивши медаллю «Пурпурове серце» та кількома 
грамотами за хоробрість під час боїв у ході миротворчої місії на 
Близькому Сході. Трейвіс потішив їх, попросивши створити 
дійсну ліцензію агента з нерухомості під новим іменем. Через 
двадцять хвилин «Спілберґи» зламали відповідні банки даних, 
та й по всьому.

— Як собаці муху з’їсти, — промовив перший «Спілберґ».
— Як собаці муху з’їсти, — повторив другий.
Нора насупилась, нічого не розуміючи.
— Дуже просто, — пояснив один із комп’ютерників.
— Як двічі по два, — додав другий.
— Як собаці муху з’їсти, — промовила Нора, кивнувши.
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Блондинка з фіалковими очима повернулася в кімнату, вру-
чивши Норі і Трейвісу водійські посвідчення з їхніми фото-
графіями.

— Ви дуже фотогенічні, — прокоментувала дівчина.
Через дві години і двадцять хвилин після зустрічі з Ван Дай-

ном Нора і Трейвіс залишили «Гот тіпс» із двома довгастими 
конвертами. В них була низка документів, що засвідчували їхні 
нові особи. На вулиці Норі трохи запаморочилося в голові, 
тому по дорозі до машини Трейвіс вів її під руку.

Поки вони були в барі, на місто опустився туман. Він пом’як-
шив мерехтіння вогнів та сплески неонових вивісок Тендерлой-
на, але дивним чином тепер здавалося, що кожен кубічний 
сантиметр нічного повітря заповнений химерним світлом, схо-
жим на північне сяйво. Ці брудні вулиці тепер наче вабили до 
себе, але це могло подіяти тільки на тих, хто не бачив їх удень.

Ейнштейн терпляче чекав їх у «мерседесі».
— Ми так і не змогли перетворити тебе на пуделя, — про-

мовила Нора, пристібуючись. — Але про себе ми подбали. До-
звольте відрекомендуватися: Сем Гаятт і Нора Еймс.

Ретривер перехилився через переднє сидіння, подивився на 
них із Трейвісом і пирхнув, наче говорячи, що його не обдури-
ти і він знає, хто вони насправді.

Нора звернулася до Трейвіса:
— Ти дізнався про такі місця, як… «Гот тіпс», і людей на кшталт 

Ван Дайна під час служби в антитерористичному підрозділі? Це 
тут терористи роблять нові документи перед в’їздом до країни?

— Так. Дехто йде до таких, як Ван Дайн, хоч і не завжди. 
Більшість із них отримує документи від Радянського Союзу. Ван 
Дайн же зазвичай допомагає нелегалам, у яких є гроші, і банди-
там у розшуку.

Коли Трейвіс заводив машину, Нора промовила:
— Але якщо ти зміг знайти Ван Дайна, то ті, хто нас розшу-

кують, теж можуть.
— Так. Це забере у них трохи часу, але все може бути.
— Тоді вони дізнаються про те, що ми підробили документи.
— Ні, — заперечив Трейвіс і увімкнув обігрівач та двірни-

ки, щоби позбутися конденсату ззовні. — Ван Дайн нічого не 
записує, бо не хоче, щоб його зловили на гарячому. Якщо до 
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нього і вдеруться з обшуком, то на комп’ютерах не буде нічого, 
крім бухгалтерських і закупівельних документів для «Гот тіпс».

Поки вони їхали містом у бік мосту «Золоті ворота», Нора 
зачаровано роздивлялася людей на вулицях та в автомобілях, 
і не лише у Тендерлойні, а й в інших районах. Їй було цікаво, 
скільки з них жило під власними іменами і зі справжніми до-
кументами, а скільки їх змінило, як-от вони з Трейвісом.

— Нас повністю переробили менше ніж за три години, — 
промовила Нора.

— Дивний, дивний світ, еге ж? Ось що таке високі техноло-
гії — максимальна гнучкість. Весь світ прискорюється і стає 
гнучкішим. Більшість фінансових операцій зараз здійснюють 
з допомогою електроніки, гроші можна перерахувати з Нью-
Йорка в Лос-Анджелес — та й по всьому світу — за лічені секун-
ди. Гроші за кордон можна переслати за кілька хвилин, і вже не 
треба їх ховати від митників. Більшість записів зберігають у фор-
мі електронних сигналів, які можна зчитати лише за допомогою 
комп’ютерів. Отже, все стає плинним — особистості, минуле.

— І навіть генетична структура, — додала Нора.
Ейнштейн гавкнув на знак згоди.
— Страшно, еге ж? — запитала жінка.
— Трохи, — погодився Трейвіс, коли вони під’їхали до пів-

денного кінця «Золотих воріт», що сяяв вогнями крізь туман, 
хоч сам зоставався невидимим. — Все ж максимальна гнуч-
кість — це добре. Соціальна і фінансова гнучкість — це гарантія 
свободи. Я вірю і сподіваюся, що ми рухаємось до такої епохи, 
коли роль уряду буде невпинно зменшуватися і він не зможе 
керувати і контролювати населення так жорстко, як раніше. 
Тоталітарні режими впадуть.

— Яким чином?
— А як диктатура зможе контролювати своїх громадян у ви-

сокотехнологічному і швидкозмінному суспільстві? Хіба що 
заборонити високі технології, закрити кордони, щоб все було, 
як раніше. Але це буде національне самогубство. Така держава 
не вистоїть. Через кілька десятиріч її мешканці перетворяться 
на неоаборигенів і дикунів, згідно з усіма стандартами цивілі-
зованого високотехнологічного світу. Наприклад, зараз у Ра-
дянському Союзі хочуть обмежити використання комп’ютерів 
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лише оборонною сферою. Але так довго не зможе тривати. Їм 
доведеться оцифрувати всю економіку і навчити народ користу-
ватися ком п’ютерами. Але як тоді закручувати гайки, якщо лю-
ди зможуть маніпулювати системою і захищатися від її контролю?

Південний в’їзд був безкоштовним, і вони заїхали на міст, 
на якому через погодні умови довелося значно зменшити 
швидкість.

Дивлячись на примарний кістяк мосту, який блищав від воло-
ги і ховався в тумані, Нора запитала:

— Тобто ти вважаєш, що через кілька десятиріч світ перетво-
риться на райське місце?

— Ні, — заперечив він. — Але життя стане простішим і без-
печнішим, а люди — багатшими і щасливішими. Проте це не 
буде рай. Врешті-решт, люди все одно страждатимуть від душев-
них проблем та хвороб. І в новому світі з’являться нові радощі, 
як і нові біди.

— На подобу тієї, що трапилась із твоїм домовласником? — за-
питала Нора.

— Еге ж.
Із заднього сидіння почулося гарчання Ейнштейна.

12

Того четверга, 26 серпня, Вінсент Наско поїхав до Джонні 
«Електрика» Сантіні у Сан-Клементе, щоби проглянути звіт за 
минулий тиждень. Саме з нього він дізнався про вбивство Теда 
Гокні у Санта-Барбарі, яке сталося напередодні ввечері. Стан 
трупа, а особливо вирвані очі, вказував на причетність Аутсай-
дера. Джонні також запевнив Вінса, що АНБ таємно прибрало 
справу про втікачів із Банодайна до своїх рук.

Того вечора Вінс купив газету і поїхав вечеряти до мексикан-
ського ресторану, де замовив енчілади з морепродуктами і пляш-
ку «Дос еквіс» 1. Там він прочитав про Гокні та чоловіка, котрий 
орендував будинок, де сталося вбивство, — Трейвіса Корнелла. 
Преса повідомляла, що Корнелл, колишній агент із нерухомості 
й відставний солдат загону «Дельта», тримав удома пантеру, яка 

1 Марка пива.
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і вбила Гокні. Але Вінс розумів, що то маячня і відписка. Копи 
мали намір допитати Корнелла і невідому жінку, яку бачили 
з ним, хоч і не висували проти нього жодних звинувачень.

Також повідомлялося, що Корнелла та жінку супроводжував 
золотистий ретривер.

«Якщо я зможу знайти Корнелла, то знайду й пса», — поду-
мав Вінс.

Це був перший прорив у цій справі, який додав Вінсу впев-
неності в тому, що йому таки суджено Долею знайти ретривера.

На радощах Вінс замовив ще енчілад із морепродуктами й пива.

13

Трейвіс, Нора й Ейнштейн зупинились на ніч у мотелі у графстві 
Марін, на північ від Сан-Франциско. Вони придбали у фаст-фуді 
упаковку з шести пляшок пива «Сан Міґель», готову курку, 
печи во та шинковану капусту. Пізно ввечері вони повечеряли 
у своїй кімнаті.

Ейнштейну сподобалася курка, а ще він зацікавився пивом.
Трейвіс вирішив відлити половину пляшки у нову жовту 

пластикову миску, яку вони сьогодні придбали для пса.
— Але не більше як півпляшки, навіть якщо дуже захочеться ще. 

Мені потрібно, щоб ти був тверезий і відповідав на мої запитання.
Після вечері вони розташувалися на величезному ліжкові, 

і Трейвіс розпакував «Ерудит». Він розклав дошку на матраці, а Но-
ра допомогла йому розсортувати фішки на двадцять шість стосиків.

Ейнштейн із цікавістю спостерігав. Здавалося, після своєї пор-
ції «Сан Міґелю» він був цілковито тверезий.

— Добре, — промовив Трейвіс. — Мені потрібні детальніші 
відповіді, аніж «так» або «ні». Гадаю, це повинно спрацювати.

— Геніально, — погодилася Нора.
Трейвіс звернувся до пса:
— Я запитуватиму, а ти повинен показати ті літери, з яких 

складається слово. Вибирай по одній літері й складай по одному 
слову. Зрозумів?

Ейнштейн кліпнув на Трейвіса, подивився на стосики фішок, 
відтак знову підвів очі на хазяїна й «усміхнувся».

Трейвіс промовив:
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— Добре. Як називалася лабораторія, з якої ти втік?
Ейнштейн тицьнув носом у стосик літер із буквою «Б».
Нора взяла фішку й поклала на порожню клітинку.
Не минуло навіть хвилини, як пес «склав» слово «БАНОДАЙН».
— Банодайн, — замислено промовив Трейвіс. — Ніколи не 

чув про це. Це повна назва?
Ейнштейн завагався, а потім почав вибирати інші літери, 

поки не утворилося словосполучення «КОРПОРАЦІЯ ЛАБО-
РАТОРІЯ БАНОДАЙН».

У мотельному блокноті Трейвіс записав відповідь собаки, 
а потім знову розклав усі фішки.

— Де розташовується Банодайн?
«ІРВАЙН».
— Логічно, — промовив Трейвіс. — Я тебе знайшов у лісах на 

північ від Ірвайна. Добре… Я знайшов тебе 18 травня, у вівторок. 
Коли ти втік із Банодайна?

Ейнштейн подивився на фішки, але, заскавчавши, не вибрав 
нічого.

— Ти досить багато прочитав, щоб тямити у тижнях, днях 
і місяцях, — промовив Трейвіс. — У тебе є відчуття часу.

Подивившись на Нору, пес знову завив.
Нора сказала:
— У нього зараз є відчуття часу, але коли він утік, його не 

було. Тому йому важко визначити, як довго він був на втіках.
Ейнштейн одразу почав складати слово «ТАК».
— Ти знаєш, як звали вчених у Банодайні?
«ДЕЙВІС ВЕЗЕРБІ».
Трейвіс записав ім’я.
— А ще?
Часто зупиняючись, щоби перебрати всі варіанти написання 

імен, Ейнштейн урешті склав «ЛОУТОН ГЕЙНС», «АЛ ГАД-
СТУН» і ще кілька імен.

Записавши їх у блокнот, Трейвіс запитав:
— Тебе хтось розшукує?
«ТАК» і «ДЖОНСОН».
— Джонсон? — запитала Нора. — Це один з учених?
«НІ». Ретривер на хвильку замислився, уважно подивився на 

стосики фішок і нарешті склав слово «БЕЗПЕКА».
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— Це начальник служби безпеки у Банодайні? — запитав 
Трейвіс.

«НІ», «ВИЩЕ».
— Напевно, якийсь федерал, — промовив Трейвіс до Нори, 

коли вона знову розклала фішки стосиками.
— Ти знаєш, як звати цього Джонсона? — запитала Нора 

Ейнштейна.
Пес дивився на літери і скавчав. Трейвіс уже хотів сказати, 

що це не так важливо, але Ейнштейн спробував: «ЛЕМУУЛ».
— Нема такого імені, — промовила Нора, збираючи літери.
Ейнштейн повторив спробу: «ЛЕМЮОЛ» і «ЛІМАЛ».
— Таких теж нема, — сказав Трейвіс.
Пес спробував третій варіант: «ЛЕМБ Ю ВІЛЛ».
До Трейвіса дійшло, що пес намагався транскрибувати ім’я, 

і власноруч розклав шість фішок: «ЛЕМЮЕЛ».
— Лемюел Джонсон, — сказала Нора.
Ейнштейн нахилився вперед і тицьнувся в її шию. Він так 

зрадів, що зміг повідомити їм ім’я, що млинком пішов по ліжку, 
аж пружини заскрипіли.

Потім ретривер трохи вгамувався і, повернувшись до фішок, 
склав: «ТЕМНИЙ ЛЕМЮЕЛ».

— Темний? — перепитав Трейвіс. — Тобто… злий?
«НІ». «ТЕМНИЙ».
— Тобто небезпечний? — поцікавилася Нора.
Ейнштейн пирхнув, наче вважаючи їх безнадійними тупака-

ми, і знову склав: «НІ». «ТЕМНИЙ».
На мить всі замовкли, і нарешті Трейвіс вигукнув:
— Чорний! Тобто Лемюел Джонсон — темношкірий.
Ейнштейн тихо пирхнув, схвально похитав головою і помахав 

хвостом, а потім склав найдовшу відповідь за вечір: «ВИ НЕ 
ТАКІ ВЖЕ Й БЕЗНАДІЙНІ».

Нора розсміялася.
Трейвіс промовив:
— Розумака.
Пса переповнювала радість, яку неможливо передати словами. 

Вони вже кілька тижнів спілкувалися з ретривером, але «Ерудит» 
надавав значно більше можливостей, аніж безпосереднє спіл-
кування. Тепер Ейнштейн ще більше здавався Трейвісу і Норі 
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їхньою дитиною. До цього додалася ейфорія від усвідомлення 
того, що вони таки зламали бар’єри звичайного людського до-
свіду і перейшли якусь межу. Звісно, Ейнштейн не був звичайним 
песиком, і його неабиякий інтелект нагадував радше людський, 
аніж собачий. Але все ж він залишався псом, і тому його інтелект 
суттєво відрізнявся від людського, а це своєю чергою привноси-
ло у спілкування з ним щось дуже таємниче і неймовірне. Див-
лячись на «ВИ НЕ ТАКІ ВЖЕ Й БЕЗНАДІЙНІ», Трейвіс по-
мислив, що це можна трактувати і як послання всьому людству.

Впродовж півгодини вони продовжували розпитувати Ейн-
штейна, а Трейвіс занотовував відповіді. Тепер вони обговорю-
вали жовтоокого монстра, що вбив Теда Гокні.

— Що то за клята істота? — запитала Нора.
«АУТСАЙДЕР».
— Аутсайдер? Ти про що? — перепитав Трейвіс.
«ТАК ЙОГО НАЗВАЛИ».
— Вчені? — запитав Трейвіс. — Чому його назвали Аутсай-

дером?
«БО ВІН НЕ НАЛЕЖИТЬ».
— Не розумію, — промовила Нора.
«ДВА РЕЗУЛЬТАТИ УСПІХУ. Я І ВІН. Я СОБАКА. ЙОМУ 

НЕМА НАЗВИ. АУТСАЙДЕР».
— Він теж розумний? — запитав Трейвіс.
«ТАК».
— Як і ти?
«МОЖЛИВО».
— Господи, — протягнув Трейвіс і здригнувся.
Ейнштейн сумно заскавчав і поклав голову Норі на коліна, 

щоб вона його погладила і заспокоїла.
— Навіщо створювати таке? — запитав Трейвіс.
Ейнштейн повернувся до літер і склав: «ЩОБ ВІН ВБИВАВ».
Трейвіс відчув холодок по спині й десь усередині.
— А кого вони хотіли вбивати?
«ВОРОГА».
— Якого? — запитала Нора.
«НА ВІЙНІ».
З розумінням прийшла огида, і Трейвіса ледь не знудило. Він 

відкинувся на спинку ліжка і згадав розмову з Норою про те, що 



327

навіть у світі, де нема бідності й панує цілковита свобода, годі 
мріяти про рай, оскільки завжди існуватимуть душевні пробле-
ми та хвороби.

Трейвіс звернувся до Ейнштейна:
— Отже, ти стверджуєш, що Аутсайдер — це прототип гене-

тично модифікованого воїна. Щось на кшталт… дуже розумно-
го й небезпечного поліцейського собаки, створеного для війни.

«ЙОГО СТВОРИЛИ ВБИВАТИ. І ВІН ХОЧЕ ВБИВАТИ».
Нора була в шоці, прочитавши це.
— Але це божевілля. Як можна контролювати таку істоту? 

Невже вони не розуміють, що вона може обернутися проти 
своїх творців?

Трейвіс підвівся і запитав:
— Чому Аутсайдер полює на тебе?
«НЕНАВИДИТЬ МЕНЕ».
— Чому?
«НЕ ЗНАЮ».
Поки Нора складала фішки у стосики, Трейвіс запитав:
— Він буде й надалі на тебе полювати?
«ТАК. ПОСТІЙНО».
— Але як таке чудовисько пересувається непоміченим?
«ВНОЧІ».
— Все ж…
«ЯК ЩУРИ ПЕРЕСУВАЮТЬСЯ НЕПОМІТНО».
Нора збентежено запитала:
— Але як він знайшов тебе?
«ВІДЧУВАЄ МЕНЕ».
— Відчуває? Тобто? — запитала Нора.
Ретривер довго над цим думав, декілька разів хотів відповіда-

ти, але врешті-решт склав: «НЕ МОЖУ ПОЯСНИТИ».
— А ти теж відчуваєш його? — запитав Трейвіс.
«ІНОДІ».
— А зараз?
«ТАК. ДАЛЕКО».
— Дуже далеко, — погодився Трейвіс. — За сотні кілометрів. 

А він може відчути і знайти тебе на такій відстані?
«НАВІТЬ ДАЛІ».
— Він зараз шукає тебе?
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«НАБЛИЖАЄТЬСЯ».
Трейвіс іще гостріше відчув холодок усередині.
— Коли він зможе знайти тебе?
«НЕ ЗНАЮ».
Пес був пригнічений і знову почав тремтіти.
— Скоро? Він скоро прийде сюди?
«МОЖЛИВО НЕ СКОРО».
Побачивши, як поблідла Нора, Трейвіс поклав їй руку на 

коліно і промовив:
— Ми не будемо втікати від нього все життя, чорт забирай! 

Знайдемо місце, де можна укріпитися, і чекатимемо. Нам по-
трібна така місцина, де ми зможемо підготуватися до оборони, 
щоб ніхто нам не заважав розправитися з Аутсайдером, коли 
він прийде.

Ейнштейн вказав на літери, і Трейвіс виклав: «Я ПОВИНЕН 
ПІТИ».

— Тобто? — запитав чоловік, поклавши фішки на місце.
«Я НЕБЕЗПЕЧНИЙ ДЛЯ ВАС».
Нора обійняла ретривера.
— Викинь це з голови. Ти — член нашої сім’ї, чорт забирай. 

Ми всі сім’я і спільно у це вписалися, тому й виплутуватися 
будемо разом, бо так роблять усі сім’ї. — Нора взяла ретривера 
за голову і зазирнула йому в очі. — Якби я прокинулася вранці 
й побачила, що ти пішов від нас, це б розбило мені серце. — В її 
очах забриніли сльози, а голос затремтів. — Розумієш, волохата 
мордо? Ти розіб’єш мені серце, якщо підеш від мене.

Пес відійшов і почав обирати фішки:
«Я Б ПОМЕР».
— Ти б помер, якби пішов від нас? — запитав Трейвіс.
Пес обрав більше фішок, почекав, поки молодята прочита-

ють, і з серйозним виглядом подивився на них, аби впевнитися, 
що вони все зрозуміли: «Я Б ПОМЕР ВІД САМОТНОСТІ».



ЧАСТИНА 2

ОХОРОНЕЦЬ

Сама лиш любов може об’єднати і зробити довершеними 
всіх живих істот, бо вона об’єднує за їхньою глибинною сутністю.

П’єр Тейяр де Шарден

Ніхто більшої любови не має над ту, 
як хто свою душу поклав би за друзів своїх.

Євангеліє від Івана





РОЗДІЛ 8

1

У четвер Нора поїхала до лікаря Вайнгольда. Трейвіс та Ейн-
штейн гуляли трав’янистими схилами, а потім пішли в ліс, що 
починався одразу ж за будинком, який вони придбали в цьому 
чудовому прибережному куточку Каліфорнії під назвою Біґ Сур.

Осіннє сонце нагріло каміння на голих пагорбах. Землею 
пливли тіні поодиноких хмар. Вітер із Тихого океану легенько 
шелестів сухою золотистою травою. На сонці було не спекотно 
і не холодно, тому Трейвіс почувався комфортно у джинсах 
і сорочці з довгим рукавом.

Він прихопив із собою короткоствольну помпову рушницю 
«мосберґ» 12-го калібру з пістолетним руків’ям. Він завжди брав 
її з собою на прогулянку. Якщо хто й запитає, навіщо вона йому, 
то в нього завжди було виправдання: «На випадок зустрічі з гри-
мучою змією».

Там, де зарості були найгустішими, здавалося, що вже не ра-
нок, а пізній вечір, і тягнуло прохолодою, тож Трейвіс радів, що 
вдягнув шерстяну сорочку. Масивні сосни, невеликі гайки сек-
вой і листяних дерев пропускали мало сонця, тому тут, унизу, 
панували сутінки. Підлісок був доволі густим: серед місцевої 
флори виділялися низькі непролазні хащі коркових дубів (дехто 
називав їх «чапаралі») і папороті, що росла тут у великих кількос-
тях через часті тумани та сталий вологий клімат — давалася взна-
ки близькість до океану.

Ейнштейн постійно винюхував сліди кугуарів на вологому 
лісовому ґрунті й показував їх Трейвісу. На щастя, він добре ро-
зумів, наскільки небезпечно на них полювати, тому стримував 
своє природнє бажання кинутися вперед цими слідами.

Ретривера цілком влаштовувало спостереження за місцевою 
фауною. Полохливі олені часто спускалися чи піднімалися своїми 
стежками. Єнотів також вистачало, і за ними було весело спосте-
рігати. Хоч дехто з них поводився досить приязно, Ейнштейн 
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знав, що вони можуть розізлитися, якщо їх випадково напо-
лохати, тому волів триматися від них подалі.

Під час однієї з таких прогулянок ретривер засмутився, дізна-
вшись, що білки, до яких можна було спокійно підходити, боя-
лися його. Вони завмирали від жаху, ошаліло витріщаючись на 
нього, і Ейнштейн навіть бачив, як билися їхні сердечка. Одного 
вечора він запитав Трейвіса: «ЧОМУ БІЛКИ БОЯТЬСЯ»?

— Інстинкт, — пояснював Трейвіс. — Ти собака, а вони ін-
стинктивно відчувають, що собаки можуть напасти і вбити.

«НЕ Я».
— Ти — ні, — погодився Трейвіс, чухаючи пса. — Ти їх не 

скривдиш. Але ж білки не знають, що ти інший, еге ж? Для них 
ти виглядаєш і пахнеш як собака, тому вони й бояться тебе.

«МЕНІ ПОДОБАЮТЬСЯ БІЛКИ».
— Знаю. На жаль, вони не настільки розумні, щоб зрозуміти це.
Після цього Ейнштейн тримався від білок подалі, щоб не 

лякати їх. Часто, проходячи повз, він відвертав голову, вдаючи, 
що не бачить їх.

Цього особливого дня білки, олені, птахи, єноти й інші пред-
ставники лісової фауни мало цікавили пса і Трейвіса. Їхню 
увагу не привертав навіть вигляд Тихого океану. Сьогодні вони 
прогулювалися лише для того, щоб згаяти час і відволіктися від 
думок про Нору.

Трейвіс постійно поглядав на годинник і спеціально обрав 
такий круговий маршрут, щоби бути вдома о першій годині дня, 
коли Нора повинна вже повернутися.

Було двадцять перше жовтня — минуло вже вісім тижнів 
після того, як Трейвіс із Норою роздобули у Сан-Франциско 
нові документи. Добре подумавши, вони вирішили поїхати на 
південь, щоб суттєво скоротити відстань, яку повинен був по-
долати Аутсайдер, наздоганяючи Ейнштейна. Все одно — на 
їхню думку — він знайде їх, щоб розправитись з Ейнштейном, 
тому краще для них буде прискорити цей процес, щоб чим-
швидше вбити чудовисько, а не зволікати.

З іншого боку, Трейвіс і Нора не ризикнули їхати занадто да-
леко на південь, до Санта-Барбари, бо Аутсайдер міг пройти цю 
відстань швидше, ніж минулого літа з округу Оріндж. Не можна 
бути впевненим, що він проходитиме лише по п’ять-шість кіло-
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метрів на день. Якщо цього разу він рухатиметься швидше, то 
заскочить їх зненацька. Біґ Сур здавався ідеальним місцем, бо тут 
жило мало людей, а до Санта-Барбари було триста кілометрів. 
Якщо Аутсайдер напав на слід Ейнштейна і повільно йде по ньо-
му, то з’явиться тут не раніше, ніж через п’ять місяців. Якщо він 
прискориться, йдучи також і відкритими полями та пагорбами, 
то все одно досягне Біґ Сура не раніше другого тижня листопада.

Той день наближався, але Трейвіс радів, що зробив усі необ-
хідні приготування, тому майже з нетерпінням чекав приходу 
Аутсайдера. Втім, Ейнштейн усе ще стверджував, що не відчуває 
наближення свого ворога. Вочевидь, у них було багато часу, щоб 
випробувати своє терпіння.

О дванадцятій п’ятдесят Трейвіс з Ейнштейном обколували 
заплановані пагорби й каньйони і повернулись до свого нового 
житла. Вони мешкали у двоповерховому будинку зі стінами 
з мореного дерева, дахом із кедрового тесу і двома масивними 
кам’яними пічними бовдурами на південній і північній сторо-
нах. На захід і схід виходили вікна, з яких прекрасні лісові схи-
ли виднілися як на долоні.

Оскільки тут ніколи не було снігів, дах мав зовсім невеликий 
скіс і по ньому можна було ходити. Тут Трейвіс обладнав одну 
з перших оборонних споруд. Виходячи з лісу, він глянув угору. 
На даху він змайстрував якусь подобу трапів із дерев’яних брус-
ків, якими можна було безпечно пересуватися. Якщо Аутсайдер 
підкрадеться до будинку вночі, то не зможе проникнути крізь 
вікно внизу, оскільки після заходу сонця Трейвіс зачиняв само-
робні віконниці зсередини. Ті віконниці могли зупинити будь-
якого потенційного злодія (хіба що крім маніяка з сокирою). 
В такому разі Аутсайдер, найімовірніше, полізе на дах над тим 
чи іншим ґанком, щоби потрапити в дім через вікна на другому 
поверсі, які теж обладнано віконницями. В цей час, отримавши 
попередження від інфрачервоної сигналізації, встановленої нав-
коло будинку три тижні тому, Трейвіс вибереться на дах через 
люк на горищі. Там, скориставшись трапом, він прокрадеться 
на край даху і з безпечного місця відкриє вогонь по Аутсайдеру.

За двадцять метрів на схід від будинку, майже притулившись до 
лісу, стояв іржавого кольору сарайчик. На їхній ділянці не було 
орної землі, тому, вочевидь, перший власник збудував сарайчик 
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для того, щоб тримати там пару коней і курей. Трейвісу й Норі він 
слугував гаражем, оскільки ґрунтова дорога, що з’єднувала їхню 
ділянку із шосе, повертала повз будинок якраз до дверей сараю.

Трейвіс припускав, що коли з’явиться Аутсайдер, він спершу 
якийсь час спостерігатиме за будинком з лісу, а потім — хова-
ючись за сараєм. Він навіть може влаштувати засідку всереди-
ні сараю, чекаючи, поки хтось прийде за пікапом «додж» чи 
«тойотою». Тому Трейвіс приготував у сараї кілька сюрпризів.

Їхні найближчі сусіди, яких Нора і Трейвіс бачили всього один 
раз, жили за 500 метрів на північ. Їхній будинок закривали дере-
ва та чапаралі. Шосе проходило ближче, але вночі, коли Трейвіс 
очікував на прибуття Аутсайдера, машин там було обмаль. Якщо 
під час сутички буде багато стрілянини, то луна від пострілів 
рознесеться лісом і голими пагорбами, тому сусідам чи авто-
мобілістам у цьому малонаселеному регіоні буде важко визна-
чити, звідки лунають постріли. Через те бажано вбити чудовись-
ко і закопати, поки не позбігаються перші роззяви.

Проте зараз Трейвіс більше переживав за Нору, ніж за Аутсай-
дера. Він піднявся сходами на задній ґанок, відкрутив подвійний 
замок і в супроводі Ейнштейна ввійшов у будинок. Там була 
кухня — достатньо простора, щоб у ній можна було їсти, але 
водночас і затишна: дубові стіни, підлога, викладена мексикан-
ською плиткою, бежеві кахлеві стійки, ліпна стеля і найкраща 
техніка. Завдяки великому дерев’яному столу, зручним м’яким 
кріслам і кам’яному каміну кухня, по суті, стала осереддям дому.

В будинку було ще п’ять кімнат: величезна вітальня, хол на 
першому поверсі, три спальні на другому й по одній ванні на 
кожен поверх. Однією спальнею вони користувалися разом, 
а в іншій Нора влаштувала студію, де іноді малювала. Третя 
стояла порожнем і призначалася для майбутніх дітей.

Трейвіс увімкнув світло на кухні. Хоча дім стояв самотою, до 
траси було не більше двохсот метрів. Уздовж ґрунтової дороги 
стояли електричні стовпи.

— Я візьму пиво, — промовив Трейвіс. — Ти щось будеш?
Ейнштейн підійшов до порожньої миски для води, що стояла 

в кутку біля миски для їжі, і почав штовхати її до умивальника.
Нора і Трейвіс не очікували, що зможуть дозволити собі такий 

будинок після втечі з Санта-Барбари, особливо після того, як 
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зателефонував Гаррісон Ділворт і повідомив, що банківські ра-
хунки Трейвіса, напевно, заморожені. Проте їм пощастило зняти 
з чека двадцять тисяч доларів. Гаррісон конвертував частину ко-
штів Трейвіса й Нори у вісім касових чеків і відправив на ім’я пана 
Семюела Спенсера Гаятта (нове ім’я) у мотель, де Нора з Трей-
вісом жили близько тижня. Але Гаррісон через два дні надіслав 
туди ж іще один пакет із касовими чеками, стверджуючи, що 
продав будинок Нори за пристойну цифру з шістьма нулями.

Розмовляючи з ним по таксофону, Нора промовила:
— Але навіть якщо ви продали будинок, не могли ж вони ви-

платити гроші й так швидко все владнати.
— Ні, — зізнався Гаррісон. — Для цього потрібно, щоб минув 

місяць. Але вам необхідна готівка зараз, тому я вам авансую.
Вони відкрили два рахунки у банку в Кармелі — місті, що роз-

ташовувалося приблизно за п’ятдесят кілометрів на північ від 
їхнього будинку, й одразу ж придбали новий пікап, а «мерседес» 
Гаррісона відвезли на північ в аеропорт Сан-Франциско і зали-
шили там, щоб юрист міг його забрати. Потім Трейвіс і Нора 
поїхали через Кармел на північ уздовж узбережжя і почали шука-
ти будинок у Біґ Сурі. Знайшовши такий, вони розплатилися 
готівкою. Придбати дім було розумніше, ніж орендувати, і мудрі-
ше було заплатити готівкою одразу всю суму, ніж купувати його 
в кредит, бо в такому випадку виникало менше питань.

Трейвіс був упевнений, що їхні паспорти пройдуть перевірку, 
але не бачив сенсу випробовувати долю раніше часу. Окрім того, 
придбавши будинок, вони стали респектабельнішими: покупка 
«узаконила» їхні нові особи.

Трейвіс дістав пляшку пива з холодильника, відкоркував її 
і зробив великий ковток, а потім налив Ейнштейну води. Ретри-
вер натомість пішов до прохолодної комірчини, двері якої завжди 
були привідкриті, і, натиснувши лапою на педаль, яку Трейвіс 
приладнав за дверима, ввімкнув світло.

Окрім полиць з банками і пляшками, у доволі просторій ко-
мірчині була складна конструкція, яку змайстрували Трейвіс 
і Нора, щоб спростити спілкування із псом. Конструкція стояла 
біля задньої стіни: двадцять вісім квадратних трубок з оргскла 
у дерев’яній рамі два з половиною сантиметри завширшки; кожна 
трубка була 45 сантиметрів завдовжки з отвором зверху. Внизу — 
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педальний клапан. У перших двадцяти шести трубках знаходили-
ся фішки з шістьох наборів «Ерудита», щоб Ейнштейну вистачило 
літер на довгі послання. На кожній трубці було написано відповід-
ну літеру: А, Б, В, Г і так далі. У двох останніх трубках містилися 
порожні фішки, на яких Трейвіс викарбував коми, апострофи 
й знаки питання (вони з Норою вирішили, що самі зрозуміють, де 
Ейнштейн закінчуватиме речення). Пес міг діставати літери, на-
тискаючи на педалі, а потім носом викладати на підлозі комірчини 
слова. Трейвіс і Нора вирішили поставити пристрій саме в комір-
чині, подалі від цікавих очей, щоб їм не довелося нічого поясню-
вати сусідам, які можуть несподівано зайти.

Поки Ейнштейн завзято натискав на педалі і клацав фішками, 
складаючи їх докупи, Трейвіс виніс пиво і миску з водою на пе-
редній ґанок. Він хотів там дочекатися Нори. Коли Трейвіс по-
вернувся, то Ейнштейн уже склав речення:

«МОЖНА МЕНІ ГАМБУРГЕР? АБО ТРИ ВІДЕНСЬКІ 
 СОСИСКИ?»

Трейвіс відповів:
— Я збираюся пообідати з Норою, коли вона приїде. Не хочеш 

почекати і поїсти разом з нами?
Ретривер облизався і хвильку подумав, відтак подивився на 

літери і відсунув деякі з них, а натомість із тих, що залишилися, 
склав нове речення, додавши літери «Я» і «Л» з трубок.

«ДОБРЕ. АЛЕ Я ВМИРАЮ ВІД ГОЛОДУ».
— Витримаєш, — промовив Трейвіс, збираючи фішки і роз-

кладаючи їх по відповідних трубках.
Потім Трейвіс узяв рушницю, притулену до одвірка задніх 

дверей, і, вийшовши на ґанок, поставив її поряд із кріслом-
гойдалкою. Ейнштейн вимкнув світло у комірчині й приєднав-
ся до нього.

Трейвіс всівся у кріслі, а Ейнштейн — на підлозі з червоного 
дерева. Запанувала тривожна тиша.

Тепле жовтневе повітря повнилося пташиним щебетом.
Трейвіс смакував пиво, а Ейнштейн час від часу хлебтав воду. 

Потім вони вдивлялися на путівець, що ховався у гущі дерев, за 
якими проходило шосе.

У бардачку «тойоти» Нора тримала «Вальтер-38», зарядже-
ний кулями з м’якими наконечниками. За кілька тижнів після 
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від’їзду із Сан-Марино вона під орудою Трейвіса навчилася 
кермувати машиною, стріляти з «вальтера», автоматичного піс-
толета-кулемета «узі» та рушниці. Сьогодні Нора взяла лише 
«вальтер», оскільки на шляху до Кармела їй нічого не загрожу-
вало. Окрім того, якби навіть Аутсайдер нишпорив тут без відо-
ма Ейнштейна, то йому був потрібен він, а не Нора. Тому їй 
навряд чи щось загрожує.

Але ж де вона?
Трейвіс пошкодував, що не поїхав з нею. Проте після тридця-

ти років залежності й заляканості поїздки до Кармела були для неї 
одним зі способів самоствердитися і перевірити власні стійкість, 
незалежність і впевненість у собі. Тому Нора хотіла їздити сама.

О пів на другу, коли Нора запізнювалася вже на півгодини, 
у Трейвіса десь у животі почало ятрити.

Ейнштейн узявся ходити туди-сюди.
Через п’ять хвилин ретривер першим почув, як із траси повертає 

машина. Він кинувся вниз сходами й вибіг на узбіччя путівця.
Трейвіс не хотів, щоб Нора помітила його надмірне хвилюван-

ня, бо вона могла подумати, що він не вірить у її здатність по-
дбати про себе, хоча цією здатністю вона могла пишатися. Тому 
Трейвіс не підвівся з крісла, а продовжував сидіти із пляшкою 
«Корони» в руках.

Коли з’явилася блакитна «тойота», Трейвіс із полегшенням 
зітхнув. Проїжджаючи повз будинок, Нора посигналила, а чоло-
вік помахав у відповідь, так наче він не сидів там під важким 
рядном страху.

Ейнштейн підбіг до гаража, щоби привітатися з Норою, і за мить 
вони повернулися. Нора була вдягнута у блакитні джинси та біло-
жовту картату сорочку, але, на думку Трейвіса, навіть у цьому 
одязі вона могла би бути у центрі уваги на якомусь балі, вальсуючи 
поміж пишно вдягнутих й обвішаних коштовностями принцес.

Нора підійшла до Трейвіса і, нахилившись, поцілувала його. 
Її губи були теплими. Нора запитала:

— Сумуєш без мене?
— Без тебе я не бачив сонячного світла, не чув пташиного 

співу і світ мені був немилий.
Трейвіс спробував надати своєму тону легковажності, але  його 

репліка прозвучала досить серйозно.
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Ейнштейн потерся об ноги Нори й почав скавчати, щоб 
вона звернула на нього увагу, а потім підвів голову і тихо гав-
кнув, наче запитуючи: «Ну?»

— Він має рацію, — промовив Трейвіс. — Так нечесно. Ти 
змушуєш нас хвилюватися.

— Все, як я і думала, — сказала Нора і посміхнулася.
— Думала?
— Так. Я залетіла.
— Господи, — протягнув Трейвіс.
— Я вагітна. Тепер у нас буде типова сім’я. Я готуюся стати 

матір’ю.
Трейвіс підвівся, обійняв Нору і поцілував.
— Лікар Вайнгольд не міг помилитися? — запитав він.
Нора відповіла:
— Ні. Він хороший лікар.
Трейвіс промовив:
— Він повинен був повідомити термін.
— Слід очікувати появи дитини на третій тиждень червня.
Трейвіс дурнувато запитав:
— Наступного червня?
Нора засміялася і сказала:
— Я не хочу виношувати дитину на рік більше.
Нараз втрутився Ейнштейн, якому захотілося почухатися об 

неї, щоб висловити таким чином своє захоплення.
— Я привезла холодненьку пляшку іскристого, щоб відсвят-

кувати таку новину, — промовила Нора, покручуючи паперо-
вим пакетом.

Коли Трейвіс на кухні вийняв пляшку, то побачив, що це 
яблучний безалкогольний сидр.

— Хіба святкування не варте кращого шампанського? — за-
питав він.

Дістаючи келихи з буфету, Нора промовила:
— Напевне, я дурепа і могла би стати чемпіоном світу з пере-

живань… але я не можу ризикувати, Трейвісе. Я ніколи не ду-
мала, що в мене будуть діти, і навіть не мріяла про це. Тепер 
у мене з’явилося безглузде відчуття, що я можу втратити дитину 
чи її заберуть від мене, якщо я не вживу всіх заходів безпеки і не 
зроблю все правильно. Тому я не вип’ю ні ковточка спиртного, 
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поки не народиться дитина. Я не їстиму багато червоного м’яса, 
натомість додам до свого раціону більше овочів. Я ніколи не 
палила, тому тут проблем не буде. Я наберу стільки ваги, скіль-
ки сказав лікар Вайнгольд, займатимуся гімнастикою, тож 
у мене буде найкраща дитина у світі.

— Звісно, — погодився Трейвіс, наповнюючи келихи іскрис-
тим яблучним сидром. Він також налив трохи у миску Ейн-
штейна.

— Все буде добре, — промовила Нора.
— Так, — погодився Трейвіс.
Вони проголосили тост за дитину і за Ейнштейна, який буде 

чудовим хрещеним батьком, дядьком, дідусем і їхнім пухнастим 
янголом-хранителем.

Ніхто навіть словом не згадав про Аутсайдера.

*
Пізніше, коли Трейвіс і Нора були в ліжку, обіймаючи одне 
одного після любощів і слухаючи, як б’ються влад їхні серця, 
Трейвіс зважився запитати:

— Можливо, нам слід було би ще трохи почекати з дитиною, 
враховуючи майбутні події?

— Тссс, — промовила Нора.
— Але…
— Ми не планували дитину, — промовила Нора. — Ми ж 

береглися, але я все одно завагітніла. У цьому є щось особливе, 
зважаючи на те, наскільки ми були обережні. Згоден? Те, що всі 
наші застережні заходи не подіяли, — це знак долі… втім, це 
в мені говорить та колишня Нора, а нова Нора стверджує, що 
нам потрібна дитина, бо це дарунок долі, як і Ейнштейн.

— Але, враховуючи, що може статися…
— Неважливо, — промовила Нора. — Ми впораємося, і в нас 

усе буде гаразд. Ми готові до цього. А потім у нас народиться 
дитина і ми почнемо нове життя разом. Трейвісе, я кохаю тебе.

— Я теж кохаю тебе, — сказав Трейвіс. — Господи, як сильно 
я тебе кохаю!

Трейвіс помітив, що Нора мало нагадувала ту залякану жінку, 
яку він зустрів у Санта-Барбарі минулої весни. Ставши сильною 
і впевненою, тепер вона намагалася розігнати його страхи.
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Нора добре постаралася, і Трейвісу відлягло від душі. Він 
думав про дитину і посміхався у темряві, устромившись облич-
чям у її шию. Хоч у Трейвіса доля взяла трьох заручників — Но-
ру, ненароджену дитину й Ейнштейна, — він давно не почував-
ся таким піднесеним. Норі вдалося прогнати його страхи.

2

Вінс Наско сидів в елегантному різьбленому італійському кріс-
лі, вкритому блискучим лаком, який після багаторічного регу-
лярного натирання геть випрозорішав.

Справа стояв диван, ще два крісла і низький столик такої ж 
тонкої роботи. За ним вивищувалися шафи з книжками у шкі-
ряних палітурках, до яких ніхто ніколи не торкався. Вінс знав 
це достеменно, бо колись Маріо Тетранья, з гордістю показав-
ши на книжкові шафи (це був його кабінет), промовив:

— Дорогі книжки. Вони непорочні, як і той день, коли їх 
надрукували, бо їх ніхто ніколи не читав. Жодну з них.

Попереду стояв масивний стіл, за яким Маріо Тетранья ви-
вчав звіти про прибутки від своїх управителів, давав вказівки 
про нові оборудки та замовляв жертв кілерам. Дон зараз сидів 
за столом, розплившись у шкіряному кріслі й заплющив-
ши очі. Здавалося, що він помер від атеросклерозу або ожи-
ріння серця, хоча насправді Тетранья лише обмірковував про-
хання Вінса.

Маріо «Викрутка» Тетранья, котрий на всіх наводив страх, 
був поважним головою своєї сім’ї і доном значно більшої сім’ї 
Тетранья. Сім’я контролювала збут наркотиків, гральний біз-
нес, проституцію, лихварство, порнографію й іншу організова-
ну злочинність Сан-Франциско. Маріо був куцим — метр сім-
десят на зріст — і огрядним — сто тридцять шість кілограмів 
ваги, з обличчям обвислим і жирним, наче шматок ковбаси. 
Важко було повірити, що цей товстопуз власноруч вибудував 
цілу злочинну організацію. Так, Тетранья також був колись 
молодим, але навіть тоді він був коротуном і справляв враження 
людини, яка на все життя зостанеться товстуном. Його пухкі 
руки з пальцями, схожими на цурпалки, нагадували Вінсу руки 
немовляти. Але завдяки їм Тетранья керував цілим кланом.
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Коли Вінс зазирнув у вічі Маріо Тетраньї, він одразу ж зро-
зумів, що статура і набрезклий вигляд дона не мають жодного 
значення. В нього були зміїні очі: бездушні, холодні, які уважно 
спостерігали за вами. Якщо якимось необережним жестом ви 
не сподобаєтесь дону, він загіпнотизує вас, а потім учинить, 
як змія із паралізованою страхом мишею: проковтне живцем.

Вінс боготворив Тетранью. Він знав, що Тетранья — велика 
людина, і мріяв, щоб той дізнався, що він теж — обранець Долі. 
Але Вінс навчився тримати язик за зубами про своє безсмертя, 
оскільки якось людина, якій він довірився, взяла його на кпини.

Дон Тетранья розплющив свої зміїні очі й промовив:
— Хочу впевнитися, що правильно тебе зрозумів. Ти шукаєш 

людину. Це не справа сім’ї, а твоя особиста справа.
— Так, сер, — відповів Вінс.
— На твою думку, той чоловік придбав фальшиві документи 

й живе під чужим іменем. Він міг знати, як придбати такі папери, 
хоча і не є членом сім’ї та братства?

— Так, сер. У нього таке минуле, що… він може знати.
— Ти вважаєш, що він придбав ці папери або у Лос-Андже лесі, 

або тут, — промовив дон Тетранья, вказуючи своєю пухкою роже-
вою ручкою у бік вікна, за яким виднілися обриси Сан-Франциско.

Вінс сказав:
— Двадцять п’ятого серпня він утік із Санта-Барбари на ма-

шині, бо через низку причин не міг полетіти літаком. Гадаю, 
йому якнайшвидше потрібно було зробити нові документи. Спо-
чатку я припустив, що він поїхав на південь, щоб зробити фаль-
шивий паспорт у Лос-Анджелесі, бо туди найближче. Але я майже 
два місяці витратив на те, щоб розпитати потрібних людей в окру-
гах Лос-Анджелес і Оріндж і навіть у Сан-Дієґо, до яких він міг 
звернутися за першокласним підробленим паспортом. У мене 
були деякі контакти, проте я там нічого не нарив. Тому якщо він 
не поїхав на південь із Санта-Барбари, то залишається північ. 
Єдине місце, у якому можна зробити папери такої якості, це…

— У нашому чудовому місті, — сказав з усмішкою Дон Тетра-
нья, знову вказуючи у бік вікна на густонаселені пагорби.

Вінс спершу припустив, що дон так приязно посміхається, бо 
любить це місто, але потім зрозумів, що це не приязна, а зажер-
лива усмішка.
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— І ти хочеш, щоб я тобі дав імена людей, яким дозволив ви-
готовляти папери такої якості, якої потребує цей чоловік, — про-
довжував дон Тетранья.

— Якщо ви будете такі ласкаві зробити мені цю послугу, я бу-
ду дуже вам вдячний.

— Вони не залишають записів.
— Так, сер. Але вони можуть щось пам’ятати.
— У них така робота: нічого не пам’ятати.
— Але людина ніколи нічого не забуває, доне Тетранья. Як би 

ми не старалися, не можна щось повністю забути.
— Твоя правда. Ти присягаєшся, що чоловік, якого ти роз-

шукуєш, жодним чином не пов’язаний із жодною сім’єю?
— Присягаюся.
— Це вбивство жодним чином не повинно бути пов’язане 

з моєю сім’єю.
— Присягаюся.
Дон Тетранья заплющив очі, але це тривало не так довго, як 

минулого разу. Коли він розплющив їх, то широко посміхнувся, 
але, як завжди, без натяку на радість. Це був найпохмуріший 
товстун, якого коли-небудь бачив Вінс.

— Коли твій батько одружився з дівчиною зі Швеції, його сім’я 
горювала і приготувалася до найгіршого. Але твоя матір вияви-
лася гарною дружиною. Вона корилася чоловікові й не ставила 
зайвих запитань. У них народився ти — мужній син. І не просто 
мужній, а ще й хороший солдат. Ти добре попрацював для сімей 
у Нью-Йорку, Нью-Джерсі, Чикаґо та й тут, на узбережжі. Не так 
давно ти зробив мені велику послугу, прибравши того крамарчу-
ка Пантаньєлу.

— За якого ви мені заплатили особливо щедро, доне Тетранья.
Викрутка зневажливо махнув рукою.
— Всі ми отримуємо платню за нашу роботу. Але зараз ми 

говоримо не про гроші. Твоя відданість та хороша служба значно 
вартісніші за будь-які гроші. Тому ти заслужив принаймні на 
одну послугу.

— Дякую, доне Тетранья.
— Ти отримаєш імена всіх, хто виробляє такі папери у Сан-

Франциско. Я потурбуюся про те, щоб їх попередили про твій 
візит. Вони будуть всіляко сприяти тобі.
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— Якщо ви так кажете, то так і буде, — промовив Вінс.
Він підвівся і ледь вклонився.
Дон жестом наказав йому сісти.
— Але перед тим, як ти владнаєш цю справу, я хочу, щоб ти 

виконав ще одне замовлення. В Окленді є чоловік, який завдав 
мені багато горя. Він гадає, що його неможливо дістати завдяки 
його політичним зв’язкам і охороні. Звати чоловіка Рамо Велас-
кес. Це буде складна робота, Вінсенте.

Вінс ретельно приховував свій відчай і невдоволення. Він не 
хотів зараз займатися ризикованою справою, натомість волів 
зосередитися на пошуках Трейвіса Корнелла і пса. Але Вінс 
знав, що замовлення Тетраньї було не пропозицією, а наказом. 
Щоб отримати імена людей, які продавали фальшиві докумен-
ти, необхідно прибрати Веласкеса.

Вінс промовив:
— Для мене буде за велику честь вбити будь-яку комаху, яка 

вкусила вас. Цього разу я зроблю це безкоштовно.
— О ні, я наполягаю, щоб ти взяв гроші, Вінсенте.
Якомога вкрадливіше посміхнувшись, Вінс промовив:
— Будь ласка, доне Тетранья, я хочу зробити вам послугу. Не 

відмовляйте мені в цій радості.
Тетранья подумав над пропозицією, хоч він на це й очікував: 

безкоштовне вбивство в обмін на допомогу Вінсу. Відтак, по-
клавши руки на величезне пузо, погладив його.

— Який я везунчик! Де б я не з’явився, всі роблять мені по-
слуги і догоджають.

— Це не просто везіння, доне Тетранья, — промовив Вінс, 
хоч йому були огидні лестощі. — Що посієш, те й пожнеш. Ви ж 
пожинаєте добро, бо самі його щедро сієте.

Тетранья з гордим виглядом прийняв пропозицію Вінса вби-
ти Веласкеса безкоштовно. Ніздрі його п’ятачка роздувалися, 
наче він занюшив щось смачне. Дон запитав:

— Але скажи мені… аби задовольнити мою цікавість, що ти 
зробиш із тим чоловіком, з яким у тебе є особисті порахунки?

«Висаджу йому мізки і заберу пса», — подумав Вінс.
Але він знав, що Викрутка хоче почути ту ж круту маячню, 

що й більшість його замовників, у яких він був улюбленим кі-
лером, тому відповів:
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— Доне Тетранья, я збираюся відрізати йому яйця і вуха, ви-
різати язик, а потім увігнати льодоруба в його серце, щоб воно 
навіки зупинилося.

Очі товстуна схвально загорілися, а ніздрі роздулися.

3

До Дня подяки Аутсайдер так і не знайшов будинок з мореного 
дуба у Біґ Сурі.

Щовечора Трейвіс і Нора зачиняли віконниці зсередини і за-
микали двері на замок. Вкладаючись спати на другому поверсі, 
вони спершу ставили біля ліжка рушниці, а револьвери клали 
на нічні столики.

Іноді глупої ночі вони прокидалися від дивних звуків на-
дворі або на піддашку над ґанком. Ейнштейн у такому разі 
 починав ходити від вікна до вікна, щосили принюхуючись, 
але завжди давав знати, що боятися нема чого. Потім Трей-
віс зазвичай виявляв джерело шуму — єнота або іншу лісо-
ву істоту.

Трейвіс відсвяткував День подяки краще, ніж сподівався, 
враховуючи їхню ситуацію. Вони з Норою приготували роз-
кішну традиційну вечерю на трьох: смажену індичку в кашта-
новому соусі, запіканку з устрицями, глазуровану моркву, 
печену кукурудзу, салат із перченої шинкованої капусти, ро-
галики та гарбузяний пиріг.

Ейнштейн покуштував усі страви, оскільки тепер у нього був 
значно витонченіший смак, аніж у звичайного пса. Втім, він 
залишався псом і йому дуже не сподобалася кисла шинкована 
капуста з перцем, а от індичці він віддав належне. На День по-
дяки він весь вечір із задоволенням гриз кісточки.

Через декілька тижнів Трейвіс почав помічати, що пес час від 
часу їсть траву у дворі, як це, бува, роблять інші собаки. На День 
подяки це повторилося, і коли Трейвіс запитав, чи подобається 
йому трава на смак, Ейнштейн відповів: «Ні».

— Тоді чому ти їси її?
«ТАК ТРЕБА».
— Навіщо?
«НЕ ЗНАЮ».
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— Якщо ти не знаєш, навіщо тобі потрібна трава, чому ж тоді 
їси її? Інстинкт?

«ТАК».
— Просто інстинкт?
«ВІДЧЕПИСЬ».
Того вечора всі троє сиділи на подушках у вітальні навпроти 

великого кам’яного каміна і слухали музику. Золотиста шерсть 
Ейнштейна виблискувала у світлі полум’я. Трейвіс обіймав Но-
ру, а іншою рукою гладив пса, міркуючи, що той недарма їсть 
траву, оскільки вигляд у нього напрочуд здоровий і бадьорий. 
Ейнштейн кілька разів чхнув й інколи покашлював, але це було 
природною реакцією на переїдання в День подяки, а також на 
тепле сухе повітря біля каміна. Тому Трейвісу навіть на гадку не 
спадало турбуватися про здоров’я пса.

4

Погожого п’ятничного дня, 26 листопада, одразу після Дня 
 подяки Гаррісон Ділворт був на борту своєї улюбленої двана-
дцятиметрової яхти під назвою «Фіорітура». Вона стояла біля 
причалу в затоці Санта-Барбара. Гаррісон натирав мідні деталі 
судна й так захопився цією справою, що не помітив, як у доці 
з’явилися двоє чоловіків у ділових костюмах. Гаррісон підвів 
голову, коли вони хотіли відрекомендуватися і показати свої 
посвідчення, але він уже без того знав, хто вони — не їхні імена, 
а де вони працювали.

Прізвище першого чоловіка було Джонсон, а другого — Соамз.
Вдавши, що дуже здивований і зацікавлений, юрист запросив 

їх на борт. Зійшовши на яхту, Джонсон сказав:
— Ми хочемо вас про дещо порозпитувати, пане Ділворт.
— Про що? — поцікавився Гаррісон, витираючи руки білою 

ганчіркою.
Джонсон був чорношкірим середньої статури, радше навіть 

худорлявим, і вигляд у нього був виснажений, але він усе одно 
виглядав значливо.

Гаррісон запитав:
— Агентство національної безпеки, еге ж? Ви ж не вважаєте, 

що я працюю на КДБ?
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Джонсон злегка посміхнувся.
— Ви працювали на Нору Дейвон?
Гаррісон звів брови.
— На Нору? Ви серйозно? Я можу вас запевнити, що Нора 

не така людина, яку можна втягнути…
— Добре. Ви її юрист? — запитав Джонсон.
Гаррісон подивився на веснянкуватого агента Соамза, кот-

рий був молодший за свого начальника, і знову звів брови, наче 
запитуючи, чи Джонсон завжди такий суворий. Соамз, наслі-
дуючи шефа, стояв із незворушним виглядом.

«Господи, ну і втрапив я у халепу», — подумав Гаррісон.

*
Після виснажливого і безрезультатного допиту Ділворта Лем дав 
Кліффу Соамзу кілька завдань: отримати постанову суду про 
прослуховування його домашнього і робочого телефонів; знайти 
три найближчих таксофони біля його офіса та три біля будинку 
і теж поставити їх на прослуховування; отримати виписки з АТС 
про всі міжміські дзвінки з домашнього і робочого телефонів 
Ділворта; викликати підкріплення з Лос-Анджелеса і встановити 
за юристом цілодобове спостереження впродовж трьох годин.

Поки Кліфф вирішував ці питання, Лем прогулювався доками 
у затоці, сподіваючись, що шум океану і споглядання хвиль до-
поможуть йому прояснити розум і зосередитися. Один лише Бог 
знав, як йому терміново треба було зосередитись. Відколи пес 
і Аутсайдер втекли з Банодайна, Лем утратив майже шість кіло-
грамів. Він погано спав, мало їв, зрештою, стрес позначився 
навіть на його сексуальному житті.

«Це називається “перестарався”, — подумав Лем. — Ось що 
спричиняє застій у мізках».

Але таке застереження, звичайно, нічим не допомогло. Лем 
досі почувався так, наче його залили бетоном.

Три місяці тому, коли наступного дня після вбивства Гокні 
АНБ знайшло трейлер Трейвіса на шкільній парковці, Лем дізнав-
ся, що того серпневого вечора Корнелл із жінкою поверталися 
з поїздки у Лас-Вегас, Тахо і Монтерей. Всі зупинки на їхньому 
шляху було зафіксовано завдяки карткам із кабаре в Лас-Вегасі, 
блокноту з готелю, сірниковим «книжечкам» та чекам кредитної 
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картки із заправок, знайденим у трейлері та пікапі. Лему не вда-
лося встановити особу жінки, але він припустив, що то просто 
його дівчина, хоча до цього він ніколи не робив таких сміливих 
припущень. Лише кілька днів тому, коли один із агентів поїхав 
у Лас-Вегас, щоб зіграти весілля, Лем нарешті зрозумів, що Кор-
нелл теж їздив туди з цією метою. В одну мить вся їхня поїздка 
почала йому нагадувати медовий місяць. Через декілька годин 
він підтвердив, що 11 серпня в окрузі Кларк, штат Невада, Кор-
нелл одружився з Норою Дейвон із Санта-Барбари.

Шукаючи жінку, Лем дізнався, що будинок Нори продали 
через шість тижнів після їхнього зникнення. Знайшовши деталі 
угоди, Лем побачив, що представляв її юрист Гаррісон Ділворт.

Заморозивши активи Корнелла, Лем гадав, що втікачам тепер 
буде непереливки. Але нещодавно він дізнався, що Ділворт до-
поміг Трейвісу вивести з банку двадцять тисяч і якимось чином 
переслав кошти за будинок. Ще й більш од того, за підтримки 
Ділворта Нора чотири тижні тому закрила свій місцевий раху-
нок у банку, і гроші теж опинилися в неї. Тепер у неї, її чолові-
ка та собаки є достатньо ресурсів, щоби переховуватися роками.

У доці Лем спостерігав за помережаним сонцем океаном, що 
ритмічно бився об палі. Ці рухи заколисували його.

Звівши очі в небо, він якийсь час поспостерігав за крикли-
вими чайками, але натомість заспокоїтися, спостерігаючи за 
їхнім граційним польотом, Лем почав нервувати.

Гаррісон Ділворт був освіченим, розумним — вроджений 
борець. Тепер, коли Лем виявив зв’язок між ним і Корнеллами, 
юрист погрожував засудити АНБ за те, що вони заморозили 
активи Трейвіса.

— Ви не висунули проти чоловіка жодних обвинувачень, — 
промовив Ділворт. — Який суддя-лизоблюд дозволив це зроби-
ти? Маніпулювати правовою системою задля того, щоб утисну-
ти права громадян, — це вже занадто.

Лем міг висунути обвинувачення проти Трейвіса і Нори Кор-
нелл за порушення будь-яких законів, що торкалися національ-
ної безпеки. Таким чином, Ділворт не зміг би надалі підтриму-
вати втікачів, але це привернуло б увагу преси, і вигадана історія 
про пантеру Корнелла (а можливо, й усе прикриття АНБ) роз-
сипалась би, наче солом’яна хатка під час бурі.



348

Єдина надія, що Ділворт спробує зв’язатися з Корнеллами, 
щоби повідомити, що їхній зв’язок нарешті викрито, тому подаль-
ші контакти слід приховувати ретельніше. Тоді, якщо доля по-
сміхнеться Лему, він вирахує розташування Корнелла за номером 
телефону. Але особливих надій на це не було: Ділворт не ідіот.

Лем спробував заспокоїтися, споглядаючи бухту Санта-Барба-
ри. Йому слід бути розсудливим і бадьорим, щоби перехитрувати 
старого юриста. На хвилях біля причалів легенько похитувалися 
сотні прогулянкових яхт зі спущеними чи знятими вітрилами; 
інші яхти тихо плавали у відкритому океані, де люди в купальних 
костюмах засмагали на борту або насолоджувалися коктейлями 
перед вечерею. У блакитному небі серед білих хмар ширяли чайки, 
наче голки, що намагаються залатати небесну матерію. На хвиле-
різі хтось рибалив. Уся ця сцена була напрочуд мальовнича, але 
одночасно вона створювала враження якогось фальшивого спо-
кою, якого Лем Джонсон не поділяв. Він вважав, що такий спокій 
надто розслаблює, відволікає від холодних і невблаганних реалій 
життя у світі, де постійно панує боротьба. Будь-який відпочинок, 
що тривав довше кількох годин, дратував Лема, і тоді він мріяв 
про те, щоби повернутися до роботи. На суші дозвілля вимірю-
валося у днях і тижнях, а там, на тих дорогих і майстерно зробле-
них яхтах, відпочинок вимірювався екскурсіями вздовж узбереж-
жя, що могли тривати місяцями. Від самої думки про таке тривале 
ледарство Лема проймав піт і йому хотілося кричати.

Водночас йому не давав спокою Аутсайдер. Відколи Трейвіс 
Корнелл стріляв у нього в орендованому будинку, від монстра не 
було ні слуху, ні духу. Це сталося наприкінці серпня, і відтоді 
минуло вже три місяці. Де він ховався? І чи досі полює на пса? 
Можливо, він уже мертвий?

Може, десь у лісі його вкусила гримуча змія чи він зірвався 
зі скелі?

«Господи, хоч би він помер! Я б міг би хоч трохи відпочити, — 
подумки благав Лем. — Господи, зроби так, щоб він помер».

Але Лем знав, що Аутсайдер живий, інакше це був би надто 
простий вихід. У житті так не буває. Клятий монстр десь ховаєть-
ся, шукаючи пса. Напевне, він поборов у собі бажання вбивати 
людей, яких зустрічав на своєму шляху, бо розумів, що кожне 
вбивство зменшувало відстань між ним і Лемом з його агентами. 
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А він не хотів, щоб його знайшли раніше, ніж він уб’є собаку. 
Коли ж Аутсайдер розірве ретривера і Корнеллів на криваві 
шматки, тоді знову візьметься за людей. І кожна смерть висітиме 
важким тягарем на совісті Лема.

Розслідування вбивств учених із Банодайна досі тупцювало 
на місці, а другу оперативну групу АНБ розформували. Ніхто не 
сумнівався, що для цього завдання більшовики найняли кілера, 
тому встановити його особу було неможливо.

У цей самий момент повз Лема пройшов засмаглий чоловік 
у білих шортах і топсайдерах 1 і промовив:

— Який чудовий день!
— Чудовий, як сто чортів, — відповів Лем.

5

Наступного дня після Дня подяки Трейвіс пішов на кухню, щоб 
налити склянку молока. Він побачив, що Ейнштейн чхає, але не 
звернув на це уваги. Нора, яка завжди більше опікувалася здоро-
в’ям ретривера, теж не надала цьому значення. В Каліфорнії най-
більше пилку з’являється навесні та восени, проте оскільки клімат 
дозволяє рослинам квітнути весь рік, то жоден сезон не обходить-
ся без нього. А в лісистій місцевості пилку, звичайно, ще більше.

Тієї ночі Трейвіс прокинувся від незрозумілого шуму. Він 
водномить насторожився. Сон кудись зник. У темряві Трейвіс сів 
на ліжкові й потягнувся за рушницею. Тримаючи «мосберґ», він 
прислухався до звуків, і за якийсь час звук повторився: він до-
линав із коридору на другому поверсі. Тихенько, щоб не розбу-
дити Нору, вислизнувши з ліжка, Трейвіс підкрався до дверей. 
У коридорі, як і в інших кімнатах, були встановлені енергозбері-
гаючі нічні лампи. У тьмяному світлі Трейвіс побачив ретривера. 
Ейнштейн стояв біля сходів, кашляв і тряс головою.

Підійшовши до нього, Трейвіс запитав:
— З тобою все добре?
Пес швидко помахав хвостом: «Так».
Трейвіс нахилився і погладив пса.
— Впевнений?

1 Спеціальне взуття для ходіння палубою.
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«Так».
На мить ретривер притулився до хазяїна: йому хотілося, щоб 

той його погладив. Потім він відвернувся від Трейвіса, кілька 
разів кашлянув і пішов униз.

Трейвіс пішов услід. На кухні Ейнштейн взявся жадібно хлеб-
тати воду з миски.

Спорожнивши її, ретривер пішов до комірчини, увімкнув 
світло і почав набирати:

«ХОЧУ ПИТИ».
— Ти точно добре почуваєшся?
«ТАК. ПРОСТО ХОЧУ ПИТИ. МЕНЕ РОЗБУДИВ ПОГА-

НИЙ СОН».
— Тобі сняться сни? — здивувався Трейвіс.
«ТОБІ ХІБА НІ?»
— Сняться. Навіть забагато.
Трейвіс знову налив Ейнштейну води і, коли той усю її ви-

хлебтав, наповнив миску ще раз, але пес пити більше не захотів. 
Трейвіс подумав, що ретривер зараз попроситься надвір, але той 
подибав нагору і влігся у коридорі біля дверей спальні. Трейвіс 
сказав йому пошепки:

— Якщо ти захочеш поспати біля нашого ліжка, то без проблем.
Ейнштейн саме цього й хотів. Він згорнувся на підлозі з боку 

Трейвіса.
В темряві Трейвіс міг дотягнутися і до рушниці, і до Ейнштей-

на, і присутність пса його заспокоювала більше, ніж зброя.

6

У суботу ввечері, через два дні після Дня подяки, Гаррісон Ділворт 
виїхав із подвір’я на своєму «мерседесі». За два квартали він зро-
зумів, що АНБ досі слідкує за ним. Вони були на зеленому «Форді» 
(напевно, той самий, що й минулого вечора). Агенти тримали 
дистанцію і старалися не виявити себе, але ж юрист був не сліпий.

Гаррісон досі не зателефонував Норі й Трейвісу. Оскільки він 
помітив за собою хвіст, то припустив, що телефони теж про-
слуховуються. Він міг поїхати до таксофону, але боявся, що 
АНБ підслухає розмову за допомогою дистанційного мікрофона 
чи якогось іншого високотехнологічного пристрою. Якщо вони 
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запишуть тонові сигнали набору номера Корнелла, то швидко 
переведуть їх у цифри і відслідкують номер у Біґ Сурі. Йому слід 
вдатися до хитрощів, щоб зв’язатися з Норою і Трейвісом.

Гаррісон знав, що треба поспішити, поки Трейвіс і Нора самі 
не зателефонували. Маючи у своєму розпорядженні найсучасні-
шу техніку, працівники АНБ могли запеленгувати вхідний номер 
швидше, ніж Гаррісон попередить, що лінія прослуховується.

З цієї причини о другій годині дня в суботу в супроводі зеле-
ного «форда» Гаррісон поїхав до Делли Колбі у Монтесіто, щоб 
разом з нею відпочити на «Фіорітурі». Принаймні так він сказав 
по телефону.

Делла була вдовою судді Джека Колбі. Вони із Джеком були 
найкращими друзями Гаррісона і Франсін і товаришували два-
дцять п’ять років, поки смерть не розлучила їхню компанію. Джек 
помер за рік після смерті Франсін. Делла і Гаррісон підтримували 
тісний зв’язок. Вони часто вечеряли разом, ходили на танці, разом 
прогулювалися і плавали. Спочатку їхні стосунки були суто плато-
нічними: вони зоставалися просто давніми друзями, яким пощас-
тило — або навпаки — пережити своїх рідних. Вони обоє пам’ятали 
гарні часи, і ці спогади давно би звіялися з пам’яті, якби ними не 
було з ким поділитися. Рік тому, коли вони раптово прокинулися 
в одному ліжку, їх це здивувало. Вони згоряли від провини, що 
зрадили своїм «половинкам», хоч Джек і Франсін померли кілька 
років тому. Звичайно, почуття провини минуло, і тепер Гаррісон 
і Делла були вдячні, що знайшли одне одного, і раділи тій легкій 
пристрасті, яка зненацька розгорілася, прикрасивши їхню старість.

Коли Гаррісон заїхав на подвір’я до Делли, вона вийшла з бу-
динку, зачинила парадний вхід і побігла до машини. Жінка була 
у водонепроникних мокасинах, білих штанях, біло-блакитному 
смугастому светрі та блакитному тренчкоті. Хоча Деллі виповни-
лося вже шістдесят дев’ять років, а її коротке волосся було біле, 
наче молоко, виглядала вона років на п’ятнадцять молодшою.

Гаррісон вийшов із «мерседеса» і, обійнявши та поцілувавши 
жінку, запитав:

— Може, поїдемо твоєю машиною?
Жінка кліпнула:
— А з твоєю щось сталося?
— Ні, — відповів Гаррісон, — але я волів би поїхати твоєю.
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— Гаразд.
Делла виїхала на своєму «фольксваґені кедді» з гаража, а Гар-

рісон сів на місце пасажира. Поки вони їхали, юрист промовив:
— Боюся, що у моїй машині жучок, а я не хочу, щоб вони чули 

нашу розмову.
Вираз обличчя Делли був неперевершений.
За мить, розсміявшись, він сказав:
— Ні, я ще не впав у маразм. Якщо ти подивишся у дзеркало 

заднього огляду, то помітиш, що за нами слідкують. Вони дуже 
вміло маскуються, але невидимками їм бути не дано.

Гаррісон дав Деллі час роздивитися, і через кілька кварталів 
вона запитала:

— Зелений «форд», еге ж?
— Так, це вони.
— У що ти вже вляпався, любий?
— Не їдь одразу до затоки. Спочатку завітаємо на сільськогос-

подарський ринок, купимо свіжих фруктів, а потім повернемо до 
вино-горілчаного магазину, де купимо вина. За цей час я все 
розповім.

— Ти ведеш таємне життя, про яке я не здогадувалася? — за-
питала Делла, посміхнувшись. — Джеймс Бонд у старості?

*
Лем Джонсон учора відкрив тимчасовий штаб у напрочуд тісно-
му кабінеті суду Санта-Барбари з одним-єдиним вузеньким ві-
кном. Стіни було пофарбовано у темний колір, а лампа вгорі 
світила так тьмяно, що в кутках було повно тіней, схожих на 
недоладні опудала. Орендовані меблі складалися з речей, списа-
них з інших офісів. Він працював у цьому кабінеті після вбивства 
Гокні, але потім на якийсь час покинув його, усвідомивши, що 
тут йому більше нема чого робити. Тепер, сподіваючись, що 
Ділворт виведе його на Корнеллів, Лем відкрив тісний польовий 
штаб, під’єднав телефони і взявся чекати на результати.

Крім нього, в кабінеті сидів також його помічник Джим 
Ванн — занадто чесний молодик двадцяти п’яти років із загостре-
ним почуттям обов’язку.

У цей момент Кліфф Соамз керував групою із шести чоловік, 
які працювали у різних точках району, і водночас координував 
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стеження за Гаррісоном Ділвортом, з цією метою залучивши ще 
й береговий патруль та охорону. Хитромудрий стариган, воче-
видь, помітив стеження, тому Лем очікував, що він спробує віді-
рватися від агентів, щоб на самоті зателефонувати Корнеллам. 
Найлогічнішим способом відірватися від хвоста для Гаррісона 
було спробувати вийти в океан, пропливти вздовж узбережжя, на 
човні прокрастися десь до берега і зателефонувати Корнеллу, 
перш ніж переслідувачі зможуть засікти його. Проте як здивуєть-
ся Ділворт, коли побачить, що в затоці на нього чекає місцевий 
патруль, а на морі супроводжуватиме катер берегової охорони.

О третій сорок зателефонував Кліфф і доповів, що Ділворт 
і його подруга сидять на борту «Фіорітури», насолоджуючись 
фруктами й вином, ділячись спогадами і час від часу сміючись.

— З того, що ми почули за допомогою направлених мікрофонів 
і побачили, я можу виснувати, що вони не збираються нікуди 
втікати, хіба що в ліжко. Хтиві пенсіонери!

— Не зводь із них очей, — наказав Лем. — Я їм не довіряю.
Потім зателефонував агент із групи, яка таємно проникла в бу-

динок Ділворта через кілька хвилин після його від’їзду, але там не 
виявилося жодних доказів, пов’язаних із Корнеллами чи собакою.

Минулого вечора в офісі Ділворта провели ретельний обшук, 
але там також нічого не знайшли. У роздруківці його телефонних 
дзвінків номера Корнеллів не було. Якщо Ділворт і телефонував 
їм, то тільки з таксофону. Вивчення виписок з його картки Аме-
риканської телефонно-телеграфної компанії теж не дало резуль-
тату; якщо Ділворт і телефонував з таксофону, то за рахунок 
Корнеллів, щоб замести сліди. А це вже було зле: вочевидь, Ділворт 
був дуже обачний навіть до того, як помітив за собою стеження.

*
В суботу Трейвіс стривожився, чи Ейнштейн, бува, не застудив-
ся, і весь день спостерігав за псом. Проте ретривер лише кашля-
нув кілька разів, а загалом виглядав цілком здоровим.

Цього дня транспортна компанія доставила десять великих 
коробок із готовими полотнами Нори, які вона залишила у Сан-
та-Барбарі. Кілька тижнів тому за допомогою зворотньої адреси 
свого друга, щоб неможливо було встановити його зв’язок із 
Норою Еймс, Гаррісон Ділворт надіслав їй картини.
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Зараз, розпаковуючи полотна і розкидаючи паперові обгорт-
ки по всій вітальні, Нора почувалася піднесено. Трейвіс знав, 
що вона багато років жила тільки творчістю, і здогадувався, що 
вона не лише радіє возз’єднанню зі своїми картинами, а й гото-
ва з новими силами зайнятися живописом у своїй студії.

— Ти не хочеш зателефонувати Гаррісону і подякувати? — 
запропонував Трейвіс.

— Так, звісно! — промовила Нора. — Але спочатку давай 
розпакуємо всі роботи і глянемо, чи з ними все гаразд.

*
Розташувавшись на причалі та вдаючи із себе власників яхт чи 
рибалок, Кліфф Соамз із агентами слідкували за Ділвортом та 
Деллою Колбі, одночасно прослуховуючи їхні розмови за допо-
могою направлених мікрофонів. На океан спускалися сутінки, 
а це означало, що Ділворт може вийти в океан. Запала ніч, але 
юрист із подругою так і не зрушили з місця.

Через півгодини після того, як стемніло, Кліфф Соамз вто-
мився грати роль рибалки, котрий ловить рибу з корми двадця-
тиметрової спортивної яхти «Чой Лі», яку було пришвартовано 
за чотири причали від Ділворта. Він спустився в кабіни стерни-
чого і стягнув навушники з голови Генка Горнера — агента, 
котрий на самоті за допомогою направленого мікрофона про-
слуховував розмову Гаррісона та Делли.

«…А пам’ятаєш, як Джек орендував риболовне судно в Ака-
пулько…»

«…Ага! Вся команда була схожа на піратів…»
«…ми гадали, що нам переріжуть горлянки і викинуть в мо-

ре…»
«…але виявилося, що то студенти-богослови…»
«…вони готувалися стати місіонерами… а Джек сказав…»
Повернувши Генку навушники, Кліфф промовив:
— Досі обмінюються спогадами!
Інший агент кивнув. У кабіні було темно, бо світилася лише 

невеличка, прикрита блендом лампочка над штурманським 
столом, яку Генк ввімкнув раніше, і в цьому тьмавому світлі 
його постать здавалася незвично видовженою.

— І так весь день. Принаймні їм є, що згадати.
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— Я сходжу в гальюн, — утомлено промовив Кліфф. — Ско-
ро буду.

— Можеш там сидіти хоч десять годин. Вони нікуди не зби-
раються.

Кліфф повернувся через кілька хвилин. Генк Горнер зняв 
навушники і промовив:

— Вони пішли в каюту.
— Щось задумали?
— Не те, на що ми сподівалися. Зараз будуть трахатися.
— Ох…
— Кліффе, ну його нафіг, я не хочу цього слухати.
— Треба слухати, — наполягав Кліфф.
Генк одягнув один навушник.
— Ну його нафіг! Вони роздягають одне одного. Вони мені 

в дідуся і бабусю годяться. Який сором!
Кліфф зітхнув.
— Затихли, — продовжив Генк, незадоволено спохмурнів-

ши. — В будь-яку мить почнуть стогнати, Кліффе.
— Слухай, — наполягав Кліфф.
Він узяв легку куртку зі столу і вийшов на палубу, щоб не 

чути цього.
Кліфф усівся на стільці на кормі й знову взяв вудочку.
Зважаючи на прохолоду, Кліфф одягнув куртку, але загалом 

ніч була чудовою. У чистому, свіжому повітрі відчувався аромат 
океану. Небо сяяло зорями, хоча місяць ще не зійшов. Хвилі 
заспокійливо билися об сваї і корпуси пришвартованих яхт. 
Десь на іншому боці затоки з якоїсь яхти долинали пісні про 
кохання 40-х років. Хтось завів двигун — пух-пух-пух, — і це 
додало романтики. Кліфф замріявся про те, як добре було би 
мати власну яхту й вирушити в круїз південною частиною Тихо-
го океану — туди, де тільки острови і пальми…

Раптом тихий звук двигуна переріс у гарчання. Кліфф зрозу-
мів, що то «Фіорітура». Він зірвався зі стільця, упустивши ву-
дочку, і побачив, що Ділворт зухвало і швидко розвертає свою 
яхту біля причалу. Кліфф аж ніяк не очікував, що вона зможе 
так швидко рухатися з прибраними вітрилами. На яхті стояли 
допоміжні двигуни, й агенти були до цього готові, проте все 
одно це стало несподіванкою. Кліфф побіг до кабіни.
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— Генку, набери береговий патруль! Ділворт утікає.
— Але вони у пастці.
— Чорта з два!
Кліфф вибіг на ніс і побачив, що Ділворт уже встиг розвер-

нути свою «Фіорітуру» і несеться до виходу із затоки. На кормі 
яхти і біля стерна не було ліхтарів, світила лише невеличка 
лампа на носі. Ділворт дійсно хотів відірватися від них.

*
Трейвіс і Нора розпакували всі сто полотен. Деякі з них вони по-
вісили на стіни, а інші віднесли до студії і зараз вмирали з голоду.

— Напевне, Гаррісон зараз теж вечеряє, — промовила Но-
ра. — Не хочу його відривати. Зателефонуємо, коли він поїсть.

У комірчині Ейнштейн виклав:
«ВЖЕ ТЕМНО. СПОЧАТКУ ЗАКРИЙТЕ ВІКОННИЦІ».
Трейвіса здивувала і стривожила власна необачність. Це на 

нього не схоже. Він почав бігати кімнатами, закриваючи вікон-
ниці й замикаючи їх на засуви. Його так заворожили роботи 
Нори і її задоволення від того, що Гаррісон надіслав їх, що він 
не помітив, як запала ніч.

*
Пройшовши половину шляху до виходу із затоки, Гаррісон 
був упевнений, що на такій відстані направлені мікрофони 
йому не страшні (до того ж звук заглушало ревіння мотора), 
тому попросив:

— Прийми до кінця північного хвилеріза і тримайся краю 
каналу.

— Впевнений? — схвильовано запитала Делла. — Ти ж не 
підліток.

Гаррісон поплескав жінку по сідницях.
— Я навіть кращий.
— Мрійник.
Гаррісон поцілував її в щоку і, підійшовши до поруччя з пра-

вого борту, приготувався стрибати. Він був одягнутий у темно-
блакитні плавки. Слід би вдягнути і гідрокостюм, бо вода була 
доволі холодна, проте Гаррісон прикинув, що зможе доплисти 
до хвилеріза, обійти його й вилізти на північному боці, де його 
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не буде видно із затоки. Це слід було зробити за кілька хвилин, 
поки він геть не замерзне.

— У нас гості! — стоячи біля стерна, крикнула Делла.
Гаррісон обернувся і побачив катери берегового патруля, які 

виїжджали з південних доків і брали курс у їхньому напрямку.
«Вони нас не зупинять. Не мають права», — подумав юрист.
Але йому слід було обпливти хвилеріз, поки патруль не на-

близився, бо інакше вони помітять, як він стрибає за борт. За-
раз, поки вони ще були далеко і з лівого борту, ніхто не помітить 
відсутності Гаррісона на яхті, а фосфоресцентний кільватер 
прикриє його на кілька секунд, поки він обпливатиме хвилеріз. 
За цей час вони не встигнуть перевести увагу з Делли.

Яхта мчала на максимальній швидкості, прийнятній для Дел-
ли. Зюйд-вест підкидав яхту на хвилях з такою силою, що Гар-
рісону довелося триматися за поруччя. І все ж йому здавалося, 
що вони пропливають кам’яну стіну хвилеріза нестерпно по-
вільно, а береговий патруль ось-ось їх наздожене. Проте Гаррі-
сон усе вичікував, тому що не хотів пірнати у воду за сто метрів 
від виходу із затоки. Якщо він стрибне зарано, то не встигне 
доплисти до північної стінки і йому доведеться вилазити на 
хвилеріз на очах у спостерігачів. Між яхтою і патрулем залиша-
лося не більше ста метрів; коли Гаррісон випростався, то по-
бачив їхній катер. Патрульні взяли курс на обгін, тому Гаррісон 
не міг більше чекати і…

— На місці! — крикнула Делла від стерна.
Гаррісон перестрибнув поруччя і шугонув у темну воду, по-

далі від яхти.
Океан був такий холодний, що Гаррісону перехопило подих. 

Він усе глибше йшов під воду і ніяк не міг випірнути. Його 
охопила паніка і почало трусити, аж поки зрештою, хапаючи 
ротом повітря, він не випірнув на поверхню.

«Фіорітура» була навдивовижу близько. Гаррісону здавалося, 
що він борсався під водою хвилину чи дві, але насправді мину-
ло не більше кількох секунд, бо яхта не встигла далеко відплис-
ти. Катер берегового патруля теж був неподалік, і Гаррісон зро-
зумів, що навіть кільватер від «Фіорітури» погано маскує його. 
Тому він зробив ще один глибокий вдих і пірнув під воду, за-
лишаючись там якнайдовше. Коли Гаррісон випірнув, то Делла 
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та її переслідувачі вже давно пропливли вхід до затоки, повер-
нувши на південь, — тепер він міг спокійно перевести подих.

Відплив швидко ніс його за північний хвилеріз, що являв 
собою шестиметрової висоти стіну із валунів та каменюк. У ніч-
ній темряві він здавався темно-сірим бастіоном. Гаррісону тре-
ба було не лише обпливти вал, а й дістатися проти течії до бе-
рега. Ні секунди не вагаючись, він почав пливти, не розуміючи, 
чому вважав, що це буде легкою справою.

«Тобі майже сімдесят один, — розмірковував Гаррісон, про-
пливаючи повз кінець хвилеріза, підсвічений навігаційним ліх-
тарем. — Навіщо було вдавати з себе героя?»

Але Гаррісон знав навіщо: в ньому вкорінилася думка, що псу 
необхідно зберегти свободу, бо він не є власністю уряду. В ту 
ніч, коли було вбито Теда Гокні, Гаррісон сказав Норі й Трей-
вісу від щирого серця: «Якщо ми вже дійшли до того, що може-
мо творити нарівні з Господом, пора навчитися Божої справед-
ливості й милосердя».

Від солоної води у нього пекло в очах і він погано бачив. 
Вода потрапила в рот і роз’їла невелику виразку на нижній губі.

Долаючи спротив течії, Гаррісон обігнув мис хвилеріза, і те-
пер його не було видно із затоки. Допливши нарешті до камін-
ня, він схопився за перший-ліпший валун і завис на ньому, 
збираючись із силами, щоб вилізти з води.

Упродовж тих кількох тижнів, що минули після втечі Нори 
і Трейвіса, в Гаррісона була купа часу подумати про Ейнштей-
на. Він все гостріше відчував, що поневолення розумної істо-
ти, яка не зробила нічого протизаконного, — це кричуща не-
справедливість, хай це стосується навіть собаки. Гаррісон 
присвятив усе своє життя боротьбі за справедливість і, від-
повідно, захисту свободи. Ідеалісти припиняють бути самими 
собою (і взагалі людьми), коли вважають себе занадто старими 
для ризику. Ця гірка правда й змусила його, попри свій вік, 
зважитися на таку небезпечну нічну плавбу. Дивно, але вперше 
за сімдесят років ідеалізм Гаррісона повинен був пройти пере-
вірку долею пса.

Але що то був за пес!
«У якому дивному новому світі ми живемо!» — розмірковував 

Гаррісон.
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Генетичні технології слід перейменувати у «генетичне мисте-
цтво», оскільки будь-яке мистецтво — це творчість; жоден витвір 
не може бути кращим чи гарнішим за творіння рук людських.

Зібравшись із силами, Гаррісон виліз із води на пологий пів-
нічний схил хвилеріза. Цей бар’єр відділяв його від затоки, і він 
пішов у бік берега по камінню, а зліва від нього хвилювався 
океан. Гаррісон завбачливо прикріпив до плавок водонепро-
никний ліхтарик і тепер ним освітлював собі шлях. Гаррісон 
ішов босоніж, дуже обережно, щоб не послизнутися на волого-
му камінні й не зламати ногу чи щиколотку.

За декілька сотень метрів попереду виднілися нечітка бере-
гова лінія та міські вогні.

Гаррісон змерз, але тут було тепліше, ніж у воді, і його серце 
вже не так сильно калатало.

У нього вийде!

*
Лем Джонсон приїхав на пристань зі свого тимчасового штабу 
в суді. Кліфф зустрів його біля порожнього причалу, де стояла 
«Фіорітура». Здійнявся вітер, і сотні суден легенько і з тихим 
скрипом погойдувалися біля своїх причалів, а трохи ослаблені 
парусні снасті стукались і стукались об мачти. Ліхтарі в доках 
і на суднах тьмаво мерехтіли на темних, маслянистих водах, де 
до цього була пришвартована дванадцятиметрова яхта Ділворта.

— Що там береговий патруль? — стурбовано запитав Лем.
— Вони вели його у відкритий океан. Здавалося, що Гаррі-

сон збирається повернути на північ, але натомість він повернув 
на південь.

— Ділворт помітив їх?
— Напевно, що так. Ви ж бачите: туману немає, кожну зірку 

видно.
— Добре. Я хочу, щоб він знав про це. А берегова охорона?
— Я розмовляв із командою катера, — запевнив Кліфф. — 

Вони на місці, переслідують «Фіорітуру» на відстані ста метрів. 
Яхта пливе на південь уздовж узбережжя.

Здригнувшись від раптового холоду, Лем промовив:
— Вони знають, що Ділворт може пристати до берега на на-

дувному човні?
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— Знають, — запевнив Кліфф. — Він не проскочить повз них.
— А охорона знає, що Ділворт бачить їх?
— Вони світяться, неначе новорічна ялинка.
— Чудово. Хочу дати йому зрозуміти, що все марно. Якщо ми 

просто будемо заважати йому телефонувати Корнеллам, то во-
ни самі вийдуть на зв’язок і ми схопимо їх. Навіть якщо вони 
зателефонують із таксофону, ми вирахуємо їхнє приблизне роз-
ташування.

Окрім «жучків» на домашньому та робочому телефонах, АНБ 
встановило обладнання для відстеження дзвінків, яке відкриває 
лінію одразу ж після з’єднання і не закриває, поки номери та 
адреси співрозмовників не будуть визначені та підтверджені, на-
віть коли слухавка вже покладена. Якщо Ділворт якнайшвидше 
викрикне попередження й одразу повісить слухавку, усе одно 
буде вже пізно. Єдиним для нього способом перехитрувати АНБ 
було взагалі не брати слухавку, але й це б не спрацювало, бо піс-
ля шостого гудка обладнання АНБ «відповідало» на кожен вхід-
ний виклик, а потім відкривало лінію і розпізнавало координати.

— Єдине, що нас обламає, — це якщо Ділворт знайде теле-
фон, який ми не відслідковуємо, і попередить Корнеллів, — 
промовив Лем.

— Цього не буде, — запевнив Кліфф. — Ми добряче взяли 
його в лещата.

— Сплюнь, — занепокоївся Лем. Різкий порив вітру грюкнув 
металевою застібкою, що звисала з вільного кінця мотузки, і від 
несподіванки Лем аж підстрибнув. — Як любив примовляти мій 
тато, не буди лихо, поки воно тихе.

Кліфф похитав головою.
— З усією повагою до вашого батька, сер, але з кожним по-

чутим його висловом мені здається, що це був найпохмуріший 
чоловік у світі.

Озираючись навсібіч на хитавицю суден і хвиль і відчуваючи, 
що це він рухається замість того, щоб стояти посеред рухомого 
світу, і що від цього його трохи нудить, Лем промовив:

— Так… мій тато був на свій лад чудовою людиною, хоч і… 
нестерпною.

Раптом пролунав крик Генка Горнера:
— Гей!
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Генк мчав доком від «Чой Лі», де весь день просидів із Кліффом.
— Я щойно розмовляв із береговою охороною. Вони посві-

тили на яхту прожектором, щоб трохи налякати їх, і стверджу-
ють, що Ділворта не побачили. Там лише жінка.

Лем промовив:
— Але, чорт забирай, хто ж за стерном?
— На «Фіорітурі» темно, але берегова охорона посвітила 

і з’я су вала, що за стерном жінка, — продовжив Горнер.
— Гадаю, все в порядку. Він у каюті, — промовив Кліфф.
— Ні, — заперечив Лем, нараз відчувши, як закалатало його 

серце. — Він не сидів би у каюті в такий момент, а спостерігав 
би за катером, щоб зрозуміти, в який бік він рухається. Ділвор-
та нема на яхті. Але як так? Він же був там, коли вони виходили 
в океан. — Лем втупився у кришталево-чисту затоку, де на кін-
ці північного хвилеріза світив маяк. — Ти сказав, що клята яхта 
проходила близько до північної сторони хвилеріза і йшла на 
північ, але раптом повернула на південь.

— Дідько, — лайнувся Кліфф.
— Він там зістрибнув, — продовжив Лем. — Біля північного 

хвилеріза без надувного човна. Чорт забирай, та він поплив!
— Він занадто старий для цього лайна, — заперечив Кліфф.
— Вочевидь, ні. Він переплив на інший бік і рухається до 

таксофону на одному із північних громадських пляжів. Слід 
зупинити його, і то якнайшвидше!

Кліфф, склавши руки рупором, гукнув чотирьох агентів, які 
сиділи в інших човнах у доці. Вітер розніс його голос над водою. 
На поклик Кліффа бігли агенти, а Лем кинувся до парковки, де 
залишив свій автомобіль.

«Не буди лихо, поки воно тихе».

*
Трейвіс мив посуд, коли Нора промовила:

— Подивись на це.
Трейвіс обернувся. Нора стояла біля мисок Ейнштейна. Пес 

випив усю воду, але залишив півмиски їжі.
— Ти пам’ятаєш, щоб він залишав бодай крихту? — промо-

вила Нора.
— Ні.
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Трейвіс спохмурнів і витер руки об кухонний рушник.
— Останні кілька днів… Я гадав, це застуда чи ще щось, але 

він стверджує, що почувається добре. Сьогодні він не кашляв 
і не чхав.

Трейвіс і Нора пішли до вітальні. Ретривер читав «Чорного 
красеня» 1 за допомогою пристрою для перегортання сторінок.

Вони присіли біля нього. Ейнштейн підвів голову, і Нора 
запитала:

— Ейнштейне, ти прихворів?
Ретривер тихо гавкнув один раз: «Ні».
— Точно?
Пес помахав хвостом: «Так».
— Ти не доїв обід, — сказав Трейвіс, а Ейнштейн старанно 

позіхнув.
Нора запитала:
— Ти хочеш нам сказати, що трохи втомився?
«Так».
— Якби ти захворів, то одразу сказав би нам, волохата мордо, 

еге ж? — запитав Трейвіс.
«Так».
Нора оглянула очі, рот і вуха Ейнштейна на предмет видимих 

симптомів інфекції, але врешті-решт констатувала:
— Усе гаразд. Гадаю, навіть суперпес може втомитися.

*
Холодний вітер посилювався, здіймаючи ще більші хвилі, ніж 
удень.

Коли Гаррісон дійшов північним хвилерізом до берега, його 
шкіра взялася сиротами. Нарешті тверде, а подекуди й гостре 
каміння змінив піщаний пляж. Він був упевнений, що дав до-
брого хльосту ногам, бо з кожним кроком вони пекли все дуж-
че, особливо ліва, змушуючи його накульгувати.

Гаррісон намагався триматися поближче до океану, подалі 
від парку, що починався одразу ж за пляжем. Там, поміж освіт-
лених доріжок і пальм, він буде як на долоні. Гаррісон дуже 

1 Дитячий роман британської письменниці Анни Сьюелл, головним героєм 
якого є кінь чорної масті.
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сумнівався, що хтось його шукатиме, оскільки був упевнений, 
що трюк спрацював. Але якщо його розшукували, то про всяк 
випадок треба триматися подалі від них.

Пориви вітру зривали із хвиль шумовиння і жбурляли Гаррі-
сону просто в обличчя. Здавалося, наче він біжить крізь безкі-
нечну павутину. Хоча його очі нещодавно перестали сльозити-
ся після купання в океані, тепер знову почали пекти. Нарешті 
Гаррісон не витримав і відійшов від води поближче до пляжу, 
де пісок був м’якший і темрява все ще приховувала його.

Попри ніч, на пляжі розважалася молодь: усі були тепло 
вдягнуті і, обійнявшись, парочками лежали чи сиділи на ков-
драх; поділившись на маленькі групки, вони курили траву і слу-
хали музику. Вісім-десять підлітків скупчилися навколо двох 
всюдиходів із товстими шинами, на яких удень не дозволялося 
в’їжджати на пляж (найімовірніше, що і вночі теж). Підлітки 
пили пиво біля ями, виритої в піску, щоб заховати туди пляшки 
на випадок з’яви копів. Вони голосно розмовляли про дівчат, 
час від часу укидаючи масні жартики. Ніхто навіть не глянув на 
Гаррісона, коли той пройшов повз. У Каліфорнії фанати здо-
рового способу життя були звичним явищем, як і вуличні гра-
біжники в Нью-Йорку. Старий, котрому забаглося скупатися 
у холодній воді, а потім зробити пробіжку нічним пляжем, при-
вертав не більше уваги, ніж священик у церкві.

Гаррісон ішов на північ, поглядаючи, чи не трапиться, бува, 
у парку таксофон. Він очікував, що вони стоятимуть по два, 
яскраво освітлені на бетонних тумбах біля доріжок або ж гро-
мадських вбиралень.

Адвокат уже почав втрачати надію, подумавши, що пропус-
тив групу таксофонів і його старечий зір починає підводити, але 
в цю мить побачив шукане: добре освітлені два таксофони 
з акустичними екранами, що нагадували крила. Вони стояли за 
сотню метрів від пляжу, на півдорозі до вулиці, яка прилягала 
до іншої сторони парку.

Повернувшись спиною до бурхливого океану, Гаррісон сти-
шив ходу, щоби передихнути. Тепер він ішов по траві під гіллям 
трьох величних королівських пальм, яке розхитував вітер. До 
таксофонів залишалося не більше п’ятнадцяти метрів, коли 
Гаррісон побачив автомобіль, що мчав назустріч на шаленій 
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швидкості, а вже наступної мить він, скрегочучи шинами, різко 
загальмував на узбіччі якраз навпроти телефонів. Гаррісон не 
знав, хто це, але вирішив не ризикувати. Він сахнувся за вели-
чезну фінікову пальму з двома стовбурами, на щастя, не під-
свічену гірляндами. У щілину поміж стовбурами він бачив так-
софони і доріжку, що вела на узбіччя, де зупинилася автівка.

З седана вийшло двоє. Один побіг по периметру парку, вдив-
ляючись углиб і щось шукаючи.

Інший чоловік помчав алеєю просто в парк. Коли він опи-
нився на освітленому майданчику з таксофонами, то Гаррісон 
був шокований, побачивши, що це… Лемюел Джонсон.

Гаррісон скоцюрбився за пальмовими стовбурами, бо хоч 
і розумів, що він надійно захований від побіжного погляду, але 
все ж хотів «зробитися» меншим.

Джонсон підійшов до першого апарата, підняв слухавку 
і спробував відірвати її. Проте в неї виявився гнучкий металізо-
ваний шнур, і він, проклинаючи міцність апарата, кілька разів 
безуспішно смикав за нього. Врешті-решт йому вдалося вирва-
ти слухавку і жбурнути її углиб парку. Таким же робом він вчи-
нив і з другим таксофоном.

На мить, коли Джонсон відвернувся від таксофонів і пішов 
у бік Гаррісона, той подумав, що його помітили. Але Джонсон 
зупинився всього за кілька кроків від адвоката і почав оглядати 
ту частину парку, яка примикала до океану, а заодно і сам пляж. 
Він ні на мить не зупинив свій погляд на фініковій пальмі, за 
якою причаївся Гаррісон.

— Клятий божевільний стариган, — лайнувся Джонсон і по-
біг до машини.

Скоцюрбившись у тіні за пальмою, Гаррісон усміхнувся, бо 
знав, кого мав на увазі той чоловік з АНБ, і після цього холод-
ний вітер з нічного океану раптом припинив його турбувати.

Адвокат міг тепер вибирати між «клятим божевільним стари-
ганом» і «Джеймсом Бондом у старості». У будь-якому разі він 
ще чогось був вартий у цьому житті.

*
У підвалі комутаційного приміщення АТС агенти Рік Олбір 
і Денні Джонс наглядали за електронним обладанням АНБ, 
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встановленим для прослуховування домашніх і службових теле-
фонів Гаррісона Ділворта. На такій роботі можна було від нудь-
ги померти, тому, щоб якось згайнувати час, вони грали у пінокл 
і в раммі 1. Жодна із цих ігор їм не подобалася, але навіть сама 
думка про покер удвох їм була огидна.

Коли о восьмій чотирнадцять на номер Ділворта хтось зателе-
фонував, то Олбір і Джонс відреагували жвавіше, аніж цього 
потребувала ситуація, бо вже дуже прагнули хоч якоїсь дії. Олбір 
впустив карти на підлогу, Джонс кинув свої на стіл, і вони вод-
номить схопилися за дві пари навушників із таким завзяттям, 
наче зараз ішла Друга світова, а вони зібралися підслухати над-
секретну розмову поміж Гітлером та Ґерінґом.

Спеціальний пристрій повинен був з’єднати і зафіксувати сиг-
нал, якщо Ділворт не відповість після шостого гудка. Оскільки 
вони знали, що Ділворта нема вдома і слухавку ніхто не візьме, 
Олбір випередив програму і відкрив лінію після другого гудка.

На екрані з’явилися зелені літери: «НОМЕР ВИЗНАЧАЄТЬ-
СЯ». У відкритій лінії якийсь чоловік сказав:

— Алло?
— Алло, — відповів Джонс у мікрофон своїх навушників.
На екрані з’явилися вхідний номер та місцева адреса. Систе-

ма працювала, як і поліцейський комп’ютер, що приймав екс-
трені виклики, й одразу ж визначала абонента. Проте зараз на 
екрані над адресою замість імені висвітилася назва компанії: 
«КОРПОРАЦІЯ “ТЕЛЕФОУН СОЛІСІТЕЙШНС”».

У відповідь Денні Джонс почув:
— Сер, радий вам повідомити, що ви виграли світлину два-

дцять на двадцять п’ять і десять стікерів будь-якого…
— Хто це? — запитав Джонс.
Комп’ютер шукав адреси Санта-Барбари у банках даних, щоб 

зіставити їх із паспортними даними абонента.
Голос у слухавці продовжував:
— Сер, я телефоную від імені «Олін Міллз». Це фотостудія, 

де роблять першокласні …
— Зачекайте, — перебив Джонс.

1 Різновиди картярських ігор.
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Комп’ютер пробив особу абонента. Це був звичайнісінький 
торговий агент.

— Не потрібно! — різко відповів Джонс і від’єднався.
— Чорт забирай, — лайнувся Олбір.
— Зіграємо в пінокл? — запропонував Джонс.

*
На допомогу шістьом агентам, котрі вже перебували в порту, 
Лем викликав з тимчасового штабу ще чотирьох.

Він розставив п’ятьох агентів по периметру парку, на від-
стані приблизно ста метрів один від одного. Їхнім завданням 
було спостерігати за широкою алеєю, яка відокремлювала парк 
від ділового кварталу, де були мотелі, ресторани, йогурт-кафе, 
сувенірні магазини тощо. В усіх цих закладах, звичайно ж, були 
телефони, а у фойє деяких мотелів навіть стояли таксофони. 
Звідти адвокат завиграшки міг попередити Нору і Трейвіса Кор-
неллів. У цей вечірній суботній час деякі магазини вже зачини-
лися, але не всі. Ресторани ще працювали, тому не можна було 
допустити, щоб Ділворт перетнув вулицю.

Вітер з океану посилювався і ставав холоднішим, тому чоло-
віки засунули руки в кишені і стояли, спустивши голови і трем-
тячи від холоду.

Гілки пальми хиталися від раптових поривів вітру. Птахи 
в паніці злетіли з дерев, але за мить знову сіли.

Лем відправив ще одного агента у південно-західний куток 
парку, що межував із хвилерізом, розділяючи громадський пляж 
і затоку, та наказав йому пильнувати, щоб Ділворт, повернув-
шись, не заліз на хвилеріз, звідки можна непомітно переплисти 
затоку до таксофонів в іншому кінці міста.

Сьомий агент стояв у північно-західному кутку парку, де по-
чинався океан, і стежив, щоб Ділворт не потрапив на приватний 
пляж, а потім — до житлових кварталів, де він зможе у когось 
попросити дозволу скористатися телефоном, який не про-
слуховується.

Лем, Кліфф і Генк залишилися прочісувати парк і прилеглий 
пляж у пошуках юриста. Лем розумів, що в нього дуже мало лю-
дей, але в місті, окрім цих десяти агентів (й Олбіра з Джонсом, 
які сиділи на АТС), не було нікого. Він не бачив сенсу викликати 
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підмогу із Лос-Анджелеса, бо поки ті приїдуть, Ділворта або вже 
зловлять, або він встигне зателефонувати Корнеллам.

*
На всюдиході з відкритим дахом був трубчатий каркас, на яко-
му було встановлено два ківшеподібних сидіння, а позаду — 
багажник, у якому могли поміститися додаткові пасажири або 
значна кількість багажу.

Гаррісон лежав на животі в багажнику, прикрившись ковдрою. 
На ківшеподібних сидіннях розташувалися два підлітки, а ще 
двоє сиділи на Гаррісоні, розкинувшись, наче під ними була 
прос то купа ковдр. Вони намагалися не тиснути на нього всією 
вагою, але все ж Гаррісон почувався, наче його от-от розчавлять.

Звук двигуна нагадував високе і настирливе дзижчання сер-
дитих ос. Гаррісон ледь не оглух, бо правим вухом лежав на 
кузові, який передавав і підсилював вібрації.

На щастя, пісок пом’якшував їзду.
Машина почала гальмувати, а за мить двигун різко заглухнув.
— Дідько, — прошепотів один із хлопців до Гаррісона, — по-

переду якийсь чувак з ліхтариком, який махає, щоб ми зупи-
нились.

Вони загальмували, і крізь тихе гурчання двигуна Гаррісон 
почув, як чоловік запитав:

— Куди прямуєте, хлопці?
— На пляж.
— Там приватна власність. У вас є право туди заходити?
— Ми там живемо, — відповів Томмі — хлопець, котрий 

сидів за кермом.
— Невже?
— А хіба ми не схожі на розбещених мажорів? — зухвало за-

питав інший.
— Що ви задумали? — підозріло запитав чоловік.
— Покататися і позависати на пляжі. Але тут дуже холодно.
— Ви щось пили?
«Недоумок, — подумав Гаррісон, слухаючи перемовини. — 

Це підлітки. Бідолахи, у яких грають гормони. Вони бунтувати-
муть проти будь-якої влади ще кілька років. Вони симпатизують 
мені, бо знають, що я втікаю від копів. Вони на моєму боці, 
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хоча навіть не знають, що я вчинив. Якщо ти хочеш, щоб вони 
тобі допомогли, не можна на них тиснути».

— Чорта з два, — відповів інший хлопець. — Якщо хочете, 
зазирніть у холодильник позаду. Там лише «Доктор Пеппер».

Гаррісон, якого притиснули до холодильника, молив Бога, 
щоб чоловік і справді не надумав перевірити. Якщо він підійде 
занадто близько, то точно помітить під ковдрою, на якій сиділи 
хлопці, щось схоже на людську постать.

— «Доктор Пеппер», еге ж? А скільки пива ви видудлили 
до цього?

— Гей, чуваче, — промовив Томмі. — Чому ти доколупався 
до нас? Ти що, коп?

— До речі, так.
— А де твоя уніформа? — запитав один із хлопців.
— Працюю під прикриттям. Слухай, я можу вас відпустити, 

не перевіривши на предмет алкоголю чи інших речовин. Але 
я хочу знати, чи не бачили ви тут на пляжі сивого діда?

— Кому потрібні дідугани? — промовив хлопець. — От жін
ки — інша справа.

— Того старого важко не помітити. Найімовірніше, він був 
у плавках.

— У плавках? — перепитав Томмі. — Зараз майже грудень. 
Ти бачиш, який вітер?

— Може, і не в плавках.
— Ні, не бачили ніякого сивого діда, — відповів Томмі. — А ви?
Троє хлопців підтвердили, що не бачили жодного старого 

пердуна, який би підходив під опис. Тож чоловік дозволив їм 
проїхати на північ від громадського пляжу в житлові квартали, де 
стояли прибережні будиночки та приватні пляжі.

Коли машина об’їхала круглий пагорб, а чоловік, котрий зу-
пинив їх, зник із поля зору, хлопці зняли ковдру з Гаррісона. Він 
з полегшенням сів.

Томмі розвіз інших трьох хлопців по домах і поїхав з Гаррісо-
ном до себе, бо його батьків увечері не було вдома. Він мешкав 
у будинку, що височів на крутому березі й нагадував корабель із 
декількома палубами: весь зі скла й кутів.

Зайшовши вслід за Томмі в коридор, Гаррісон побачив своє 
відображення у дзеркалі. Він узагалі не був схожий на того 
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 поважного сивого адвоката, якого знали в усіх судах міста. Його 
закустране волосся було брудним і мокрим, а обличчя вимащене 
багнюкою. До тіла поприлипали пісок і трава, а у волоссі на гру-
дях заплуталися водорості. Гаррісон щасливо посміхнувся.

— Тут є телефон, — промовив Томмі з передпокою.

*
Після того як Нора і Трейвіс приготували вечерю, поїли й по-
мили посуд, то, стривожившись через втрату Ейнштейном апе-
титу, забули зателефонувати Гаррісону Ділворту, щоби подяку-
вати за те, з якою турботою він спакував і вислав картини. Вони 
саме сиділи біля каміна, коли раптом Нора згадала за Гаррісона.

Раніше вони телефонували юристу з таксофонів у Кармелі, але 
згодом дійшли висновку, що вони аж занадто обережні, тому 
сьогодні ввечері передумали їхати у місто.

— Можемо почекати і завтра зателефонувати з Кармела, — 
сказав Трейвіс.

— Ми нічим не ризикуємо, якщо зателефонуємо звідси, — 
промовила Нора. — Якби вони дізналися, що нас щось пов’язує 
з Гаррісоном, то він би вже зв’язався з нами і попередив.

— Не факт, що він про це дізнається, — сказав Трейвіс. — Він 
може навіть не здогадуватися, що за ним стежать.

— Гаррісон би знав, — упевнено сказала Нора.
Трейвіс кивнув:
— Так.
— Тому ми нічим не ризикуємо.
Нора вже була на півдорозі до телефона, коли пролунав дзвінок.
Телефоністка промовила:
— Пан Гаррісон Ділворт із Санта-Барбари просить з’єднати 

його з вами. Ви згодні прийняти виклик за ваш рахунок?

*
Близько десятої вечора, провівши ретельні, але безплідні роз-
шуки в парку і на пляжі, Лем неохоче визнав, що Гаррісон Діл-
ворт якимось чином прослизнув повз нього, тож змушений був 
відіслати агентів назад у суд і в порт.

Лем із Кліффом також поїхали в порт, де стояла спортив-
на яхта, з якої вони розпочали пошуки Ділворта. Допитавши 
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команду берегової охорони, яка переслідувала «Фіорітуру», вони 
дізналися, що жінка, з якою був юрист, розвернулася біля Вен-
тури і зараз прямує на північ уздовж узбережжя в Санта-Барбару.

О пів на одинадцяту яхта була в порту.
На порожньому причалі, що належав Гаррісону, стояли Лем 

із Кліффом. Зіщулившись від колючого вітру, вони спостерігали, 
як Делла плавно і м’яко причалює до берега. Це була гарна яхта 
із вправним керманичем.

Деллі не забракло відваги крикнути:
— Не стійте там, як бовдури! Хапайте мотузки й допоможіть 

мені прив’язати яхту!
Лем із Кліффом послухалися лише тому, що їм нетерпели-

вилося чимшвидше поговорити з нею, а поки «Фіорітуру» не 
прив’яжуть, то нічого не вийде.

Допомігши жінці, вони ступили на борт яхти. Кліфф був 
узутий у топсайдери (частина його образу рибалки), але на Ле-
мові були звичайні черевики, тому він не так упевнено ішов 
мокрою палубою, особливо тоді, коли яхту починало похитувати.

Не встиг ніхто із присутніх спромогтися навіть на словечко, 
як у них за спиною хтось промовив:

— Пробачте, панове…
Лем обернувся. У світлі портового ліхтаря він побачив Гаррі-

сона Ділворта, який услід за ними сходив на яхту. Він був одяг-
нений у чужий одяг: штани були йому завеликі в поясі, тому він 
підперезав їх паском, і закороткі, тому з-під них біліли його голі 
щиколотки. Футболка на ньому теж була із чужого плеча.

— …вибачте, але мені потрібно перевдягнутися у щось тепліше 
і випити кави…

Лем промовив:
— Чорт забирай!
— …щоб зігріти свої старі кістки.
Від подиву Кліфф роззявив рота, а потім розсміявся, але, гля-

нувши на Лема, сказав:
— Вибачте.
У Лема скрутило в животі: виразка на першій стадії. Він не 

смикнувся і не зігнувся від болю, навіть не схопився за живіт 
і взагалі жодним чином не виказав, що йому дискомфортно, 
оскільки гадав, що Ділворт від цього буде ще більше задоволений. 
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Лем лише зиркнув на адвоката і жінку й одразу пішов геть, не 
промовивши ні слова.

— Клятий пес, — сказав Кліфф, крокуючи поряд із Ле-
мом, коли вони вже зійшли на сушу. — Він робить всіх до біса 
відданими.

Пізніше, коли Лем вкладався у мотелі в ліжко, занадто втом-
лений, щоб закінчити тут з усіма справами і поїхати додому 
в Оріндж, він розмірковував над словами Кліффа. Відданість. 
До біса відданий. Лем замислився, а чи був він таким відданим 
комусь, як Корнелли і Гаррісон Ділворт стосовно ретривера. 
Він крутився у ліжку і ніяк не міг заснути, поки не зрозумів, що 
Морфей не забере його у своє царство, поки той не доведе, що 
теж здатен на таку самопожертву, як Корнелли та їхній адвокат.

Лем сів у темряві, обіпершись об спинку ліжка.
Він до біса відданий своїй країні, яку він любить і поважає. 

Він вірно служить Агентству. Але чи може він бути відданим 
комусь іншому? Своїй дружині Карен. Він був відданий Карен 
усім серцем, розумом і статевими органами. Він дуже сильно 
кохав Карен уже близько двадцяти років.

— Ага, звісно, — голосно промовив Лем у порожній кімнаті 
мотелю о другій ночі. — Якщо ти такий відданий Карен, то 
чому зараз не з нею?

Але він лукавив. Врешті-решт, у нього була робота, дуже 
важлива робота.

— В тому й біда, — пробурмотів Лем. — У тебе завжди, завжди 
є якісь роботи.

Він ночував поза межами свого дому понад сто ночей на рік, 
кожну третю ніч. А коли навіть бував удома, то половину цього 
часу блукав подумки геть іншими місцями, розмірковуючи про 
останню справу. Якось Карен запропонувала народити дитину, 
проте Лем відклав це на потім, зіславшись на те, що, мовляв, 
він не може взяти на себе відповідальність за дітей, поки не 
зробить успішну кар’єру.

— Успішна кар’єра? — уголос повторив Лем. — Господи, та 
ти успадкував гроші свого татуся. В тебе більший стартовий 
капітал, аніж у доброї половини твоїх знайомих.

Якби він був такий відданий Карен, як ті люди своєму псові, 
то її бажання були б для нього понад усе. Якщо Карен захотіла 
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мати дітей, то це повинно бути важливіше за кар’єру. Принай-
мні він міг би піти на компроміс і згодитися на народження 
дитини, коли йому стукнуло тридцять. До цього він би опіку-
вався кар’єрою, а після тридцяти займався б вихованням дітей. 
Зараз йому було сорок п’ять, скоро стукне сорок шість. Карен — 
сорок три, тому думати про дітей уже трохи пізнувато.

Лем відчув себе страшенно самотнім.
Він підвівся з ліжка і в трусах пішов до ванної, де увімк-

нув світло й уважно подивився у дзеркало. Очі в нього запали 
і налилися кров’ю. Він так схуднув, що на обличчі скидався 
на скелет.

У животі знову почало поколювати, і Лем зігнувся, вхопив-
шись руками за умивальник. Виразка далася взнаки приблиз-
но місяць тому, і відтоді його стан різко погіршувався. Біль 
довго не минав.

Коли Лем знову побачив своє відображення, то промовив:
— Ти навіть собі не відданий, засранцю. Руйнуєш себе, го-

риш на роботі й не можеш зупинитися. Ти не відданий ні Карен, 
ні собі, ні навіть свої країні чи Агентству, якщо як слід покуме-
кати. Чорт забирай, єдине, чому ти повністю і безумовно від-
даний, — це своєму переконанню, що життя — це шлях кана-
тохідця. Ти схожий на старого фанатика.

Фанатик.
Це слово відбивалося від стін ванної. Лем любив і поважав 

свого батька. Жодного разу він не пішов проти його волі. Але 
сьогодні він зізнався Кліффу, що його батько був «нестерпною» 
людиною. А тепер ще й це — «старий фанатик». Лем не розлю-
бив свого тата; ні, таке ніколи не станеться. Але він почав за-
мислюватися над тим, чи може син любити батька, водночас 
нехтуючи його напучуваннями.

Рік тому, місяць тому і навіть кілька днів тому Лем не посмів 
би навіть подумати про таке. Але зараз йому це здавалося не 
лише можливим, а й украй необхідним — відділити любов до 
батька і неухильне дотримання батькового кодексу трудоголіка.

«Що зі мною? — подумав Лем. — Свобода? У сорок п’ять 
років?»

Вдивляючись у дзеркало, Лем промовив:
— Майже у сорок шість.
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РОЗДІЛ 9

1

У неділю Трейвіс помітив, що Ейнштейн досі їсть менше, ніж 
завжди, але в понеділок, 29 листопада, як і у вівторок, ретривер 
почувався добре. Він з’їв усе до крихти і читав нові книги. Пес 
чхнув лише раз, але не кашляв. 

Так, ретривер пив більше води, ніж звичайно, але не в над-
мірній кількості. Він більше часу проводив біля каміна і не так 
жваво бігав кімнатами… втім, наближалася зима, а поведінка 
тварин залежить від пори року.

У книгарні в Кармелі Нора придбала «Ветеринарний довід-
ник собаківника». Вона кілька годин штудіювала його за кухон-
ним столом, шукаючи можливі пояснення симптомів Ейнштей-
на. З довідника дізналася, що апатія, часткова втрата апетиту, 
чхання, кашель і надмірна спрага можуть свідчити про сотні 
захворювань, а можуть нічого й не означати.

— Але це точно не застуда, — запевнила Нора. — У собак не 
буває застуди.

Але на час придбання книжки ці симптоми вже були доволі 
непомітними, тому вона вирішила, що пес цілком здоровий.

У комірчині Ейнштейн виклав: «ТРИМАЮ ХВІСТ ПІСТО-
ЛЕТОМ».

Нахиляючись до пса і погладжуючи його, Трейвіс промовив:
— Гадаю, тобі видніше.
«ЧОМУ КАЖУТЬ ТРИМАЮ ХВІСТ ПІСТОЛЕТОМ?»
Поскладавши фішки назад, Трейвіс промовив:
— Бо це означає «все гаразд».
«АЛЕ ЧОМУ ЦЕ ОЗНАЧАЄ ВСЕ ГАРАЗД?»
Трейвіс замислився над цим фразеологізмом — «тримати 

хвіст пістолетом» — і зрозумів, що не може його пояснити. То-
му він запитав у Нори, котра якраз підійшла до дверей комір-
чини, але вона також не змогла відповісти.

Ретривер склав нове питання:
«ЧОМУ ГОВОРЯТЬ НАДІЙНИЙ ЯК ДОЛАР?»
— Це означає міцний, надійний, — промовив Трейвіс.
Нахилившись над ретривером, Нора додала:
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— Ну, це простіше. Долар США колись був найнадійнішою 
і найстабільнішою валютою у світі. Гадаю, він нею й залишився. 
Вже упродовж кількох десятиріч долар не зазнавав жахливої ін-
фляції у порівнянні з іншими валютами, отже, немає причин 
сумніватися в його надійності. Тому люди й кажуть: «Я надійний, 
як долар». Звісно, долар вже не той, що раніше, і ця фраза дещо 
застаріла, але її досі вживають.

«ЧОМУ ДОСІ ВЖИВАЮТЬ?»
— Бо… так було завжди, — промовила Нора, знизавши плечима.
«ЧОМУ ГОВОРЯТЬ ЗДОРОВИЙ ЯК КІНЬ? КОНІ НІКОЛИ 

НЕ ХВОРІЮТЬ?»
Зібравши фішки і поскладавши їх у трубки, Трейвіс промовив:
— Ні. Насправді коні — дуже тендітні тварини, незважаючи 

на їхні габарити. Вони дуже хворобливі.
Ейнштейн в очікуванні перевів погляд на Нору.
Жінка сказала:
— Напевне, ми так говоримо, бо коні виглядають сильними, 

тому складається враження, що вони ніколи не хворіють. Хоча 
це неправда.

— Звикай до того, що люди постійно плетуть нісенітниці, — 
сказав Трейвіс.

Натискаючи на педалі, ретривер виклав: «ВИ ДИВНІ ЛЮДИ».
Трейвіс подивився на Нору, і вони засміялися.
Ретривер продовжив: «ХОЧ ВИ Й ДИВНІ ЛЮДИ, АЛЕ ВСЕ 

Ж ВИ МЕНІ ПОДОБАЄТЕСЬ».
Допитливість і почуття гумору Ейнштейна свідчили про те, 

що він повністю видужав, якщо навіть до цього трохи прихворів.
Це було у вівторок.
У середу, 1 грудня, поки Нора малювала у своїй студії на 

другому поверсі, Трейвіс займався перевіркою системи безпеки 
і доглядом за зброєю.

В кожній кімнаті — під меблями, за занавісками і в шафах — 
була вогнепальна зброя, до якої можна було легко дотягнутися. 
Подружжя мало дві рушниці «мосберґ» із пістолетним руків’ям, 
чотири «сміт-вессони» 19-ої моделі, заряджені кулями 57-го ка-
лібру, два «вальтери» 38-го калібру, які вони возили із собою 
у пікапі чи в «тойоті», карабін «узі», а також два пістолети-куле-
мети «узі». Все це залізяччя вони могли б купити легально у міс-
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цевому магазині зброї, оскільки в них був будинок і прописка 
в окрузі, проте Трейвіс не хотів так довго чекати; йому було по-
трібно, щоб у першу ж ніч після їхнього заїзду в новий будинок 
у них уже була зброя. Тому за сприяння Ван Дайна вони з Норою 
знайшли нелегального торговця зброєю і придбали все необхід-
не. Звісно, вони не могли б купити пристрій для автоматичної 
стрільби для «узі» у легального продавця зброї, але знайшли три 
таких пристрої у Сан-Франциско, тож тепер карабін і пістолет-
кулемет «узі» були повністю автоматичними.

Трейвіс обходив кімнати, перевіряючи, чи на місці зброя, чи 
не запилилася вона, чи добре змащена і чи повністю заряджені 
магазини. Він знав, що все гаразд, але для впевненості робив 
такі обходи щотижня. Хоча Трейвіс уже давно не служив, але 
колишні військові навички і вміння міцно засіли в ньому, тому 
в екстремальній ситуації вони проявилися швидше, ніж він гадав.

Прихопивши «мосберґ», Трейвіс разом з Ейнштейном обі-
йшов будинок, зупиняючись біля кожного інфрачервоного дава-
ча, що були сховані й ретельно замасковані повсюди: за кімін-
ням і рослинами, за стовбурами кількох дерев, що росли біля 
дому, за старим гнилим сосновим пеньком біля дороги. Сигна-
лізацію він придбав легально в магазині електроніки в Сан-
Франциско. Це була застаріла система безпеки, але Трейвіс 
вибрав її, оскільки працював з нею ще під час служби в загоні 
«Дельта» і вона засвідчила свою надійність. Кабелі від давачів 
проходили під землею і під’єднувалися до сигнального при-
строю, схованого в одному із сервантів на кухні. Коли система 
вмикалася на ніч, то жодна більша за єнота істота не могла піді-
йти непоміченою до будинку ближче ніж на десять метрів чи 
прокрастись у сарай на задньому дворі. При цьому не було 
жодних дзвінків чи сирен, бо це могло налякати Аутсайдера і він 
би втік. Трейвіс і Нора хотіли не спіймати монстра, a вбити. 
Тому коли спрацьовувала сигналізація, вона вмикала всі бу-
дильники в домі, встановлені на низькій гучності, але достатній, 
щоб розбудити Нору і Трейвіса і не злякати непроханого гостя.

Сьогодні всі давачі були на місці, як і завжди, тому господар 
лише трохи попротирав їх.

— Палацовий рів у нормі, мій лорде, — відзвітував він.
Ейнштейн схвально гавкнув.
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В іржаво-червоному сараї Трейвіс з Ейнштейном оглянули 
обладнання, яке повинно були би стати неприємним сюрпризом 
для Аутсайдера.

У його північно-західному кутку, зліва від великих обертових 
дверей, до полиці було прикручено сталевий балон зі стисненим 
повітрям. У кутку по діагоналі, в задній частині приміщення, над 
пікапом і «тойотою» Трейвіс таким же чином прикріпив анало-
гічний балон. Вони нагадували великі пропанові балони, які 
зазвичай ставлять у літній кухні, щоб готувати їжу. Але там був 
не пропан, а оксид азоту, який іноді помилково називають «зве-
селяючим газом». Вдихнувши його перший раз, людина дійсно 
відчуває приплив сил і починає сміятися, але після другого вди-
ху одразу ж непритомніє. Стоматологи й хірурги часто викорис-
товують його як анестезійний засіб. Трейвіс придбав газ у мага-
зині медичних товарів у Сан-Франциско.

Увімкнувши світло в сараї, Трейвіс перевірив давачі на обох 
балонах: тиск був у нормі.

Окрім великих обертових дверей спереду, в задній частині сараю 
були менші двері у людський зріст. Інших дверей не було. Кілька 
вікон на горищі Трейвіс забив дошками. Вночі, коли вмикалася 
сигналізація, він залишав менші задні двері відчиненими, споді-
ваючись, що Аутсайдер, зважившись поспостерігати за будинком 
з-за сараю, втрапить у пастку. Коли він відчинить двері й прослиз-
не всередину, то задіє механізм, який зачинить їх на замок. Пере-
дні двері, вже зачинені знадвору, не дадуть йому вийти через них.

Одночасно з цим відкриються балони з оксидом азоту і менш 
ніж за хвилину звільняться від усього свого вмісту, позаяк Трей-
віс обладнав їх аварійними хлипавками, під’єднаними до сигна-
лізації. Він також позабивав усі щілини в сараї, ізолювавши при-
міщення найретельнішим чином, щоб не було витоку газу доти, 
доки не відчиняться одні із дверей.

Аутсайдер не міг також сховатися у пікапі чи в «тойоті», бо їх 
було замкнено. В сараї не знайдеться жодного закутка, де він міг 
би врятуватися від газу, тому і хвилини не мине, як знепритомніє. 
Трейвіс було прикидав, чи не використати якийсь отруйний газ, 
придбавши його на чорному ринку, але вирішив, що це вже за-
надто: якби щось пішло не так, Нора з Ейнштейном опинились 
би у смертельній небезпеці.



377

Коли Аутсайдер знепритомніє, Трейвіс просто відчинить две-
рі, провітрить сарай, а потім увійде з карабіном «узі» і розстріляє 
непритомного монстра. У гіршому випадку, навіть якщо під час 
провітрювання Аутсайдер прокинеться, він буде зачумлений 
і дезорієнтований, тому його буде легко вбити.

Переконавшись, що у сараї все гаразд, Трейвіс з Ейнштейном 
вийшли на задній двір. Грудневий день видався холодним, але 
вітру не було. У лісі навколо обійстя нависла незвична тиша, 
і навіть дерева стояли непорушно. Небо було затягнуте синювато-
сірими хмарами.

— Аутсайдер досі прямує сюди? — запитав Трейвіс.
Ейнштейн швидко заметляв хвостом: «Так».
— Він недалеко?
Ейнштейн понюшив чисте морозне повітря і побіг по периме-

тру до північної частини лісу, де знову принюхався, підвів голо-
ву й уважно подивився у хащі. Цю процедуру він повторив і в пів-
денній частині обійстя.

Трейвісу здалося, що для визначення розташування Аутсайдера 
Ейнштейну потрібні були не лише зір, слух і нюх. Він відчував 
його зовсім по-іншому, ніж кугуара чи білку. Трейвіс дійшов 
думки, що пес використовує якесь невідоме шосте чуття — мен-
тальне або напівментальне. Найімовірніше, цю ментальну здат-
ність (або просто звичку) зініціювали звичні чуття.

Нарешті Ейнштейн повернувся до Трейвіса і якось дивно завив.
— Він недалеко? — перепитав Трейвіс.
Ейнштейн втягнув носом повітря і, наче вагаючись, оглянув 

ліс навколо.
— Ейнштейне, щось не так?
Врешті-решт ретривер гавкнув один раз: «Ні».
— Аутсайдер наближається?
Пес завагався, а потім відповів: «Ні».
— Впевнений?
«Так».
— Правда?
«Так».
Вдома, коли Трейвіс відчинив двері, Ейнштейн пішов на задній 

ґанок і якийсь час стояв там, востаннє оглядаючи подвір’я і при-
тихлий напівтемний ліс. Потім, ледь здригнувшись, він зайшов 



378

усередину. Вдень під час перевірки засобів безпеки Ейнштейн 
був ніжнішим, аніж зазвичай: він терся об ноги Трейвіса, обнюху-
вав його і постійно просив, щоб той його погладив чи почухав. 
Увечері, коли Трейвіс і Нора дивилися телевізор, а потім грали 
втрьох в «Ерудит», Ейнштейн продовжував ластитися. Він клав 
голову на коліна то Трейвісу, то Норі. Здавалося, ретривер гото-
вий, щоб його до самісінького літа гладили або чухали за вухами.

З дня їхньої першої зустрічі на пагорбах Санта-Ани Ейнштейн 
час від часу поводився як звичайний пес, і тоді було важко пові-
рити, що він наділений людським розумом. Сьогодні був саме 
такий випадок. Незважаючи на те, що під час гри в «Ерудит» 
ретривер проявляв неабияку кмітливість (він програв лише Норі 
й отримував страшенне задоволення, складаючи слова, які тонко 
натякали на її цікавий стан, хоча її вагітність ще не була помітна), 
але попри те зоставався просто собакою.

Нора і Трейвіс вирішили закінчити вечір якимось легким 
чтивом — детективами, — але Ейнштейн не хотів завдавати їм 
клопоту вставлянням книги у його пристрій для перегортання 
сторінок. Натомість він ліг на підлогу й одразу ж заснув.

— Він досі якийсь млявий, — промовила Нора.
— Але він з’їв усе. Та й день був доволі насичений.
Уві сні пес дихав нормально, тому Трейвіс не турбувався. Він 

навіть оптимістичніше, ніж раніше, дивився на їхнє майбутнє. 
Перевірка системи безпеки додала їм упевненості в цьому. Вони 
вірили, що впораються з Аутсайдером, коли той заявиться. Смі-
ливість і відданність Гаррісона Ділворта поставили органи у глу-
хий кут і унеможливили їхні розшуки — можливо, що й назавжди. 
Нора знову активно взялася за малювання, а Трейвіс вирішив 
одразу ж після знищення Аутсайдера скористатися своєю ліцен-
зією агента з продажу нерухомості й узятися до роботи під новим 
іменем Семюела Гаятта. А якщо Ейнштейн і був досі кволий… то 
принаймні сьогодні він виглядав енергійнішим, аніж зазвичай, 
тому все повинно владнатися.

Тієї ночі Трейвісу нічого не снилося.
Вранці він прокинувся раніше за Нору, а коли узяв душ 

і одягнувся, його дружина також уже була на ногах. Дорогою до 
ванної вона поцілувала Трейвіса, вкусивши його за губу, і за-
спано промовила:
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— Я тебе кохаю.
В неї були підпухлі очі, волосся позаплутувалось, а з рота пах-

ло чимось кислим. Але Трейвіс був готовий затягнути її назад 
у ліжко, якби вона не сказала:

— Давай увечері, мій Ромео. Зараз моє серце жадає лише яєч-
ні, бекону з тостами і кави.

Трейвіс спустився вниз і відкрив у вітальні віконниці, щоб 
впустити ранкове світло. Небо було хмарним і сірим, як і вчора, 
тому ввечері слід було чекати дощу.

На кухні він помітив, що двері в комірчину відчинені й там 
увімкнене світло. Він зазирнув туди, але Ейнштейна там не ви-
явилось. На підлозі з фішок було викладено повідомлення, за-
лишене ретривером уночі: «ПІСТОЛЕТ ЗЛАМАВСЯ. ЖОДНИХ 
ЛІКАРІВ. БУДЬ ЛАСКА. НЕ ХОЧУ НАЗАД ДО ЛАБОРАТОРІЇ. 
СТРАШНО. СТРАШНО».

Чорт забирай. Дідько.
Трейвіс вибіг з комірчини і крикнув: «Ейнштейне!»
Ніхто не гавкав і не біг.
На кухні вікна досі були зачинені, а світло з комірчини майже 

не проникало сюди, тому Трейвіс клацнув перемикачем.
У кухні Ейнштейна теж не було.
Трейвіс побіг у кабінет, але й там пса не виявилося.
З шалено розкалатаним серцем Трейвіс помчав нагору, пере-

стрибуючи через кілька сходинок. Він зазирнув до третьої спаль-
ні, де вони планували зробити дитячу кімнату, а потім до студії. 
Але Ейнштейна теж там не було, як і в їхній спальні. Трейвіс 
у відчаї навіть зазирнув під ліжко. Він не міг зрозуміти, куди, 
в біса, подівся пес, і слухав, як Нора виспівує у душі (вона ще не 
знала, що відбувається). Трейвіс уже хотів було піти до неї, щоби 
повідомити, що трапилось щось жахливе, аж нараз згадав про 
ванну на першому поверсі. Він вибіг зі спальні й помчав униз 
сходами настільки швидко, що ледь не перечепився. У ванній, 
між кухнею та кабінетом, він знайшов згубу.

У ванній стояв сморід. Пса знудило в унітаз, але він не спустив 
після себе воду, хоч завжди це робив; напевне, йому забракло сил 
або тверезості розуму. Ейнштейн лежав на боці. Він ще був живий, 
висновуючи з його хрипкого дихання. Коли Трейвіс заговорив до 
нього, ретривер спробував підняти голову, але йому забракло сил.
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Але його очі…
Трейвіс надзвичайно обережно припідняв голову ретривера 

й побачив, що його чудові виразні карі очі ледь вкрилися по-
волокою. З них сочилася водяниста жовта рідина, засихаючи 
на його золотистій шерсті; така ж рідина текла з його ніздрів.

Приклавши руку до шиї ретривера, Трейвіс відчув важкий 
і нерегулярний пульс.

— Ні, — промовив Трейвіс. — О ні, о ні. Цього не буде, хлоп-
че. Я не допущу цього.

Він опустив голову ретривера на підлогу, піднявся і пішов до 
дверей. Ейнштейн майже беззвучно заскавчав, наче благав, щоб 
його не залишали одного.

— Я скоро буду, — пообіцяв Трейвіс. — Ти тільки тримайся, 
хлопче. Я скоро буду.

Він помчав до сходів і тепер злетів ними нагору ще швидше, 
ніж до цього. Він захекався, а його серце так калатало, що, зда-
валося, зараз вискочить із грудей.

Нора якраз ішла з душу в спальню, гола і мокра.
Трейвіс, затинаючись від паніки, вигукнув:
— Одягайся! Швидше! Заради Бога, нам потрібно до вете-

ринара.
— Що трапилося? — ошелешено запитала Нора.
— Ейнштейн… швидше… Здається, він помирає.
Поки Нора вдягалася, Трейвіс ухопив з ліжка ковдру і побіг 

вниз. За цей час ретривер, здавалося, почав дихати ще гірше 
й уривчастіше. Трейвіс склав ковдру вдвоє, а потім учетверо 
і поклав на неї пса.

Ейнштейн застогнав від болю, наче кожен рух завдавав йому 
страждань. Трейвіс промовив:

— Спокійно, спокійно. Ти одужаєш.
У дверях з’явилася Нора, на ходу застібаючи вологу блузку, 

позаяк, щоб не гаяти часу, вділа її просто на мокре тіло. Її роз-
плетене волосся також було мокре.

— О ні, волохата мордо, — задихаючись від емоцій, про-
мовила Нора.

Вона хотіла нахилитися і хоч би торкнутися ретривера, але 
не можна було гаяти жодної хвилини.

— Піджени пікап до будинку, — сказав Трейвіс.
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Нора побігла до сараю, а Трейвіс тим часом загорнув Ейн-
штейна в ковдру, так що з неї виглядали лише його голова, хвіст 
і задні лапи. Трейвіс намагався не завдавати ретриверу нових 
страждань, але марно: той вив від болю. Взявши пса на руки, він 
поніс його з ванної через кухню на вулицю. Він зачинив двері, 
але не замикав їх, наплювавши на безпеку.

Надворі було прохолодно. На відміну від учорашньої днини, 
вічнозелені дерева розхитувались і тремтіли. У цьому розхиту-
ванні й порипуванні голчастого гілля було щось зловісне. Інші 
дерева з голими кронами наче здіймали у похмуре небо свої 
чорні кістляві руки.

Нора у сараї завела пікап, і двигун заревів.
Трейвіс обережно спустився сходами й пішов у бік доріжки 

так обачно, наче ніс у руках найтоншу стародавню порцеляну. 
Різкі пориви вітру здіймали його волосся, торгали звислі кінці 
ковдри і куйовдили шерсть на голові Ейнштейна. Здавалося, що 
лиховісний вітер намагається відібрати у Трейвіса пса.

Нора розвернулася, виїхала і зупинилася, очікуючи Трейвіса. 
Вона вирішила сама кермувати.

Правду кажуть, що іноді в екстремальних ситуаціях та під час 
великих душевних потрясінь жінки краще від чоловіків уміють 
приймати рішення й робити правильні кроки. Трейвіс влип 
у пасажирське сидіння, пригортаючи замотаного у ковдру пса. 
Він був не в тому стані, щоб сідати за кермо. Його всього тряс-
ло, і він зрозумів, що з того самого моменту, коли він знайшов 
Ейнштейна у ванній, у нього з очей безнастанно котяться сльо-
зи. Трейвіс усілякого зазнав під час військової служби, але жод-
ного разу не панікував і не завмирав від страху, навіть під час 
смертельно небезпечних операцій, що їх проводив загін «Дель-
та». Але тут була інша ситуація: це ж Ейнштейн, його дитина. 
Якби він сів за кермо, то напевне врізався б у якесь дерево або 
злетів у кювет. У Нори в очах теж бриніли сльози, але вона 
стримувала їх і, прикусивши губу, вела машину так, наче була 
вродженим каскадером. В кінці путівця вона звернула на північ 
і помчала звивистим шосе «Пасіфік коуст» до Кармела, де була 
надія знайти хоча б одного ветеринара.

Під час їзди Трейвіс розмовляв з Ейнштейном, намагаючись 
заспокоїти і підбадьорити його:
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— Все буде добре, не переживай. Все не так погано, як зда-
ється. Скоро будеш як нова копійка.

Ейнштейн заскавчав і безсило заворушився. Трейвіс знав, 
у чому причина: пес боявся, що ветеринар помітить татуювання 
у вусі, впізнає його і відправить назад у Банодайн.

— Не переживай за це, волохата мордо. Ніхто не відбере тебе 
у нас, клянуся Господом! Лише через мій труп, а вбити мене їм 
точно не під силу.

— Не під силу, — похмуро погодилася Нора.
Але Ейнштейн, притиснутий у ковдрі до грудей Трейвіса, 

відчайдушно затремтів.
Трейвіс згадав складені фішки на підлозі у комірчині: «ПІС-

ТОЛЕТ ЗЛАМАВСЯ… СТРАШНО… СТРАШНО».
— Не бійся, — благав пса Трейвіс. — Тобі нема чого боятися.
Незважаючи на щиросерді запевнення хазяїна, Ейнштейн 

продовжував тремтіти і боятися. Трейвісу теж було страшно.

2

Зупинившись на заправці «Арко» біля в’їзду до Кармела, Нора 
знайшла адресу ветеринара у телефонній книзі й одразу ж за-
телефонувала, аби впевнитися, що він на місці. Кабінет лікаря 
Джеймса Кіна був на Долорес-авеню у південній частині міста. 
Близько дев’ятої пікап приїхав на місце.

Нора очікувала побачити типову стерильну ветеринарну клі-
ніку, тому здивувалася, збагнувши, що кабінет лікаря Кіна роз-
ташовується в нього вдома. Він мешкав у химерному англій-
ському котеджі з каменю і дерева, із закрученим дахом. Будинок 
був двоповерховий.

Коли Нора і Трейвіс з Ейнштейном на руках бігли кам’я-
ною доріжкою, лікар Кін уже відчиняв двері, так наче виглядав 
їх. Хоча вивіска повідомляла, що вхід до операційної з іншого 
боку, ветеринар повів їх через парадний вхід. Лікар був висо-
ким чоловіком зі скорботним землистим обличчям. У нього 
були сумні карі очі, але він тепло всміхався і поводився дуже 
люб’язно.

Зачинивши двері, він попрохав:
— Сюди, будь ласка.
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Лікар швидко повів їх коридором з дубовим паркетом і дов-
гим вузьким східним хідником. Зліва, за аркою, виднілася зі 
смаком облаштована вітальня. Вона дійсно виглядала обжитою: 
підставки для ніг навпроти крісел, настільні лампи, полиці, за-
ставлені книгами, і в’язані шерстяні пледи, акуратно і зручно 
складені на деяких кріслах на випадок, якщо вечір буде про-
холодним. В арці стояв чорний лабрадор. Він із серйозним ви-
глядом спостерігав за процесією, ніби розуміючи, у якому по-
ганому стані Ейнштейн. Лабрадор залишився у вітальні.

Вони пройшли услід за ветеринаром углиб будинку і, повер-
нувши наліво від коридору, опинилися у надзвичайно чистій 
приймальні. Вздовж стін стояли шафи з білої емалі та неіржав-
ної сталі, крізь скляні дверцята яких було видно пляшки із 
сиро ватками, піґулками і капсулами, а також купу порошкових 
інгредієнтів для приготування специфічніших препаратів.

Трейвіс обережно поклав Ейнштейна на оглядовий стіл 
і звільнив від ковдри.

Нора усвідомлювала, що вони з Трейвісом виглядали як май-
же збожеволілі батьки, котрі принесли до лікаря дитину при 
смерті. У Трейвіса почервоніли очі, і хоча він уже не плакав, але 
постійно сякався. Припаркувавши пікап навпроти будинку 
і поставивши його на ручник, Нора не могла більше стримува-
ти сліз. Вона стояла по інший бік оглядового столу разом із 
Трейвісом і тихо ридала.

Вочевидь, ветеринар звик до подібних емоцій власників тва-
рин, бо жодного разу не глянув зацікавлено на Нору і Трейвіса, 
не намагався їх заспокоїти, говорячи, що не варто так пережи-
вати і сумувати. Лікар Кін прослухав стетоскопом серце і легені 
ретривера, промацав живіт і за допомогою офтальмоскопа огля-
нув очі, з яких текла рідина. Під час усіх цих процедур Ейн-
штейн лежав непорушно, так ніби його паралізувало. Єдиними 
ознаками життя були тихе скавчання й уривчасте дихання.

«Це не так серйозно, як здається», — промовила про себе 
Нора, витираючи очі косметичною серветкою «Клінекс».

Глянувши на Нору і Трейвіса, лікар Кін запитав:
— Як його звати?
— Ейнштейн, — промовив Трейвіс.
— Як довго він у вас?
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— Всього лише кілька місяців.
— Йому робили щеплення?
— Ні, — відповів Трейвіс. — Ні, чорт забирай.
— Чому?
— Складно пояснити, — промовив Трейвіс. — Але на це були 

причини.
— Немає жодної вагомої причини, — з осудом промовив 

Кін. — У нього ні свідоцтва, ні щеплень. Це дуже безвідпові-
дально.

— Знаю, — приречено промовив Трейвіс. — Знаю.
— Що з Ейнштейном? — сказала Нора, подумки благаючи: 

«Хоч би це було не так серйозно, як здається».
Легенько погладжуючи ретривера, Кін промовив:
— У нього чумка.

*
Ейнштейна перенесли в куток кабінету і поклали на товстий по-
ролоновий матрац для собак із поліетиленовим чохлом на застібці. 
Щоб Ейнштейн не міг нікуди піти — раптом у нього з’являться 
сили, — його прив’язали коротким ремінцем до кільця у стіні.

Лікар Кін зробив Ейнштейну ін’єкцію.
— Антибіотики, — пояснив він. — Вони не вилікують від чумки, 

але допоможуть подолати вторинне бактеріологічне зараження.
Він також вколов голку в одну з вен на лапі ретривера і під’єд-

нав крапельницю, щоб запобігти зневодненню.
Коли ветеринар спробував одягнути на Ейнштейна наморд-

ник, Нора і Трейвіс були категорично проти:
— Це не тому, що він може вкусити, — пояснив лікар Кін. — 

Це для його ж безпеки, щоб він не міг дістатися зубами до голки. 
Коли в нього з’являться сили, він робитиме те, що й інші собаки 
з ранами: облизуватиме і кусатиме місце, яке його турбує.

— Але не наш пес, — заперечив Трейвіс. — Він — інший.
Обминувши Кіна, він зняв із ретривера намордник.
Ветеринар хотів було протестувати, але потім передумав:
— Добре. Хай буде так, принаймні зараз, поки він дуже кволий.
Досі не вірячи в страшну правду, Нора запитала:
— Але чому він так тяжко захворів? У нього були лише міні-

мальні симптоми, і ті минули за кілька днів.
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— Половина собак, у яких чумка, взагалі не відчуває жодних 
симптомів, — сказав ветеринар, поставивши пляшечку з анти-
біотиком назад до шафи зі скляними дверцятами і викинувши 
використаний шприц у смітник. — Інші відчувають лише легке 
нездужання, а іноді слабкі симптоми переходять у… ось такий 
стан. Але в цьому є плюси.

Трейвіс присів над Ейнштейном, щоб той міг бачити його, 
не піднімаючи голови й не переводячи погляд, і відчувати любов 
і турботу хазяїна. Коли лікар сказав про плюси, Трейвіс одразу ж 
підвів голову.

— Які? Ви про що?
— Стан собаки до того, як він заразиться чумкою, часто ви-

значає перебіг хвороби. Найгостріше вона проявляється у тварин, 
які перебувають у поганих умовах і зле харчуються. Але я бачу, 
що за Ейнштейном добре доглядали.

Трейвіс сказав:
— Ми намагалися добре його годувати і слідкували, щоб він 

був у хорошій формі.
— Ми часто купали і чистили його, навіть занадто часто, — 

додала Нора.
Посміхнувшись і схвально кивнувши, лікар Кін сказав:
— Це і є плюс. І це дуже обнадіює.
Нора подивилася на Трейвіса. Він лише на мить зустрівся 

з нею поглядом, а потім знову повернувся до Ейнштейна. Тож 
їй нічого не залишалося, окрім як запитати про найстрашніше:

— Лікарю, він одужає? Він буде… буде жити?
Вочевидь, Джеймс Кін усвідомлював, що його від природи 

похмурий вираз обличчя і сумовиті очі не вселяють упевненос-
ті. Він тепло посміхнувся і заговорив тихим, терплячим голо-
сом, ставши одразу схожим на якогось дідуся. Хоча така пове-
дінка, найвірогідніше, була награною, але здавалася щирою 
і додавала трохи радості тому вічно сумному вигляду, яким 
нагородив його Господь.

Лікар підійшов до Нори і поклав їй руки на плечі.
— Голубонько, ви любите цього пса, як власну дитину?
Нора закусила губу і кивнула.
— Тоді вам потрібно вірити. Ви повинні мати віру в Бога, кот-

рий навіть про пташок турбується, як написано у Святому 
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Письмі. І трохи вірте в мене. Я цього заслужив, бо хочу вас за-
певнити, що добре знаю свою справу.

— Я вірю, що ви хороший лікар, — промовила Нора.
Не відводячи погляду від Ейнштейна, Трейвіс глухо запитав:
— Але які шанси? Скажіть, якісь шанси є?
Відпустивши Нору і повернувшись до Трейвіса, Кін сказав:
— Ну, виділення з очей і носа аж ніяк не такі густі, як могли 

би бути. На животі нема гнійників. Ви, здається, казали, що він 
блював, але без проносу.

— Ні. Лише блювота, — промовив Трейвіс.
— Його лихоманить, але великої небезпеки в цьому нема. 

В нього було неконтрольоване слиновиділення?
— Ні, — відповіла Нора.
— Напади, під час яких він трусив головою і хапав повітря, 

наче намагаючись позбавитися від поганого присмаку в роті?
— Ні, — Нора і Трейвіс відповіли майже одночасно.
— Він бігав колами або падав без причини? Ви бачили, щоб він, 

лежачи, несамовито посмикував ногами, як під час бігу? Безціль-
но тинявся кімнатою, врізався у стіни, смикався чи щось подібне?

— Ні, ні, — відповів Трейвіс.
— Господи, таке могло бути? — промовила Нора.
— На другій стадії чумки — так, — відповів Кін. — Тоді вража-

ється мозок, починаються напади, схожі на епілепсію, і справа 
може дійти до енцефаліту.

Трейвіс підвівся, відчувши неприємне ниття в животі. На не-
певних ногах він пішов було в бік Кіна, але, хитнувшись, зупи-
нився. Він весь пополотнів, а в очах світився страх.

— Вражається мозок? Якщо він виживе, то… в нього буде по-
шкоджено мозок?

Нора відчула, як їй до горла підступила масляниста блювота. 
Вона уявила, як Ейнштейн житиме з пошкодженим мозком. Пес, 
розумний, як людина, достатньо розумний, щоби пам’ятати, 
яким він був особливим, а тепер усе втратив і веде блякле, сіре 
життя, а не таке, як раніше. Від страху Норі запаморочилося 
в голові, і вона сперлася об оглядовий стіл. Її ледь не знудило.

Кін продовжував:
— Більшість собак на другій стадії не виживає. Якщо він 

і вижи ве, то, звісно, мозок буде уражено. Його не обов’язково 
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присипляти. Наприклад, він усе життя страждатиме від хореї, 
тобто мимовільного посмикування кінцівок. Це щось схоже на 
парез, але обмежується м’язами шиї. Проте він зможе жити до-
волі безтурботно, в нього нічого не болітиме, і він, як і раніше, 
зоставатиметься симпатичним домашнім улюбленцем.

Трейвіс майже зірвався на крик:
— Мені насрати, буде він симпатичним домашнім улюблен-

цем чи ні! Мене не цікавлять фізичні прояви ураження мозку. Що 
буде з його розумом?

— Він упізнаватиме хазяїна, — промовив лікар. — Він знатиме, 
хто ви, і буде вам відданий. Тут проблем не буде. Можливо, він 
багато спатиме, а іноді в нього з’являтимуться періоди апатії. Але 
майже напевне втратить деякі звички, тут не йдеться про те, що 
він забуде, чому його навчили…

Тремтячи всім тілом, Трейвіс промовив:
— Мені начхати, якщо він навіть обдзюрить весь будинок! 

Головне, щоб він думав!
— Думав? — перепитав явно спантеличений лікар Кін. — 

Еммм… що ви маєте на увазі? Врешті-решт, це собака.
Ветеринар спершу сприймав їхні тривогу і відчай у таких ви-

падках як звичайну реакцію власників тварин, але тепер він почав 
дивитися на Нору і Трейвіса зі здивуванням.

Почасти щоб змінити тему розмови й відволікти ветеринара 
від підозр, а почасти тому, що вона просто хотіла почути відпо-
відь, Нора запитала:

— Добре. Але невже в Ейнштейна друга стадія чумки?
Кін відповів:
— Наскільки я зрозумів, у нього перша стадія. Ми вже по-

чали його лікувати, і якщо впродовж доби не буде нових сер-
йозних симптомів, гадаю, далі першої стадії хвороба не зайде, 
відтак він видужає.

— А на першій стадії мозок не уражається? — так наполегли-
во запитав Трейвіс, що Кін знову звів брови.

— Ні. На першій стадії цього не буває.
— А якщо далі першої стадії не зайде, то він не помре? — ска-

зала Нора.
Намагаючись говорити якомога лагідніше, щоб заспокоїти 

Нору, Джеймс Кін відповів:



388

— Ну, зараз дуже високі шанси, що пес перехворіє на чумку 
першої стадії без жодних наслідків. Ви повинні розуміти, що 
в нього дуже великі шанси одужати. Але водночас я не можу 
давати вам оманливу надію. Це жорстоко. Навіть якщо хвороба 
і зупиниться на першій стадії… Ейнштейн може померти. Біль-
ше шансів на те, що він житиме, але не можна виключати і ле-
тального кінця.

Нора знову почала плакати. Вона думала, що вже взяла себе 
в руки і готова бути сильною, проте зараз не стрималась і за-
плакала.

Нора підійшла до Ейнштейна, присіла поряд на підлогу і по-
клала руку йому на плече, щоб він відчув її підтримку.

Кіна почала трохи нервувати — і збивати з пантелику — їхня 
бурхлива емоційна реакція на погані новини. Лікар заговорив, 
і в його голосі з’явилася криця.

— Послухайте, все, що ми можемо зробити, — це припинити 
цю гіперопіку і сподіватися на краще. Без сумніву, йому дове-
деться залишитись тут, бо лікування чумки — досить складний 
процес, і він повинен проходити під наглядом ветеринара. Я ро-
битиму йому внутрішньовенні вливання і колоти антибіотики… 
а якщо в нього почнуться напади, доведеться регулярно вводи-
ти антиконвульсанти і заспокійливе.

Нора рукою відчула, як затремтів Ейнштейн, так ніби почув 
розмову й усвідомив усі похмурі перспективи.

— Добре, — погодився Трейвіс. — Звісно ж, він залишиться 
у вас. А ми будемо з ним.

— У цьому нема потреби… — почав Кін.
— Згоден, — швидко відповів Трейвіс. — Але ми хочемо зали-

шитися. З нами буде все добре, ми зможемо поспати на підлозі.
— Боюсь, це неможливо, — промовив Кін.
— А я впевнений, що можливо, цілком можливо, — заперечив 

Трейвіс, повторюючи слова у відчайдушній спробі переконати 
ветеринара. — Не турбуйтеся за нас, лікарю. Ми впораємося. 
Ми потрібні Ейнштейну тут, тому ми залишимося. Це для нас 
надважливо. Звісно ж, ми доплатимо вам за всі незручності.

— Але ж у мене не готель!
— Нам потрібно залишитися, — наполягала Нора.
— Господи, я ж виважена людина, але… — почав було Кін.
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Трейвіс обома руками схопив правицю Кіна і міцно стиснув 
її, чим надзвичайно здивував лікаря.

— Послухайте, лікарю Кін, я зараз усе поясню. Я розумію, 
що це незвичне прохання і що ми схожі на якусь пару божевіль-
них. Але в нас на те є свої причини, і вони вагомі. Лікарю Кін, 
це не звичайний пес. Він врятував мені життя…

— І мені теж, — додала Нора. — Але то був інший випадок.
— І познайомив нас, — сказав Трейвіс.
— Якби не Ейнштейн, ми б ніколи не зустріли одне одного 

і не одружилися, ще й більш од того: давно вже були б мертві.
Кін здивовано переводив погляд із Нори на Трейвіса.
— Тобто він у прямому сенсі цього слова врятував вам життя 

у двох різних випадках?
— У прямому сенсі, — підтвердила Нора.
— І познайомив вас?
— Так, — погодився Трейвіс. — Він стільки разів змінював 

наше життя, що ми не можемо навіть підрахувати чи пояснити 
ці випадки.

Ветеринар, якого Трейвіс досі тримав за руку, опустив свої 
добрі очі на ретривера, що хрипів на матраці, відтак похитав 
головою і промовив:

— Я обожнюю історії про героїчних собак, тому вам доведеть-
ся розповісти мені свою.

— Ми все вам розповімо, — пообіцяла Нора, а подумки до-
дала: «Але багато чого змінимо».

— Коли мені було п’ять років, мене врятував чорний лабра-
дор, коли я тонув, — промовив Джеймс Кін.

Нора згадала гарного чорного лабрадора у вітальні. «Цікаво, 
то нащадок того самого пса чи просто нагадування про його 
великий борг перед собаками?» — подумала вона.

— Добре, — сказав Кін. — Залишайтеся.
— Дякую, — промовив Трейвіс тремтячим голосом. — Дякую.
Вивільнивши руку, Кін промовив:
— Але впевнитися, чи Ейнштейн видужає, ми зможемо лише 

через сорок вісім годин. Це довга пісня.
— Сорок вісім годин — то пусте, — запевнив Трейвіс. — Дві 

ночі сну на підлозі. Витримаємо.
Кін сказав:
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— У мене таке передчуття, що за таких умов ці сорок вісім 
годин здаватимуться вічністю. — Лікар подивився на наручний 
годинник і промовив: — Моя асистентка з’явиться через десять 
хвилин, і тоді почнеться ранковий прийом. Я не можу залишити 
вас тут, щоб ви вешталися під ногами, поки я оглядаю пацієнтів. 
А вам не сподобається чекати у вестибюлі разом із натовпом 
хворих тварин та їхніх стривожених власників, бо це лише при-
гнічуватиме вас. Тому пропоную почекати у вітальні. А коли пізно 
ввечері я зачиню кабінет, ви зможете побути тут з Ейнштейном.

— Ми можемо зазирати до нього одним оком упродовж дня? — 
запитав Трейвіс.

Кін посміхнувся і відповів:
— Добре. Але лише одним оком.
Нарешті Ейнштейн припинив тремтіти під рукою в Нори. 

Його напруга спала, він розслабився, коли почув, що Норі і Трей-
вісу дозволять бути поряд. Це суттєво заспокоїло пса.

*
Ранок тягнувся вкрай повільно. У вітальні лікаря Кіна стояв теле-
візор, були книги і журнали, але Нору і Трейвіса вони не цікавили.

Майже кожну годину вони виходили у коридор, щоб подиви-
тися на Ейнштейна. Йому не ставало гірше, але й не кращало.

Один раз до них зайшов Кін і промовив:
— Можете користуватися ванною кімнатою. В холодильнику 

є освіжаючі напої, можете також приготувати собі каву. — Кін по-
сміхнувся до чорного лабрадора. — А цього хлопчика звати Пука. 
Він до вас дуже прихилиться, якщо ви дасте йому таку можливість.

І справді, Пука виявився одним із найдружелюбніших собак, 
яких коли-небудь бачила Нора. Він сам був готовий кататися 
підлогою, прикидатися мертвим, сидіти на задніх лапах, а потім, 
метляючи хвостом, підходив до них, щоб його погладили або 
почухали.

Весь ранок Трейвіс ігнорував спроби лабрадора завоювати 
його серце, так наче якби він погладив собаку, то зрадив би Ейн-
штейну і тим самим спричинив його смерть від чумки.

Натомість Нора знаходила у псові розраду і приділяла йому 
достатньо уваги. Вона вирішила, що, бачачи її добре поводжен-
ня з Пукою, боги змилосердяться і допоможуть Ейнштейнові 
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зцілитися. У відчаї Нора почала вірити у забобони так сильно, як 
і Трейвіс (якщо не більше).

Трейвіс ходив туди-сюди кімнатою, а потім сідав на край кріс-
ла, нахиливши голову і затуляючи руками обличчя. Він міг довго 
дивитись у вікно на вулицю, але не бачити нічого, крім страхітних 
картин, що малювала його уява. У тому, що сталося, він звину-
вачував себе, і реальна ситуація, про яку йому постійно торочила 
Нора, не зменшувала його ірраціонального відчуття провини.

Дивлячись у вікно і зіщулившись, наче йому було холодно, 
Трейвіс тихо запитав:

— Як гадаєш, лікар Кін бачив татуювання?
— Не знаю. Можливо, ні.
— Гадаєш, ветеринарам справді розіслали опис Ейнштейна? 

Кін зрозуміє, що то за татуювання?
— Можливо, ні, — відповіла Нора. — Мабуть, ми трохи па-

раноїки.
Але, дізнавшись від Гаррісона про зусилля, докладені спец-

службами, щоб завадити адвокату попередити їх, Нора і Трейвіс 
усвідомлювали, що нагальні й широкомасштабні пошуки пса 
тривають, тому їх навряд чи можна вважати «параноїками».

*
З дванадцятої до другої в лікаря Кіна була обідня перерва, тому 
він, зачинивши кабінет, запросив Нору і Трейвіса пообідати на 
кухні. Він був нежонатим і міг про себе подбати. Його морозильна 
камера була напхом напхана різними харчами, які він сам при-
готував і запакував. Кін розморозив окремо загорнуті великі шмат-
ки лазаньї. Нора і Трейвіс допомогли йому зробити три салати. Все 
було дуже смачним, але Нора із Трейвісом не могли багато їсти.

Чим більше Нора дізнавалася про Джеймса Кіна, тим більше 
він їй подобався. Незважаючи на суворий вигляд, він мав досить 
легку вдачу й добре почуття гумору з нотками самоіронії. Більш 
за все в житті він любив тварин, і це робило його особливо при-
вабливим. Собаки були його найбільшою пристрастю, тож коли 
лікар починав говорити про них, цей ентузіазм змінював його 
бляклі риси й він ставав значно гарнішим і привабливішим.

Лікар розповів їм про чорного лабрадора, якого звали Ко-
роль. Він врятував його, коли той тонув у дитинстві. Відтак Кін 
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попросив Нору із Трейвісом, щоб вони теж розповіли, яким 
чином Ейн штейн врятував їм життя. Трейвіс вигадав захопливу 
історію про те, як він пішов у похід і ледь не наштовхнувся на 
пораненого і розлюченого ведмедя. Розповів, як Ейнштейн по-
передив його, а коли оскаженілий ведмідь погнався за Трейві-
сом, відволікав його. Історія Нори була більш правдивою: її 
Ейнштейн урятував від сексуального маніяка і затримав його до 
приїзду поліції.

Кін був вражений.
— Та він справжній герой!
Нора відчула, що історії про Ейнштейна так зачарували ліка-

ря, що якщо він і помітив татуювання і зрозумів, що воно озна-
чає, то навмисне не надав цьому значення і відпустить їх, щойно 
Ейнштейн видужає. Якщо видужає.

Але, прибираючи брудний посуд, Кін промовив:
— Семе, а чому ваша дружина називає вас Трейвісом?
Вони були готові до цього. Отримавши нові паспорти, вони 

вирішили, що Норі простіше і безпечніше називати його Трей-
вісом, а не Семом, оскільки в екстремальній ситуації вона могла 
забутися. Вони вигадали легенду, що Трейвіс — це прізвисько, 
яке вона дала йому після одного дуже особистого жарту; під-
моргуючи одне одному і дурнувато посміхаючись, вони могли 
натякнути, що в цього жарту був якийсь сексуальний підтекст 
і що вони не бажають розповідати про це. Тому вони так і від-
повіли на запитання Кіна, але в них не було настрою підморгу-
вати і дурнувато посміхатися. Тож Нора побоювалася, що лікар 
їм не повірить, а навпаки, їхня нервова і невміла гра лише по-
силить підозри Кіна, якщо в нього такі виникли.

*
Перед денним прийомом зателефонувала асистентка Кіна, у якої 
ще вранці розболілася голова, а тепер їй погіршало і до цього ще 
додався розлад шлунка. Тому ветеринару довелося самому вести 
прийом. Трейвіс і Нора одразу ж запропонували свої послуги.

— Звісно ж, у нас нема ветеринарної освіти, але ми впо раємося 
з будь-якою некваліфікованою роботою, — запевнив Трейвіс.

— Звісно, — підтвердила Нора. — Окрім того, у нас є голова 
на плечах. Ми зможемо зробити все, якщо ви нас трохи підучите.
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Весь пообідній час вони тримали впертих котів, собак, папуг 
та інших тварин, що виривалися з рук, поки Джим Кін ліку-
вав їх. Крім того, вони подавали бинти, діставали ліки із шаф, 
мили і стерилізували інструменти, брали платню і виписували 
чеки. За деякими тваринами, що блювали чи мали пронос, по-
трібно було прибирати нечистоти. Але Трейвіс із Норою, не 
вагаючись і не нарікаючи, виконували ці неприємні завдання, 
як і іншу роботу.

Ними керували два мотиви: по-перше, допомагаючи Кіну, 
вони весь час перебували в операційній поряд з Ейнштейном. 
У вільну хвилину вони викроювали час, щоби погладити ретри-
вера, підбадьорити його і впевнитися, що йому не гіршає. Мі-
нусом чергування поряд з Ейнштейном було те, що, на жаль, 
його стан і не покращувався. По-друге, вони хотіли сподобатися 
ветеринару, щоб той відчував у них потребу і не передумав за-
лишати їх на ніч.

Кін зауважив, що сьогодні пацієнтів значно більше, ніж за-
звичай, тому вони зачинилися аж після шостої. Втома та спіль-
на праця породили тепле відчуття приязності. Поки вони разом 
готували вечерю, а тоді сиділи за столом, Джим Кін розважав їх 
цікавими історіями про тварин зі своєї практики, і їм було так 
комфортно разом, наче вони знали ветеринара вже багато мі-
сяців, а не всього один день.

Кін постелив їм у спальні для гостей і дав кілька ковдр, щоб 
вони могли спорудити якусь подобу ліжка в кабінеті. Трейвіс 
і Нора вирішили спати по черзі, щоб половину ночі провести 
на підлозі біля Ейнштейна.

Першим мав чергувати Трейвіс — з десятої до третьої ночі. 
Він залишив ввімкненим нічник лише у дальньому кутку ка-
бінету й то сидів, то лежав на купі ковдр у напівмороці біля 
Ейнштейна.

Іноді Ейнштейн засинав, і тоді його дихання нормалізовува-
лося, вже не так лякаючи Трейвіса. Але коли він прокидався, то 
йому було ще дуже важко дихати, і тоді він починав скавчати 
від болю і — як відчував Трейвіс — від страху. Коли ретривер не 
спав, Трейвіс ділився з ним спогадами про всі хороші моменти 
за останні півроку. Здавалося, що Ейнштейна начебто заспо-
коював його голос.
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Пес узагалі не міг рухатися, тому страждав від нетримання. 
Кілька разів він дзюрив на вкритий поліетиленом матрац, 
і Трейвіс прибирав, не відчуваючи жодної відрази, з такою ніж-
ністю і турботою, яка притаманна батькові, котрий доглядає за 
дуже хворою дитиною. Дивно, але Трейвіса це навіть втішало, 
бо означало, що пес досі живий і певною мірою його організм 
функціонує, як і раніше.

Вночі декілька разів починався дощ зі шквальним вітром. 
Вистукування крапель по даху нагадувало печальний похорон-
ний марш.

Двічі впродовж зміни Трейвіса приходив Джим Кін у накину-
тому на піжаму халаті. Перший раз він ретельно оглянув Ейнштей-
на і змінив крапельницю, а пізніше, після огляду, зробив йому 
ін’єкцію. В обох випадках він запевнив Трейвіса, що зараз немає 
ознак покращення, але принаймні його стан хоч не погіршується.

Часто впродовж зміни Трейвіс ішов в інший куток кабінету 
і читав текст у простій рамці над умивальником:

ДАНИНА СОБАЦІ
Єдиним абсолютно безкорисливим другом людини у цьому ко-
рисливому світі, другом, який ніколи її не покине, який ніколи 
не буває невдячним і ніколи не зрадить, є Собака.

Собака залишається поряд з людиною у багатстві і в бідності, 
у здоров’ї і хворобі. Собака буде спати на сирій землі, де дмуть 
холодні вітри і шалено мете сніг, тільки б залишатися поряд 
із хазяї ном. Собака цілуватиме йому руку, навіть якщо ця рука 
не може дати йому води. Він зализуватиме рани і подряпини — 
результат зіткнень людини з жорстокістю навколишнього світу. 
Собака охороняє сон свого убогого, злиденного хазяїна так рев-
но і щиро, наче він принц.

Коли людину покидають усі інші друзі, — цей залишається. 
Коли всі багатства щезають і все розвалюється на шматки, Собака 
такий же постійний у своїй любові, як сонце, що простує небом.

Сенатор Джордж Вест, 1870

З кожним новим перечитуванням цього послання Трейвіс із 
новою силою дивувався тому, що Ейнштейн з’явився на світ. 
Будь-яка дитина тільки й мріє про те, щоб її пес був таким же 
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сприйнятливим, мудрим і розумним, як будь-який дорослий. Для 
молодих умів найбільший дар небес — домашній собака, що 
зможе спілкуватися нарівні з людиною, ділитися своїми радоща-
ми і бідами, повністю розуміючи їхні значення і важливість. Яке 
чудо зможе принести більше радощів, навіяти більше благоговін-
ня перед незбагненністю природи, більший захват перед неспо-
діваними сторонами життя? Якимось чином сама думка про 
об’єднання в одній істоті індивідуальності собаки і людського 
інтелекту обнадіювала, що колись може з’явитися такий вид, не 
менш обдарований, ніж люди, але благородніший і з більшим 
почуттям гідності. А хіба дорослі не найбільше мріють про те, що 
одного дня у безкрайньому холодному всесвіті вони зустрінуть 
інших розумних істот і ця зустріч принесе людству полегшення 
у його одвічній самоті й тихому відчаї, який неможливо передати?

І яка інша втрата може дорівнятися до втрати Ейнштейна, 
першого обнадійливого свідчення того, що людство несе в собі 
паростки не лише величі, а й певний божественний первень?

Трейвіс не міг відігнати цих думок. Вони зворушили його, 
і він аж захлипав від горя. Проклинаючи себе за м’якотілість, 
чоловік вийшов у коридор на першому поверсі, щоби, бува, 
Ейнштейн не почув і не злякався його сліз.

*
Нора змінила Трейвіса о третій годині. Їй довелося вмовляти 
чоловіка піти нагору, бо він не хотів залишати кабінет Кіна.

Трейвіс був виснажений, але запевняв, що не зможе заснути. 
Втім, щойно він опинився у ліжку, одразу ж поринув у сон.

Трейвісу наснилося, що його переслідує жовтоока істота з го-
стрими кігтями і щелепами, як в алігатора, хоч і меншого роз-
міру. Він намагався захистити Ейнштейна і Нору, пропустивши 
їх уперед і підганяючи, але чудовисько якимось чином обігнало 
Трейвіса й розірвало Ейнштейна на шматки, а потім і Нору. То 
було Прокляття Корнелла, від якого не врятуватися, навіть якщо 
ти прибрав ім’я Семюела Гаятта. Врешті-решт Трейвіс припинив 
біг і впав на коліна, оскільки, втративши Нору і пса, не хотів біль-
ше жити. Він зі страхом почув наближення істоти — клац-клац-
клац, — але водночас зрадів смерті, що наближалася до нього…

Нора розбудила Трейвіса близько п’ятої ранку.
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— Ейнштейн, — коротко промовила жінка. — В нього по-
чалися конвульсії.

*
Коли Нора привела Трейвіса у кабінет із білими стінами, Джим 
Кін саме схилився над Ейнштейном, вводячи йому ін’єкцію. 
Єдине, що їм зоставалось, це не плутатися у ветеринара під 
ногами і не заважати йому робити свою справу.

Нора і Трейвіс стояли обійнявшись.
Через кілька хвилин ветеринар підвівся. У нього був стурбо-

ваний вигляд, і він не намагався, як зазвичай, посміхатися чи 
якось підбадьорити їх.

— Я вколов йому додаткові антиконвульсанти. Гадаю… зараз 
йому полегшає.

— У нього почалася друга стадія? — запитав Трейвіс.
— Не факт, — відповів Кін.
— А на першій стадії можуть бути конвульсії?
— Це можливо.
— Але малоймовірно.
— Так, — промовив Кін. — Але… можливо.
«Друга стадія чумки», — у відчаї подумала Нора.
Вона ще тісніше пригорнулася до Трейвіса.
Друга стадія. Ураження мозку. Енцефаліт. Хорея. Пошко-

дження мозку.
Пошкодження мозку.

*
Трейвіс не міг заснути і просидів у кабінеті з Норою та Ейн-
штейном усю ніч.

Вони увімкнули ще одну лампу, щоб у кімнаті стало світліше, 
але не заважало Ейнштейну. Подружжя дивилося на ретривера, 
спостерігаючи, чи не з’являться, бува, симптоми того, що чум-
ка перейшла у другу стадію: посмикування і жувальні рухи, про 
які говорив Кін.

Трейвіса не заспокоїв той факт, що таких симптомів раніше 
не було, адже зараз вони проявилися. Навіть якщо Ейнштейн 
перебуває у першій стадії хвороби і вона не прогресує, то зда-
ється, що він помирає.
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*
Наступного дня, 3 грудня у п’ятницю, асистентка Джима Кіна 
досі хворіла і не змогла вийти на роботу, тому Нора і Трейвіс 
знову допомагали Кіну.

До обіду температура не зменшилася. З очей і носа ретривера 
продовжувала сочитися жовтувата рідина. Хоч його дихання 
було вже не таким важким, але Нора у розпачі думала, що пес 
уже не хоче боротися за життя і починає згасати.

Обіду вона навіть не торкнулася. Поки Нора прала і прасу-
вала одяг Трейвіса і свій, їм довелося вдягнути халати Джима 
Кіна, завеликі на них.

Цього дня пацієнтів також не поменшало. У Нори і Трейвіса 
не було жодної вільної хвилини, але Нора була цьому рада.

За двадцять хвилин п’ята (цей час вона ніколи не забуде) во-
ни допомогли Джиму впоратися з важким пацієнтом — ірланд-
ським сетером, і саме тоді Ейнштейн двічі заскавчав зі свого 
ліжка у кутку. Нора з Трейвісом, зойкнувши, обернулися, очі-
куючи найгіршого, оскільки це був перший звук Ейнштейна, 
крім виття, з тих пір, як він потрапив сюди. Але ретривер підвів 
голову — вперше у нього з’явилися на це сили — і, кліпаючи, 
глянув на них, відтак зацікавлено роззирнувся, наче хотів запи-
тати: «Де я, в біса, опинився?»

Джим присів біля пса і, поки Трейвіс і Нора очікувально 
стояли за його спиною, ретельно оглянув Ейнштейна.

— Подивіться в його очі. Вони ще трохи каламутні, але вже 
не так, як раніше, і з них вже не сочиться рідина.

Лікар вологою серветкою протер злиплу шерсть під очима 
Ейн штейна і прочистив йому ніс, звідки вже не текли нові ви-
ділення, відтак виміряв температуру ректальним термометром 
і промовив:

— Падає. На цілих два градуси.
— Хвала Богові, — промовив Трейвіс.
Нора відчула, як її очі наповнюються сльозами.
— Він ще не виборсався, — промовив Джим. — Його серце-

биття рівніше і повільніше, хоча все ще далеке від норми. Норо, 
візьміть одну із мисок і налийте води.

За мить Нора повернулася від умивальника і поставила мис-
ку на підлогу біля ветеринара.
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Джим підсунув її до Ейнштейна.
— Що скажеш, друже?
Ейнштейн підвів голову з матраца і подивився на миску.
Його в’ялий язик був сухим і вкритим якоюсь клейкою речо-

виною. Ретривер заскавчав, облизуючись.
— Зможе, якщо ми допоможемо… — сказав Трейвіс.
— Ні, — заперечив Джим Кін. — Він сам повинен вирішити. 

Він сам знає, що робити. Не слід змушувати його пити, бо може 
знову виблювати. Інстинкт йому підкаже.

Зі стогоном і хрипами Ейнштейн посунувся на своєму поро-
лоновому матраці, наполовину перекотившись на бік і на живіт, 
відтак тицьнувся носом у миску і, понюхавши воду, кілька разів 
хлебнув. Мабуть, вода йому сподобалася, тому він випив чи не 
третину, а тоді зітхнув і ліг.

Погладивши ретривера, Джим Кін промовив:
— Буду дуже здивований, якщо він не оклигає, повністю не 

оклигає, з часом.

*
З часом.

Ця фраза непокоїла Трейвіса.
Скільки часу Ейнштейнові треба, щоби повністю одужати? 

Коли прибуде Аутсайдер, буде краще, якщо Ейнштейн видужає 
і всі його відчуття функціонуватимуть, як і раніше. Незважаючи 
на інфрачервону сигналізацію, пес першим подасть звістку.

Коли о пів на шосту пішов останній пацієнт, Джим Кін ви-
слизнув на півгодини у якійсь таємничій справі. Повернувся він 
із пляшкою шампанського.

— Я не особливо любитель випити, але іноді трішки можна.
Нора зарікалася не пити під час вагітності, але в деяких ви-

падках можна порушити навіть найсерйознішу клятву.
Вони дістали келихи і випили в кабінеті, виголошуючи тос-

ти за Ейнштейна. Пес кілька хвилин дивився на них, але неза-
баром заснув.

— Але це природній сон, — зазначив Джим. — Без снодійного.
— Скільки йому потрібно часу на одужання? — запитав Трейвіс.
— Щоб видужати від чумки — ще кілька днів або тиждень. 

В будь-якому разі я протримаю його тут іще кілька днів. Якщо 
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бажаєте, можете йти додому, можете залишитися. Ви багато 
в чому допомогли мені.

— Ми залишимося, — одразу ж промовила Нора.
— Але, перемігши чумку, він ще буде слабким? — запитав 

Трейвіс.
— Спочатку — так, — сказав Джим. — Але поступово до ньо-

го повернуться якщо не всі, то майже всі сили. Тепер я впевне-
ний, що в нього ніколи не було другої стадії чумки, незважаючи 
на конвульсії. Можливо, до Нового року він повністю видужає, 
без жодної тривалої немочі, парезів і тому подібного.

До Нового року.
Трейвіс сподівався, що буде ще не пізно.

*
Нора і Трейвіс знову поділили ніч на дві зміни. Трейвіс чергував 
першим, а Нора змінила його о третій ранку.

На Кармел опустився туман. Він із м’якою наполегливістю 
ліз у вікна.

Коли прийшла Нора, Ейнштейн спав, і вона запитала:
— Він спав неспокійно?
— Так, — промовив Трейвіс. — Час від часу.
— Ти… розмовляв з ним?
— Так.
— І?
Обличчя Трейвіса витягнулося і виглядало виснаженим і по-

хмурим.
— Я задавав йому питання, на які можна відповісти «так» 

або «ні».
— І?
— Він не відповідав, а лише кліпав і позіхав, а потім лягав спати.
— Він ще дуже втомлений, — промовила Нора, у відчаї спо-

діваючись, що це пояснює неконтактність ретривера. — Йому 
бракує сил навіть на питання та відповіді.

Трейвіс зблід і пригнічено сказав:
— Можливо. Не знаю… але, як на мене… він чимось збенте-

жений.
— Він ще не оклигав від хвороби, — сказала Нора. — Вона 

досі не відпустила його. Ейнштейн бореться з клятою болячкою, 
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але все ще перебуває в її лещатах. Тому не дивно, що в нього 
в голові легка плутанина.

— Він збентежений, — повторив Трейвіс.
— Це мине.
— Так, — повторив він. — Це мине.
Але, висновуючи з його голосу, Трейвіс не вірив, що пес 

колись повернеться до свого попереднього стану. Нора знала, 
про що думає Трейвіс: знову прокляття Корнеллів. Хоча він 
і зарікався більше не вірити в нього, але глибоко в душі досі 
боявся. Всі, кого любив Трейвіс, були приречені на страждання 
і передчасну смерть. Всіх, кого любив, він рано чи пізно втрачав.

Звісно, це була маячня, в яку Нора ніколи не вірила, але во-
на розуміла, як важко скинути тягар минулого і дивитись лише 
в майбутнє, тому співчувала Трейвісу, що він не може глянути 
на нинішню ситуацію з оптимізмом. Нора також розуміла, що 
ніяк не зможе вибавити його від цих душевних мук — хіба що 
поцілувати й обійняти, а потім відправити спати.

Коли Трейвіс пішов, Нора сіла на підлозі біля Ейнштейна 
і промовила:

— Хочу тобі дещо сказати, волохата мордо. Гадаю, ти заснув 
і не чуєш мене. Навіть якщо ти не спиш, то все одно не зрозу-
мієш, що я тобі кажу, і, можливо, більше ніколи не розуміти-
меш. Тому я хочу сказати це зараз, оскільки я хоч трішки споді
ваюся, що в тебе досі ясний розум.

Нора замовкла, глибоко вдихнула й обвела поглядом кабінет, 
де тьмяне світло виблискувало на предметах з неіржавної сталі та 
склі емальованих шаф. О пів на четверту ранку тут було самотньо.

Ейнштейн дихав, тихо посвистуючи й іноді хриплячи.
Він не крутився і навіть не ворушив хвостом.
— Я вважала тебе своїм янголом-охоронцем, Ейнштейне. 

Так я тебе назвала одного разу, коли ти врятував мене від Арту-
ра Стрека, — мій янгол-охоронець. Ти не лише врятував мене 
від того страхітного чоловіка. Ти врятував мене від самотності 
і страшенного відчаю. Ти врятував Трейвіса від його внутріш-
ньої темряви, ти познайомив нас. Ти в сотні разів кращий за 
будь-якого янгола-охоронця. Твоє добре, чисте серце жодного 
разу не попросило нічого взамін за все, що ти зробив. Хіба що 
кілька «Мілк-боунів» або шматок пирога. Але ти б допомагав 
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нам навіть тоді, якби тебе годували лише «Доґ чоу». 1 Ти робив 
це з любові й взамін хотів лише, щоб тебе любили. І це був такий 
важливий урок для мене, волохата мордо, що я не можу навіть 
висловити…

Кілька хвилин Нора не могла вимовити ні слова. Вона сиділа 
у темряві біля свого друга, вчителя і янгола-охоронця.

— Але, чорт забирай, — нарешті промовила Нора. — Мені 
довелося підібрати слова, бо, можливо, ти востаннє зможеш 
зрозуміти їх. Ти… навчив мене, що я теж твій янгол-охоронець, 
як і Трейвіса. А він — наш із тобою янгол-хоронитель. Ми по-
винні піклуватися одне про одного, бо ми янголи-хоронителі, 
які оберігають одне одного від темряви. Ти навчив мене, що ми 
всі комусь потрібні, навіть ті, котрі вважають себе нецікавими 
і непримітними й гадають, що не приносять жодної користі. 
Коли ми любимо і дозволяємо себе любити… така людина — 
найдорожча цінність у світі. Ти навчив мене цьому, волохата 
мордо. Дякуючи тобі, я ніколи не буду такою, як раніше.

Впродовж цієї довгої ночі Ейнштейн міцно спав, навіть не 
поворухнувшись.

*
По суботах Джим Кін працював лише зранку. В обід він зачинив 
вхід у свою лікарню, що була з іншого боку його великого за-
тишного будинку.

Вранці в Ейнштейна з’явилися обнадійливі симптоми оду-
жання: він пив більше води і деякий час лежав на животі, а не 
лише на боці. Пес піднімав голову і з цікавістю спостерігав за 
тим, що відбувається в операційній ветеринара. Він навіть ви-
хлебтав половину суміші сирого яйця з підливою, яку Джим 
поставив перед ним, і не відригнув. Джим припинив робити 
йому внутрішньовенні вливання.

Але ретривер досі багато спав, а на Трейвіса з Норою реагував 
як звичайний пес.

Після обіду, коли вони сиділи за кухонним столом і допива-
ли каву, Джим зітхнув і промовив:

— Далі тягнути не можна.

1 Собачий корм.
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Із внутрішньої кишені своєї старої поношеної вельветової 
куртки він дістав складений аркуш паперу і поклав на стіл перед 
Трейвісом.

На хвильку Норі здалося, що то рахунок. Але коли Трейвіс 
розгорнув аркуш, вона побачила, що то листівка про розшук 
Ейнштейна.

Трейвіс похилив плечі.
Нора відчула, як її серце опускається в п’яти, і підсунулася 

до чоловіка, щоб теж прочитати листівку. Її було датовано 
 минулим тижнем. Окрім опису прикмет Ейнштейна, разом із 
трьохзначним татуюванням у його вусі, у листівці йшлося про 
те, що пес, найімовірніше, перебуває в чоловіка на ім’я Трейвіс 
Корнелл та його дружини Нори, які можуть ховатися під чужи-
ми іменами. Внизу був опис і світлини Нори і Трейвіса.

— Як давно ви дізналися? — запитав Трейвіс.
Джим Кін сказав:
— За годину після того, як уперше побачив його зранку в чет-

вер. Вже півроку мені регулярно присилають такі листівки. 
Окрім того, після цього мені тричі телефонували з Федерально-
го інституту раку і нагадували, щоб я оглянув кожного золотис-
того ретривера на предмет лабораторного татуювання й у разі 
виявлення такого одразу ж їх повідомив.

— Ви вже повідомили? — запитала Нора.
— Ще ні. Не бачив сенсу говорити про це, поки не переко-

нався, що пес виживе.
— А тепер повідомите? — запитав Трейвіс.
Джимове собакоподібне обличчя спохмурніло ще більше, 

коли він сказав:
— Як повідомили в Інституті раку, пес був об’єктом надваж-

ливих досліджень, в результаті яких можуть знайти ліки від цієї 
хвороби. Мовляв, якщо собаку не знайдуть і не повернуть до 
лабораторії, то мільйони доларів, виділених на дослідження, 
виявляться марно витраченими.

— Брехня, — заперечив Трейвіс.
— Я хочу, щоб ви розуміли, — промовив Джим, нахилившись 

на кріслі й обхопивши чашку з кавою своїми великими долоня-
ми. — Я дуже великий любитель тварин і присвятив їм усе своє 
життя. Найбільше я люблю собак. Але я не підтримую людей, 
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які вважають, що слід припинити всі досліди над тваринами; 
людей, переконаних, що медичні відкриття, які допомагають 
врятувати людське життя, не варті життя однієї морської свин-
ки, кішки чи собаки. Люди, котрі вдираються у лабораторії, 
крадуть тварин, зводячи роки важливих досліджень нанівець… 
викликають у мене огиду. Це добре, коли цінують життя і люб-
лять його в будь-яких проявах. Але ці люди не такі: вони роблять 
життя своїм культом. Це прояв варварства і темнобіснування 
чи навіть дикунства.

— Все це неправда, — заперечила Нора. — Ейнштейн ніколи 
не був об’єктом досліджень, пов’язаних із лікуванням раку. Це 
вигадка. Ейнштейна розшукує не Інститут раку, а Агентство 
національної безпеки.

Нора подивилась на Трейвіса і промовила:
— Що ж тепер робити?
Трейвіс похмуро посміхнувся і сказав:
— Ну, я ж не можу вбити Джима, щоб зупинити його…
Ветеринар розгубився.
— …тому, гадаю, слід його вмовити, — закінчив Трейвіс.
— Розповісти йому правду? — запитала Нора.
Трейвіс на довший час затримав погляд на Джимові Кіну 

й нарешті промовив:
— Так. Правду. Це єдиний спосіб умовити його викинути ту 

кляту листівку у смітник.
Глибоко вдихнувши, Нора почала:
— Джиме, Ейнштейн такий же розумний, як ми з Трейвісом 

чи ви.
— Іноді мені здається, навіть розумніший, — докинув Трейвіс.
Ветеринар витріщився на нього, нічого не розуміючи.
— Давайте зробимо ще кави, — промовила Нора. — Нас чекає 

дуже довга розмова.

*
Через кілька годин, в десять хвилин на шосту, Нора, Трейвіс 
і Джим Кін збились біля матраца, на якому лежав Ейнштейн.

Пес попив трішки води і зацікавлено дивився на них.
Трейвіс намагався зрозуміти, чи в тих карих очах залишила-

ся ще та дивна глибина, невловима тривога та людський інте-
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лект, які він помічав багато разів. На жаль, він не був упевнений 
у цьому, і це лякало його.

Джим оглянув Ейнштейна, зазначивши, що його очі стали 
ясніші й майже прийшли до норми, а температура досі падала.

— Серце теж б’ється рівніше.
Ейнштейна виснажив десятихвилинний огляд. Він перевер-

нувся на бік і протяжно зітхнув. За мить пес уже спав.
— Щось не надто він скидається на генія, — сказав ветеринар.
— Він досі хворий, — промовила Нора. — Все, що йому по-

трібно, — це трішки більше часу, і коли він оклигає, тоді доведе, 
що ми говорили правду.

— Як ви гадаєте, коли він зведеться на ноги? — запитав Трейвіс.
Джим подумав, а потім сказав:
— Можливо, завтра. Спочатку він буде хитатися, але завтра, 

можливо, вже ходитиме. Подивимось.
— Коли він зведеться на ноги і повернеться його почуття рів-

новаги, то це означатиме, що в голові у нього теж прояснилося, — 
сказав Трейвіс. — Тому, коли він зможе ходити, ми проведемо 
тест, щоб довести, наскільки він розумний.

— Справедливо, — промовив Джим.
— Якщо він доведе це, ви не викажете його? — запитала Нора.
— Виказати його людям, які створили цього Аутсайдера, про 

якого ви розповідали? Брехунам, які вигадали ту дурну листівку 
про розшук? Норо, за кого ви мене маєте?

— За порядну людину, — відповіла Нора.

*
Через добу, в неділю ввечері, Ейнштейн дибуляв кабінетом Джи-
ма Кіна, як чотириноге дитинча.

Нора повзала біля нього на підлозі й тихенько намагалася під-
бадьорити, кажучи, який він молодець і сміливець. Кожен його 
крок захоплював її, так неначе це була її власна дитина. Але ще 
більше її вразило те, як Ейнштейн на неї кілька разів подивився: 
спочатку він здавався засмученим через свою слабкість, але вод-
ночас у його погляді була й іронія, так наче він хотів запитати: 
«Гей, Норо, це якась ідіотська вистава чи що?»

Пес багато пив, а найбільш обнадійливою ознакою його ви-
дужання було те, що він попросився в туалет на вулицю. Він не 
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міг довго триматися на ногах, іноді хилитався і падав на задницю, 
але не врізався у стіни й не ходив колами.

Вчора Нора пішла в магазин і повернулася із трьома наборами 
«Ерудита». Трейвіс розклав фішки на двадцять шість купок в од-
ному з кутків кабінету, де було багато вільного місця.

— Ми готові, — сказав Джим Кін.
Він сидів на підлозі поряд із Трейвісом, склавши ноги по-

турецьки.
Пука лежав біля хазяїна, спантеличено спостерігаючи за ним 

своїми темними очима.
Нора повела Ейнштейна до фішок. Взявши його за голову 

і подивившись у вічі, вона запитала:
— Що ж, волохата мордо, давай доведемо лікарю Джиму, що 

ти не жалюгідна лабораторна тварина, над якою експерименту-
вали, щоб знайти ліки від раку. Покажи йому, хто ти є, і покажи 
йому, чому ті погані люди насправді розшукують тебе.

Нора намагалася переконати себе, що в темних очах Ейнштей-
на вона бачить колишній розум.

Не приховуючи хвилювання і страху, Трейвіс промовив:
— Хто перший питатиме?
— Я, — негайно відповіла Нора й одразу ж звернулася до Ейн-

штейна: — Як там пістолет?
Вони розповідали Джиму Кіну про повідомлення, яке зали-

шив Ейнштейн того ранку, коли сильно захворів, — «ПІСТОЛЕТ 
ЗЛАМАВСЯ», — тому ветеринар знав, про що вони говорять.

Ейнштейн кліпнув на Нору, потім подивився на літери, знову 
кліпнув. У неї занило в шлунку, але Ейнштейн раптово почав 
обирати фішки і носом викладати речення:

«ПІСТОЛЕТ ТРЕБА ЛИШЕ ЗАРЯДИТИ».
Трейвіс здригнувся, наче страх, що засів у ньому, був потуж-

ним електричним зарядом, який водномить вивільнився з нього.
— Слава тобі, Господи, — промовив він і радісно засміявся.
— Що за чортівня! — протягнув Джим Кін.
Пука високо підняв голову і настовбурчив вуха. Він відчував 

важливість моменту, але не міг зрозуміти, що трапилось.
У Нори відлягло від серця, і тепер її переповнювали захват 

і любов. Вона розклала літери по окремих стосиках і сказала:
— Ейнштейне, хто твій хазяїн? Назви його ім’я.
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Ретривер подивився на Нору, на Трейвіса, а потім подумав 
і виклав:

«НЕ ХАЗЯЇН. ДРУЗІ».
Трейвіс засміявся.
— Господи, а мені подобається! Ніхто не може бути його 

хазяїном, але бути другом Ейнштейна — до біса велика честь.
Дивно, але коли Трейвіс сміявся від захвату, побачивши, що 

розум Ейнштейна не постраждав, Нора ридала від радощів.
Джим Кін дивився на Ейнштейна, широко розплющивши 

очі й дурнувато посміхаючись, а потім зізнався:
— Я почуваюся дитиною, яка непомітно прослизнула вниз 

перед Різдвом і побачила справжнього Санта Клауса, який кла-
де подарунки під ялинку.

— Моя черга, — промовив Трейвіс, посунувшись уперед, 
щоби погладити Ейнштейна. — Джим згадав про Різдво, яке вже 
майже на порозі. До нього залишилось якихось двадцять днів. 
Ейнштейне, що б ти хотів отримати від Санти?

Двічі Ейнштейн починав викладати фішки, але змінював 
свою думку і перемішував їх. Він накульгував, падав на задницю 
і боязко озирався, а потім, побачивши, що всі чекають, підвівся 
й таки виклав прохання до Санти з чотирьох слів:

«ВІДЕО ПРО МІККІ МАУСА».

*
Ніхто не лягав спати до другої ночі, бо Джим Кін геть сп’янів. 
Не від вина, пива чи віскі, а від щирого захоплення розумовими 
здібностями Ейнштейна.

— Він як людина, але залишається собакою, який попри те 
мислить схоже, але не так, як ми. Хоч я й мало побачив, але вже 
встиг зрозуміти це. Дивина та й годі!

Але Джим не наполягав на тому, щоб Ейнштейн знову і зно-
ву демонстрував свій інтелект, і після дюжини прикладів пер-
шим зауважив, що не слід втомлювати пацієнта. Але він був 
наче наелектризований і ледве стримувався. Трейвіс не здиву-
вався б, якби ветеринар раптом вибухнув.

На кухні Джим дуже просив їх знову повторити свої оповіді 
про Ейнштейна: випадок із «Модерн брайд» у Солванзі; як 
він сам розбавив гарячу ванну холодною водою, коли Трейвіс 
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уперше купав його, і багато чого іншого. Деякі історії Джим 
практично переказував сам, так наче Трейвіс із Норою ніколи 
не чули їх, але ті раділи, що змогли догодити ветеринару.

Раптом Джим схопив зі столу листівку про розшук, запалив 
сірника і спалив її в умивальнику, а попіл змив.

— Нехай ідуть до чортової матері ті недоумки, які здатні три-
мати таку тварину в неволі, щоб колоти і вивчати. Хоча вони 
й створили такого генія, як Ейнштейн, але вони не розуміють 
важливості й величі свого творіння, інакше нізащо не тримали б 
його у клітці.

Зрештою, коли Джим Кін неохоче визнав, що всім пора спа-
ти, Трейвіс відніс напівсонного Ейнштейна до вітальні. Вони 
постелили йому на підлозі біля свого ліжка.

Нора і Трейвіс обіймалися у темряві під ковдрою, прислуха-
ючись до заспокійливого хропіння Ейнштейна.

— Тепер усе налагодиться, — промовила Нора.
— Але наші біди ще не закінчилися, — заперечив Трейвіс.
Він відчував, що одужання Ейнштейна притлумило те про-

кляття передчасної смерті, що переслідувало його все життя. 
Але Трейвіс був не готовий визнати, що прокляття відпустило 
його зовсім. Десь там нишпорив Аутсайдер, і він наближався…

РОЗДІЛ 10

1

У вівторок, 7 грудня, Трейвіс і Нора забирали Ейнштейна додому, 
а Джим Кін ніяк не хотів їх відпускати. Він провів їх до пікапа 
і стояв біля вікна з боку водія, повторюючи, що лікування слід 
продовжувати ще два тижні, нагадуючи, що раз на тиждень впро-
довж наступного місяця він мусить оглядати Ейнштейна. Також 
він запрошував подружжя відвідувати його не лише для лікуван-
ня пса, а й щоб випити, пообідати разом і поговорити.

Трейвіс розумів, що ветеринар мав на увазі: він хоче стати 
частиною життя Ейнштейна, щоб відчути його чари.

— Джиме, повірте мені, ми повернемося. Приходьте до нас 
перед Різдвом, проведіть з нами день.
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— Гарна ідея.
— Домовились, — щиро відповів Трейвіс.
Дорогою додому Нора тримала Ейнштейна на колінах, знову 

закутавши його у ковдру. До нього ще не повернувся апетит, і він 
досі був ослаблений. Його імунна система перенесла серйозне 
навантаження, тому він ще кілька днів буде вразливий до різних 
хвороб. Джим Кін наказав поменше випускати Ейнштейна з дому  
і доглядати, поки до нього не повернеться його колишня енер-
гійність. А це станеться, на його думку, не раніше Нового року.

Над ними нависало затягнуте рваними хмарами небо. Тихий 
океан був таким бурхливим і сірим, що скидався на мільярди 
уламків і шматків сланцю, які постійно ворушилися через під-
земні сейсмічні збурення.

Сіра погода не змогла зіпсувати їхнього гарного настрою. 
Нора аж світилися від щастя, а Трейвіс знай собі насвистував. 
Ейнштейн із цікавістю дивився на пейзажі, вочевидь, насоло-
джуючись навіть похмурою красою цього бляклого зимового 
дня. Можливо, він ніколи більше не сподівався побачити світ 
за межами будинку Джима Кіна, тому навіть океан кольору 
каміння і тривожне небо здавалися йому чудовим краєвидом.

Коли вони приїхали додому, Трейвіс залишив Нору в пікапі 
разом із ретривером, а сам зайшов у будинок, прихопивши «валь-
тер» 38-го калібру, який вони возили з собою у машині. На кухні 
горіло світло з моменту їх поспішного від’їзду. Трейвіс одразу ж 
дістав зі схованки у шафі автоматичний пістолет-кулемет «узі» 
і відклав легший пістолет. Він обережно пройшовся кімнатами, 
зазираючи за кожен великий предмет меблів і в кожну шафу.

Слідів злому не було, та він і не очікував їх побачити. У сіль-
ській місцевості відносно низька злочинність, тож можна за-
лишити двері відчиненими на кілька днів і бути впевненим, що 
жоден крадій не залізе в дім і не винесе все, навіть шпалери.

Трейвіса хвилювали не злодії, а Аутсайдер. Втім, у будинку 
було порожньо.

Перед тим як заїхати у сарай, Трейвіс перевірив і його, але 
там теж нікого не було.

Вдома Нора опустила Ейнштейна на підлогу і розкутала його. 
Він подибав кухнею, все обнюхуючи. У вітальні він оглянув 
камін і свій пристрій для перегортання сторінок.
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Відтак він повернувся в комірчину, натиснув педаль, щоб 
увімкнути світло, а тоді виклав слово «ВДОМА».

Нахилившись до пса, Трейвіс промовив:
— Добре знову повернутися додому, еге ж?
Ейнштейн тицьнувся носом у горло Трейвіса й лизнув шию. 

Його золотиста шерсть розпушилася і добре пахла, бо Джим 
Кін покупав пса просто у своєму кабінеті, дотримуючись усіх 
необхідних умов. Але хоч пес виглядав пухнастим і свіжим, 
все ж він ще не став колишнім собою: він здавався виснаже-
ним і схудлим, тому що буквально за тиждень втратив кілька 
кілограмів.

Ейнштейн дістав ще більше літер і знову виклав те саме сло-
во, наче підкреслюючи його чар: «ВДОМА».

Стоячи у дверях комірчини, Нора промовила:
— Дім — це там, де ми залишаємо наші серця. І наш буди-

нок — саме таке місце. Гей, а як щодо раннього обіду у вітальні? 
Можемо подивитись і «Різдвяну історію Міккі».

Ейнштейн несамовито заметляв хвостом.
Трейвіс запитав:
— Упораєшся зі своєю улюбленою стравою — кількома ві-

денськими сосисками на обід?
Ейнштейн облизався і дістав ще більше літер, щоб вислови-

ти свій ентузіазм щодо пропозиції Трейвіса:
«ДІМ — ЦЕ ТАМ, ДЕ ВІДЕНСЬКІ СОСИСКИ».

*
Коли Трейвіс прокинувся серед ночі, Ейнштейн стояв біля вікна 
у спальні, поставивши передні лапи на підвіконня. Він ледь 
розгледів його у тьмяному світлі нічника в сусідній ванній. Ві-
кно було зачинене зсередини, тому пес не бачив, що діється на 
подвір’ї. Але, можливо, щоб «побачити» Аутсайдера, пес най-
менше покладався на свій зір.

— Там щось є, хлопче? — запитав Трейвіс тихо, щоб не роз-
будити Нору.

Ейнштейн зістрибнув, підійшов до Трейвіса і поклав голову 
на матрац.

Погладивши собаку, Трейвіс прошепотів:
— Він наближається?
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Ейнштейн лише таємниче заскавчав, а тоді влігся на підлогу 
біля ліжка і знову заснув.

Через кілька хвилин Трейвіс теж поринув у сон.
Він прокинувся перед світанком і побачив, що Нора сидить 

на краю ліжка і гладить Ейнштейна.
— Спи, спи, — сказала вона Трейвісу.
— Щось трапилось?
— Нічого, — сонно прошепотіла Нора. — Я прокинулася 

і побачила, що він стоїть біля вікна. Нічого страшного. Спи.
Трейвісу і втретє вдалося заснути. Йому приснилося, що за 

півроку гонки за Ейнштейном Аутсайдер навчився користува-
тися інструментами і тепер із жовтим блиском в очах ламає 
сокирою віконниці.

2

Нора і Трейвіс регулярно, у строго визначений час давали Ейн-
штейну піґулки, і він слухняно ковтав їх. Вони пояснили псу, що 
йому необхідно добре їсти, аби відновити сили. Ейнштейн до-
кладав усіх зусиль, але апетит до нього повертався дуже повільно. 
Знадобиться кілька тижнів, щоб він відновив колишню вагу 
й актив ність. Але покращення з кожним днем були все помітніші.

У п’ятницю, 10 грудня, Ейнштейн уже міг трохи прогулятися 
надворі. Він досі злегка похитувався, але вже не перечіпався на 
кожному кроці. У ветеринарній клініці Джим зробив йому всі 
щеплення, тому можна було не боятися, що він, крім чумки, яку 
щойно подолав, підхопить ще й сказ.

У порівнянні з останніми тижнями погода покращилася: 
температура не опускалася нижче 15° C, та й вітру не було. У не-
бі біліли поодинокі хмари, а сонце, коли не ховалося за ними, 
пестило шкіру своїм життєдайним теплом.

Ейнштейн супроводжував Трейвіса під час його інспекції 
інфрачервоних давачів навколо будинку і балонів з оксидом 
азоту в сараї. Вони йшли трохи повільніше, ніж минулого разу, 
але Ейнштейну подобалося бути знову в строю.

Нора була у студії і старанно працювала над новою карти-
ною — портретом Ейнштейна. Він не знав, що став об’єктом 
чергового полотна. Це був один із її майбутніх подарунків на 
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Різдво, а після цього Нора збиралася повісити картину над 
 каміном у вітальні.

Коли вони вийшли із сараю, Трейвіс запитав Ейнштейна:
— Він наближається?
Ейнштейн повторив свої звичні дії, але з меншими зусил-

лями, ніж раніше: він не так уважно нюхав повітря й огля-
дав темний ліс навколо. Повернувшись до Трейвіса, пес три-
вожно завив.

— Він там? — перепитав Трейвіс.
Ейнштейн не відповів і знову зі спантеличеним виглядом 

оглянув ліс.
— Він досі наближається? — запитав Трейвіс, але пес не 

 реа гував.
— Він вже ближче?
Ейнштейн обійшов по колу, обнюхав землю і повітря, а по-

тім покрутив головою. Врешті-решт він повернувся до две-
рей і зупинився у дверях, дивлячись на Трейвіса і терпляче 
 чекаючи на нього.

Ввійшовши в дім, Ейнштейн одразу ж пішов у комірчину.
«РОЗПЛИВЧАСТО».
Трейвіс витріщився на слово.
— Розпливчасто?
Ейнштейн дістав більше букв і виклав: «РОЗПЛИВЧАСТО. 

НЕЗРОЗУМІЛО».
— Ти про свою здатність відчувати Аутсайдера?
Ейнштейн швидко помахав хвостом: «Так».
— Ти більше його не відчуваєш?
«Ні».
— Гадаєш… він помер?
«НЕ ЗНАЮ».
— Чи твоя інтуїція не працює, коли ти хворий або ослабле-

ний, як оце зараз?
«МОЖЛИВО».
Зібравши фішки і поскладавши їх у трубки, Трейвіс на мить 

замислився. Його почали мучити погані й тривожні думки. Нав-
коло дому були інфрачервоні давачі, але значною мірою вони 
сподівалися, що Ейнштейн попередить першим. Як колишній 
солдат загону «Дельта», Трейвіс міг покластися на вжиті ним 
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заходи безпеки та власні сили. Але тепер його мучило відчуття, 
що він щось проґавив у системі захисту, і, якщо трапиться не-
передбачене, знадобляться всі здібності Ейнштейна і його сили, 
щоб допомогти йому відбити несподівану атаку.

— Тобі слід якнайшвидше одужати, — звернувся Трейвіс до 
Ейнштейна. — Тобі треба їсти, навіть якщо нема апетиту, спати 
якнайбільше, відновлювати сили і не стояти півночі біля вікна.

«КУРЯЧИЙ БУЛЬЙОН».
Трейвіс розсміявся і промовив:
— Це також можна спробувати.
«ЙОРЖ УБИВАЄ МІКРОБИ».
— Звідки ти взяв?
«КНИГА. ЩО ТАКЕ ЙОРЖ?»
— Кухоль пива, куди додали порцію віскі, — пояснив Трейвіс.
Ейнштейн на хвильку задумався.
«ВБИВАЄ МІКРОБИ. АЛЕ РОБИТЬ АЛКОГОЛІКОМ».
Трейвіс зареготав і почухав Ейнштейна.
— Та ти гуморист, волохата мордо.
«МОЖЛИВО МЕНІ СЛІД ВИСТУПАТИ У ВЕГАСІ».
— Готовий заприсягнутися, що в тебе вийде.
«БУДУ ХЕДЛАЙНЕРОМ».
— Навіть не сумніваюся.
«РАЗОМ З ПІА ЗАДОРОЮ».
Трейвіс обійняв пса. Вони сиділи у комірчині й реготали, 

кожен на свій лад.
Попри жарти, Трейвіс розумів, що Ейнштейн дуже пережи-

ває через нездатність відчувати Аутсайдера. Гумор був захисним 
механізмом, який відганяв страх.

Після обіду Ейнштейн заснув, виснажений короткою про-
гулянкою навколо будинку. Нора повністю занурилася в малю-
вання, а Трейвіс сидів біля вікна, яке виходило на подвір’я перед 
будинком, постійно перебираючи в голові всі заходи безпеки 
і шукаючи ту дірку.

*
У неділю, 12 грудня, після обіду Джим Кін завітав до Трейвіса 
з Норою і залишився на вечерю. Він оглянув Ейнштейна. Стан 
собаки задовольнив його.
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— Як на мене, він занадто повільний, — промовила Нора.
— Як я вже говорив, йому потрібен час, — відповів Джим.
Він дав нові рекомендації щодо лікування Ейнштейна і за-

лишив нову пляшечку з піґулками.
Ейнштейн із радістю показав свою машинку для перегор-

тання сторінок і пристрій для літер у комірчині і вдячно при-
йняв похвалу з приводу його вміння тримати олівець у зубах, 
щоб вмикати телевізор чи відеомагнітофон, не турбуючи Нору 
із Трейвісом.

Спочатку Нора здивувалася, що ветеринар виглядав не та-
ким сумним і невеселим, яким вона його запам’ятала, але 
потім зрозуміла, що обличчя Джима не змінилося, а просто 
вона по-іншому стала сприймати лікаря. Тепер, коли Нора 
краще спізнала Джима і він став їхнім найкращим другом, 
вона бачила не лише сумні риси, а й доброту і почуття гумору, 
приховані за ними.

За вечерею Джим сказав:
— Я трохи зайнявся вивченням татуювання, щоб з’ясувати, 

чи вдасться вивести ті цифри з його вуха.
Ейнштейн, котрий лежав неподалік на підлозі, прислухаю-

чись до їхньої розмови, підвівся, хитнувся, поспішив до кухон-
ного столу і стрибнув на одне із порожніх крісел. Він випро-
стався і витріщився на Джима.

— Більшість татуювань можна вивести, хоч і не всі, — сказав 
ветеринар, поклавши виделку зі шматком курчати карі, яку не 
встиг донести до рота. — Якби я знав, що там за чорнило ви-
користовувалося і як наносили цифри під шкіру, то зміг би 
їх вивести.

— Було би круто, — сказала Нора. — В такому разі навіть 
якщо вони знайдуть Ейнштейна і спробують його повернути, 
то не зможуть довести, що це саме той пес.

— Але при ретельному огляді можна буде знайти сліди тату-
ювання, — заперечив Трейвіс. — Під лупою.

Ейнштейн перевів погляд із Трейвіса на Джима Кіна, ніби 
запитуючи: «А що ти на це скажеш?»

— У більшості лабораторій на піддослідних тварин просто 
вішають ярлики, — сказав Джим. — Для таких татуювань ви-
користовують кілька видів стандартного чорнила. Можливо, 
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мені пощастить його вивести, не залишивши жодних слідів, 
окрім природної плями на шкірі. Сліди чорнила не знайдуть 
навіть під мікроскопом. Тож про числа ніхто навіть не здогада-
ється. Врешті-решт, татуювання невелике, тому це полегшує 
завдання. Я поки що досліджую методи його видалення, але 
через пару тижнів можемо спробувати, якщо Ейнштейн не зва-
жатиме на деякі незручності.

Ретривер зістрибнув зі стільця і подибав до комірчини, звід-
ки за мить долинуло постукування педалей: пес діставав фішки.

Нора пішла подивитись, що за повідомлення набрав Ейн-
штейн.

«Я НЕ ХОЧУ ЩОБ МЕНЕ ТАВРУВАЛИ. Я НЕ КОРОВА».
Його бажання позбавитися татуювання було глибшим, аніж 

гадала Нора. Ейнштейн хотів, щоб клеймо вивели, щоб учені 
з лабораторії не впізнали його. Але, вочевидь, він ненавидів ті 
цифри у вусі, бо вони робили з нього чиюсь власність. Це обра-
жало його гідність і порушувало його права як розумної істоти.

«СВОБОДА».
— Так, — з повагою сказала Нора, опустивши руку Ейнштей-

ну на голову. — Я розумію. Ти… особистість. Особистість, — 
уперше Нора подумала про цей бік справи, — з душею.

Чи було блюзнірством думати, що в Ейнштейна є душа? Ні. 
Нора не вважала це блюзнірством. Собаку створили люди. Але 
якщо Бог є на світі, то, без сумнівів, він на боці Ейнштейна — не 
лише тому, що пес уміє відрізняти погане від хорошого; його 
здатність любити, відвага й альтруїзм робила його ближчим до 
Бога, ніж більшість людських створінь, що живуть на землі.

— Свобода, — промовила Нора. — Якщо в тебе є душа — 
а я знаю, що є, — то це означає, що ти народився зі свободою 
волі та правом на самовизначення. Цифри у твоєму вусі — це 
образа, і ми від них вибавимось.

Після вечері Ейнштейну явно хотілося послухати бесіду і взя-
ти в ній участь, але втома далася взнаки, і він заснув біля каміна.

Трейвіс запропонував Джиму трохи випити. За бренді й ка-
вою Джим Кін слухав розповідь господаря про методи захисту 
проти Аутсайдера. Трейвіс попросив ветеринара спробувати 
знайти слабкі місця у його системі, але Джим зміг вказати лише 
на вразливість лінії електропередач.
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— Якщо та істота здогадається пошкодити лінію електропе-
редач, яка йде від головного шосе, то ваш будинок уночі зану-
риться в темряву, а сигналізація не допоможе. Без електрики ті 
хитромудрі механізми в сараї не зможуть зачинити двері за чудо-
виськом і випустити оксид азоту.

Нора і Трейвіс повели Джима вниз у напівпідвальне примі-
щення за будинком, де стояв аварійний генератор. Він працю-
вав від стап’ятдесятилітрового балона з бензином, закопаного 
у дворі, і зміг би відновити електропостачання в будинку і сараї, 
а також запустити сигналізацію через 10 секунд після знеструм-
лення головної лінії.

— Я бачу, ви все продумали, — сказав Джим.
— Я теж так гадаю, — погодилася Нора.
Але Трейвіс похмуро промовив:
— Хтозна…

*
У середу, 22 грудня, Нора із Трейвісом поїхали в Кармел. За-
лишивши Ейнштейна з Джимом Кіном, вони весь день купува-
ли різдвяні подарунки, прикраси для будинку, ялинку й іграш-
ки для неї.

Враховуючи те, що Аутсайдер невмолимо наближався, щось 
планувати на свято здавалося вельми легковажною затією, але 
Трейвіс сказав:

— Життя коротке. Ніхто не знає, скільки кому відведено. Як 
би там не було, а не можна допустити, щоб Різдво минуло без 
святкувань. Окрім того, за останні роки в мене не було такого 
приголомшливого Різдва. Тому я на нього заслужив.

— Тітка Вайолет не робила з Різдва події. Вона не вірила 
у традицію обмінюватися подарунками чи прикрашати ялинку.

— Вона й у життя не вірила, — промовив Трейвіс. — Це ще 
одна причина відсвяткувати Різдво як слід. Це буде твоє перше 
справжнє Різдво, як і в Ейнштейна.

«Наступного року в нас уже буде дитина, з якою ми теж від-
святкуємо Різдво. Просто чудово!» — подумала Нора.

Поки що єдиними ознаками її вагітності були легка ранко-
ва нудота і незначне погладшання. Її живіт досі був пласким, 
і, як стверджував лікар Вайнгольд, враховуючи її статуру, вона 
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може бути однією з тих жінок, чий живіт збільшиться незна-
чною мірою. Нора сподівалася, що в цьому сенсі їй пощастило, 
позаяк після пологів їй буде неважко відновити форму. Звіс-
но ж, півроку ще не минуло, тому вона ще може перетворитись 
у моржа.

Повертаючись із Кармела додому, Нора і Трейвіс везли в ба-
гажнику свого пікапа купу згортків і напрочуд пухнасту ялинку. 
Ейнштейн спав, поклавши голову на коліна Норі. Він втомився 
після насиченого дня, проведеного з Джимом та Пукою. Додо-
му вони доїхали за годину до того, як стемніло. Ейнштейн побіг 
першим до дверей…

…аж раптом він зупинився і з цікавістю озирнувся, нюхаючи 
холодне повітря. Потім перетнув двір, опустивши ніс до землі, 
так наче взяв слід.

Нора йшла до заднього входу з покупками в обох руках, тому 
спочатку не помітила нічого дивного у поведінці собаки, по-
бачила лише, що Трейвіс зупинився і витріщається на Ейн-
штейна. Нора запитала:

— Що трапилося?
— Почекай.
Ейнштейн перетнув двір, підійшовши до краю лісу з півден-

ного боку. Там він застиг, витягнувши голову. Потім пес стріп-
нувся і подибав периметром лісу. Декілька разів він зупинявся, 
завмирав і через кілька хвилин знову продовжував свій коловий 
рух на північ.

— Там щось є? — запитав Трейвіс.
Ейнштейн одразу ж помахав хвостом і гавкнув: «І так, і ні».
В комірчині ретривер виклав повідомлення:
«ЩОСЬ ВІДЧУВ».
— Що? — запитав Трейвіс.
«НЕ ЗНАЮ».
— Аутсайдер?
«МОЖЛИВО».
— Близько?
«НЕ ЗНАЮ».
— До тебе повертається твоя інтуїція? — запитала Нора.
«НЕ ЗНАЮ. ПРОСТО ВІДЧУВ».
— Що саме? — запитав Трейвіс.
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Якийсь час подумавши, пес виклав відповідь:
«ВЕЛИКА ТЕМРЯВА».
— Ти відчув велику темряву?
«Так».
— Що це означає? — тривожно запитала Нора.
«НЕ МОЖУ ПОЯСНИТИ КРАЩЕ. ЛИШЕ ВІДЧУВ».
Нора помітила в очах у Трейвіса тривогу, яка, напевно, від-

дзеркалювала її власну.
Десь там була велика темрява, і вона наближалася.

3

Різдво минуло чудово, подарувавши всім багато радощів.
Зранку, всівшись довкола прикрашеної гірляндами ялинки, 

вони пили молоко з домашнім печивом і розглядали подарунки. 
Нора жартома подарувала Трейвісу спідню білизну, а він при-
готував для неї яскраве помаранчево-жовте муу-муу, розрахо-
ване на жінку завважки кілограмів сто тридцять:

— Це на березень, коли все для тебе буде замале. Але, певна 
річ, до травня ти виростеш і з цього.

Вони також обмінялися справжніми подарунками: прикра-
сами, светрами і книгами.

Але Нора із Трейвісом розуміли, що цей день належить на-
самперед Ейнштейну. Вона подарувала йому портрет, над яким 
працювала цілий місяць. Здавалося, ретривер був вражений, що 
Нора вирішила увіковічнити його на полотні, тому це його роз-
чулило і втішило. Він також отримав три нових мультики про 
Міккі Мауса, пару новеньких металевих мисок для їжі та води 
з його іменем замість старих пластмасових, годинничок на ба-
тарейках, який міг носити з собою по всьому будинку (Ейн-
штейн почав усе більше і більше цікавитися часом), і кілька 
інших подарунків. Але найбільше йому сподобався портрет, 
який вони повісили над каміном у вітальні: Ейнштейн ставав 
біля каміна на задні лапи і з гордістю милувався собою.

Ейнштейн, можливо, уявивши себе дитиною, грався із по-
рожніми коробками, пожмаканим обгортковим папером і стріч-
ками, отримуючи від цього не менше задоволення, ніж від са-
мих подарунків. Особливо йому сподобалася подарована задля 
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жарту червона шапка Санти з білим помпоном, яка трималася 
на його голові з допомогою гумки. Нора одягла її на Ейнштей-
на заради сміху, але коли він побачив себе у дзеркало, йому так 
сподобалося, що він не захотів її знімати і майже весь день про-
ходив у ній.

Джим Кін і Пука приїхали одразу після обіду. Ейнштейн не-
гайно повів їх у вітальню, щоби показати портрет над каміном. 
Цілу годину собаки гралися на задньому дворі під наглядом Джи-
ма і Трейвіса. Після такої активності й ранкової метушні з по-
дарунками Ейнштейн захотів спати, тому всі зайшли в дім. Джим 
і Трейвіс допомагали Норі готувати вечерю.

Поспавши, Ейнштейн спробував зацікавити Пуку мультиками 
про Міккі Мауса, але, як помітила Нора, це йому вдалося лише 
частково. Пука не зміг зосередитись на пригодах Дональда, Гуфі 
і Плуто чи Міккі. Ейнштейн врахував нижчий інтелект товариша, 
але, вочевидь, йому не було з ним нудно, тому вони зайнялися 
суто собачими справами: трохи пововтузилися у комірчині, а по-
тім довго лежали, ніс до носа, мабуть, мовчки діля чись своїми 
собачими проблемами.

Під вечір дім наповнили аромати індички, печеної кукурудзи, 
батату та інших смаколиків. Грала різдвяна музика. Незважаючи 
на те, що з настанням зимових сутінків Трейвіс зачинив вікон-
ниці, незважаючи на зброю, що лежала напохваті, і демонічний 
образ Аутсайдера, що постійно крутився у її голові, Нора почу-
валася щасливою, як ніколи.

За вечерею вони розмовляли про дитину. Джим запитав, чи 
вони вже придумали якесь ім’я. Ейнштейн, який вечеряв у кутку 
з Пукою, одразу ж загорівся бажанням узяти в цьому участь, тому 
побіг у комірчину, щоб запропонувати свій варіант.

Нора пішла глянути, яке ж ім’я вигадав пес.
«МІККІ».
— Нізащо! — вигукнула Нора. — Ми не назвемо мою дитину 

на честь мультяшної миші.
«ДОНАЛЬД».
— І на честь качки теж.
«ПЛУТО».
— Плуто? Будь серйознішим, волохата мордо.
«ГУФІ».
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Нора рішуче відштовхнула Ейнштейна від педалей, зібрала 
літери і прибрала їх. Вимкнувши світло у комірчині, Нора по-
вернулася за стіл.

— Ви вважаєте, що це смішно, — поскаржилася Нора, поки 
Трейвіс і Джим вмирали від сміху. — Але ж він не жартує!

Після вечері всі троє сиділи у вітальні, обговорюючи багато 
речей, у тому числі намір Джима завести ще одного собаку.

— Пуці потрібна пара, — розмірковував ветеринар. — Йому 
майже півтора роки, і я вважаю, що коли собаки виростають із 
цуценят, товариства людей їм недостатньо. Собаки теж стражда-
ють від самотності, як і люди. Тому я хочу підібрати йому чисто-
кровну суку лабрадора, і, можливо, у них народяться гарні цуце-
нята, яких можна буде продати. Тому в нього буде не лише 
товариш, а й пара.

Нора не помітила, щоб Ейнштейна ця розмова якось особливо 
зацікавила, проте коли Джим із Пукою поїхали додому, Трейвіс 
побачив у комірчині повідомлення: «ПАРА. ДРУГ, ПАРТНЕР, 
ОДИН З ПАРИ». Він покликав Нору, щоб вона також глянула.

Ретривер чекав, поки Нора і Трейвіс помітять акуратно роз-
кладені фішки. Він стояв за спиною і запитально дивився на них.

— Ти хочеш, щоб ми знайшли тобі пару? — запитала Нора.
Ейнштейн прослизнув поміж ними у комірчину, порозкидав 

фішки і виклав свою відповідь:
«МОЖНА НАД ЦИМ ПОДУМАТИ».
— Але послухай, волохата мордо, — сказав Трейвіс. — Ти 

єдиний і неповторний. Собак з таким високим інтелектом біль-
ше немає.

Ретривер обдумав це, але не здавався:
«ЖИТТЯ ВАЖЛИВІШЕ ЗА ІНТЕЛЕКТ».
— Справедливо, — погодився Трейвіс. — Але це слід обдумати.
«ЖИТТЯ ЦЕ ПОЧУТТЯ».
— Гаразд, — сказала Нора. — Ми подумаємо.
«ЖИТТЯ ЦЕ ДРУЖБА І ПІКЛУВАННЯ».
— Я обіцяю, що ми подумаємо над цим і потім усе обговори-

мо, — сказав Трейвіс. — А зараз уже пізно.
Ейнштейн швидко склав ще одне повідомлення:
«НЕМОВЛЯ МІККІ?»
— В жодному разі! — відрубала Нора.
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*
Тієї ночі після любощів Нора промовила:

— Я впевнена, що він самотній.
— Джим Кін?
— Ну так, він теж самотній. Джим напрочуд хороша людина 

і міг би стати чудовим чоловіком. Але жінки такі ж перебірливі, 
як і чоловіки, еге ж? Їм не потрібні чоловіки з обличчям, як 
у собаки. Натомість вони виходять за чоловіків із гарною зо-
внішністю, які в половині випадків змішують їх із брудом. Але 
я не про Джима, я про Ейнштейна. Як на мене, він часто по-
чувається самотнім.

— Але ми постійно разом.
— Насправді ні. Я малюю, а ти займаєшся багатьма речами, 

у яких бідолаха не бере участі. А коли ти врешті-решт знову по-
чнеш займатися нерухомістю, то Ейнштейн дуже багато часу 
проводитиме на самоті.

— У нього є книги, які він обожнює.
— Можливо, книг йому недостатньо, — промовила Нора.
Вони так довго мовчали, що жінка було подумала, що Трей-

віс уже спить, але він запитав:
— Уяви, що Ейнштейн із кимось спарувався і народилися 

цуценята. Якими вони будуть?
— Ти хотів запитати, чи вони будуть такими ж розумними, 

як і він?
— Не знаю… Як на мене, тут три варіанти. Перший: його 

розум не успадковується, тому в нього будуть звичайні цуценя-
та. Другий: його розум успадковується, але гени суки його при-
глушать, тому цуценята будуть розумними, хоч і не настільки, 
як їхній батько. З кожним поколінням ця риса буде стиратися, 
і зрештою його прапраправнуки стануть звичайними псами.

— А третій варіант?
— Оскільки розум потрібен для виживання, тому він стане 

сильним домінантним геном.
— У такому випадку цуценята Ейнштейна будуть розумні, 

як він.
— Як і майбутні його покоління, поки ми не отримаємо 

колонію розумних золотистих ретриверів, які розплодяться по 
всьому світу.
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Вони знову замовкли, а тоді Нора вигукнула:
— Ого!
— А він правий, — погодився Трейвіс.
— Ти про що?
— Це справді слід обдумати.

4

Тоді, у листопаді, Вінс Наско ніколи б не подумав, що йому 
знадобиться цілий місяць на те, щоб убити Рамона Веласкеса — 
того самого чоловіка з Окленда, який був скабкою у задниці 
дона Маріо Тетраньї. Вінс не отримає імен людей у Сан- Фран-
циско, які виготовляли фальшиві документи і могли б навести 
його на слід Трейвіса Корнелла, жінки і пса, доти, допоки не 
перетворить Веласкеса на купу гнилого м’яса.

Але клятий Веласкес був наче тінь. Двоє охоронців не від-
ходили від нього ні на крок, і через це він радше ставав поміт-
нішим, а не навпаки. Проте всі свої бізнесові оборудки з азарт-
ними іграми та наркотиками він провертав із хитрощами, 
гідними Говарда Г’юза 1, і тим самим підривав оклендську мере-
жу Тетраньї. Він непомітно виїжджав у справах, постійно міняв 
автомобілі у супроводі, ніколи не повторюючи двічі один і той 
самий маршрут, ніколи не призначав зустрічі в одному і тому 
самому місці. Його кабінетом була вулиця, де він ніколи не за-
тримувався надовго, тому його неможливо було вирахувати 
і прибрати. Веласкес був безнадійним параноїком, який вважав, 
що живе в оточенні ворогів. Вінс навіть не мав можливості як 
слід його роздивитись, щоби порівняти зі світлиною, яку дав 
Тетранья: Рамон Веласкес був привидом.

Вінс зміг дібратися до нього аж на Різдво, і під час ліквідації 
все перевернулося з ніг на голову. Рамон був удома разом із 
купою родичів. Вінс потрапив у двір Веласкеса з боку сусідньо-
го дому, перелізши через високу цегляну стіну, що розділяла дві 
будівлі. Опинившись з іншого боку стіни, Вінс запримітив Ве-
ласкеса, коли той з іще кількома чоловіками смажив барбекю 

1 Американський мільярдер, відомий своїм відлюдницьким способом життя 
в останні роки.
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на терасі біля басейну. На мангалі покоїлася величезна індич-
ка — де ще можна натрапити на барбекю з індички, як не в Ка-
ліфорнії? Вінса побачили одразу, хоч він стояв приблизно за 
півакра від них. Охоронці потягнулися до кобури за зброєю, 
тому Вінсу нічого не залишалося, як відкрити по терасі безлад-
ний вогонь з «узі». Він розстріляв двох охоронців, Веласкеса, 
жінку середнього віку (напевно, чиюсь дружину) і літню даму 
(напевно, чиюсь бабусю).

Клац! Клац! Клац! Клац! Клац!
На подвір’ї і в будинку пролунали крики людей, котрі на-

магалися заховатися від куль.
Вінсу довелося знову перелазити через стіну на подвір’я сусід-

нього дому, де, на щастя, нікого не було. Вже коли він був на 
самому вершечку стіни, латиноси в домі Веласкеса відкрили по 
ньому вогонь, і йому дивом вдалося врятуватися.

Наступного дня після Різдва Вінс прийшов у ресторан дона 
Тетраньї у Сан-Франциско, де повинен був зустрітися із Френ-
ком Діченціано — поважним капо 1 сім’ї, який був довіреною 
особою самого дона. Вінс хвилювався, оскільки у братстві іс-
нували свої правила щодо вбивств. Дідько б їх ухопив, та вони 
навіть у туалет ішли за правилами, але найсуворіше дотримува-
лися кодексу найманого вбивці. Першим правилом було: «Не 
вбивай людину в колі сім’ї, хіба що вона переховується і дістати 
її інакше нема більше змоги». За це Вінс не боявся. Але згідно 
з іншим правилом, не можна було вбивати дружину, дітей або 
бабусю жертви, щоб дістати її. Будь-який найманий убивця, 
котрий порушив це правило, ризикує загинути від рук своїх же 
замовників. Вінс сподівався переконати Діченціано, що Велас-
кес — це особливий випадок, оскільки ще нікому не вдалося 
переховуватися від Вінса цілий місяць. Тому він шкодує через 
те, що сталося в Окленді на Різдво, але це було неминуче.

Якщо Діченціано, а можливо, і дон, будуть занадто розлюче-
ні, щоб вислухати його аргументи, Вінс приготував не лише 
пістолет. Кілер знав: якщо вони захочуть його вбити, то щойно 
він зайде в ресторан і зрозуміє, що до чого, його оточать і за-
беруть зброю, щоб він не встиг її застосувати. Про всяк випадок 

1 Лідер банди, яка входить до певного мафіозного клану.
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Вінс обмотався ще й пластидом і готовий був підірвати весь 
ресторан, якщо вони готують для нього могилу.

Вінс не був упевнений, чи зможе пережити вибух. Він уже 
ввібрав у себе стільки життєвої енергії, що сподівався, що її вже 
достатньо для безсмертя, якого він так прагнув. Проте Вінс не 
знав, наскільки він сильний, поки не випробує цього. Якби він 
постав перед вибором: перебувати в епіцентрі вибуху… чи до-
зволити кільком гангстерам випустити в нього сотню куль, 
а тоді зацементувати, перш ніж скинути його у воду… Перший 
варіант Вінсу сподобався більше і, як він вважав, давав йому 
трохи більше шансів на порятунок.

На подив Вінса, Діченціано, який був схожий на білку із на-
пханими за щоки горіхами, зрадів, дізнавшись, яким чином 
Вінс виконав замовлення. Він сказав, що дон дуже хвалив його. 
Коли Вінс зайшов до ресторану, його ніхто не обшукував. Його 
і Френка, як найдорожчих гостей, обслуговували в кутовому 
кабінеті, де подавали спеціальні страви, яких не було в меню. 
Вони пили «Совіньйон каберне» за триста доларів — подарунок 
від Маріо Тетраньї.

Коли Вінс обережно зачепив тему про вбитих дружину і ба-
бусю, Діченціано промовив:

— Послухай, друже, ми знали, що Веласкес — міцний горішок 
і це буде надзвичайно складне завдання, тому, мабуть, доведеть-
ся порушити деякі правила. Окрім того, це не наші люди, а купка 
мігрантів-латиносів. Їм зась до нашого бізнесу. Якщо вони на-
магаються влізти в нього, то хай не сподіваються, що ми грати-
мемо за правилами.

Вінс із полегшенням зітхнув і пішов у туалет, де від’єднав 
детонатор; йому не хотілось би, щоб він випадково спрацював — 
особливо зараз, коли небезпека минула.

Пообідавши, Френк дав Вінсу список, у якому було дев’ять імен.
— Ці люди — до речі, вони не належать до сім’ї — платять 

дону за право виготовляти фальшиві документи на його тери-
торії. Ще у листопаді я поговорив з цими дев’ятьма, бо перед-
бачив, що ти успішно впораєшся із завданням. Вони пам’ятають, 
що дон наказав їм всіляко посприяти тобі.

Вінс того ж вечора вирушив шукати когось, хто пам’ятатиме 
Трейвіса Корнелла.
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Спочатку він був у відчаї. Перші двоє не виходили на зв’язок: 
вони зачинили свої контори і поїхали на відпочинок. Вінс 
вважав, що кримінальному світу не личить брати відпустку на 
Різдво та Новий рік, наче якимось учителям.

Але п’ятий, Ансон Ван Дайн, працював у підвалі під «Гот 
тіпс» — клубом із дівчатами, котрі танцювали топлес. Двадцять 
шостого грудня о пів на шосту Вінс знайшов, що хотів. Ван Дайн 
глянув на фотографію Трейвіса Корнелла, яку Вінс вирізав зі 
старої газети Санта-Барбари.

— Так, пам’ятаю його. Такого не забудеш. Це не іноземець, 
що хоче швидко стати громадянином США. Серед моїх клієнтів 
половина таких. І це не простий невдаха, якому не пощастило 
і він, вляпавшись у халепу, вирішив змінити зовнішність та ім’я. 
Він не якийсь там здоровило і не вдає із себе крутого, але в ме-
не склалося враження, що він зітре в порошок будь-кого, хто 
стане йому на заваді. Він дуже стриманий і спостережливий. 
Його важко забути.

— А його кайфову дівку взагалі неможливо забути, — сказав 
один із двох бороданів, котрі сиділи за комп’ютером.

— На неї і в мерця встав би, — прокоментував інший, а пер-
ший додав:

— Так, навіть у мерця, це точно.
Вінса образили і спантеличили їхні коментарі, тому він не 

зважав на них і звернувся до Ван Дайна:
— Ви зможете згадати їхні нові імена?
— Звісно. У нас вся інформація зберігається, — відповів 

Ван Дайн.
Вінс не вірив своїм вухам.
— Я гадав, що люди вашої професії не зберігають записи за-

для безпеки клієнтів і власної теж.
Ван Дайн знизав плечима.
— Мені насрати на клієнтів. До нас можуть вдертися феде-

рали або місцева поліція, і ми залишимося не при ділі. Тож 
мені треба буде стабільний дохід, щоб оплачувати послуги ад-
воката. А що може бути краще за список із кількох тисяч бов-
дурів під чужими іменами, яких можна притиснути? Їм же ви-
гідніше буде трохи потерпіти, ніж знову починати все спочатку.

— Шантаж, — промовив Вінс.
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— Негарне слово, — сказав Ван Дайн. — Але боюсь, що точ-
не. В будь-якому разі, все, що нас хвилює, то це наша власна 
безпека, тому проти нас тут нема жодних доказів. Ми не збері-
гаємо дані в цьому бардаку. Щойно ми надаємо комусь нові 
документи, то передаємо записи з цього комп’ютера на інший 
за допомогою захищеної телефонної лінії. Той комп’ютер за-
програмовано таким чином, що звідти нічого неможливо пе-
редати. Це шлях в один кінець. Тому якщо нас накриють, 
поліцейські хакери не зможуть видобути записи з наших ма-
шин. Чорт забирай, та вони навіть не дізнаються про існуван-
ня цих записів.

У Вінса паморочилося в голові від високих технологій у кри-
мінальному світі. Навіть дон, який був людиною неосяжного 
кримінального розуму, гадав, що ці люди не зберігають записи, 
і навіть не здогадувався, як безпечно це можна робити за допо-
могою комп’ютерів. Вінс обдумав слова Ван Дайна, розклавши 
їх по поличках, а потім запитав:

— Отже, ви покажете мені той комп’ютер, де зберігаються 
нові документи Корнелла?

— Для друга дона Тетраньї я зроблю все, окрім як перерізати 
собі горло, — промовив Ван Дайн. — Ходімо.

*
Ван Дайн відвіз Вінса у гамірний китайський ресторан у Чайна-
тауні. Ресторан був розрахований, мабуть, місць на сто п’ят-
десят, і всі вони були зайняті — здебільшого білими американ-
цями, а не азійцями. 

Попри його величезну площу і прикраси у вигляді паперових 
ліхтариків, настінних зображень драконів, ширм під червоне 
дерево і латунних дзвіночків у формі китайських ієрогліфів, 
Вінсу він нагадав дешеву італійську тратторію, у якій у серпні 
він убив цього щура Пантаньєлу і двох федералів. Усі ці народ-
ні мотиви і декорації, по суті, нічим не різняться — що китайські 
чи італійські, що польські чи ірландські.

Власником ресторану виявився тридцятирічний китаєць. 
Ван Дайн назвав його просто Юанем. Отримавши від нього 
по пляшці «Чінзано», Ван Дайн із Вінсом пішли в його офіс, 
що розташовувався у підвалі. Там на двох столах стояли два 
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комп’ютери: один посеред кімнати, а другий сиротів у кутку. 
Останній було увімкнено, хоча за ним ніхто не працював.

— Це мій комп’ютер, — промовив Ван Дайн. — За ним ніхто 
не працює, і його навіть не торкаються, хіба зранку відкривають 
телефонну лінію, щоб увімкнути модем, а ввечері закривають. 
Всі мої комп’ютери у «Гот тіпс» під’єднані до нього.

— Ви довіряєте Юаню?
— Я дав йому позику на розвиток бізнесу. Тому він у мене 

в боргу. Це чиста позика, тому Юаня нічого не пов’язує зі мною 
чи доном Тетраньєю і він залишається чесним громадянином, 
яким копи не цікавляться. Навзамін Юань дозволяє тут трима-
ти мій комп’ютер.

Ван Дайн почав щось набирати. Через дві хвилини Вінс по-
бачив нове ім’я Трейвіса Корнелла: Семюел Спенсер Гаятт.

— А ось жінка, що була з ним, — промовив Ван Дайн, поки 
на моніторі миготіли дані. — Її справжнє ім’я — Нора Луї Дей-
вон із Санта-Барбари. Тепер її звати Нора Жан Еймс.

— Добре, — сказав Вінс. — Тепер стирайте.
— Тобто?
— Стирайте їх із комп’ютера. Вони більше не ваші, вони — 

мої. І ніхто на них не має права.

*
Незабаром Ван Дайн і Вінс прибули назад у «Гот тіпс». Це було 
пекельне місце, від якого Вінса нудило.

У підвалі Ван Дайн назвав прізвища «Гаятт» і «Еймс» двом 
бороданям, котрі, здавалося, перебувають тут цілодобово, наче 
пара тролів.

Насамперед вони зламали комп’ютери Департаменту авто-
транспорту, щоби подивитися, чи за три місяці після отриман-
ня нових документів Гаятт і Еймс десь осіли і подали заявку на 
зміну адреси в межах штату.

— Еврика! — сказав один із них.
На моніторі з’явилася адреса, і бородань роздрукував її.
Ансон Ван Дайн узяв аркуш із принтера і передав Вінсу.
Трейвіс Корнелл і Нора Дейвон — тепер Гаятт і Еймс — меш-

кали у сільській місцевості біля шосе «Пасіфік коуст», що на 
південь від Кармела.
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У середу, 29 грудня, Нора поїхала в Кармел до лікаря Вайнгольда.
Небо було затягнуте такими темними хмарами, що білі чайки 

на їхньому тлі здавалися яскравими вогниками. Ця погода 
встанови лася наступного дня після Різдва, хоча обіцяний дощ 
так і не пішов.

Але сьогодні, коли Нора припаркувала свій пікап на неве-
личкій парковці позаду кабінету лікаря Вайнгольда, дощ по-
лив як із відра. Вона про всяк випадок перед від’їздом вдягнула 
нейлонову куртку з капюшоном, тож перед тим, як вийти з пі-
капа й забігти в одноповерхову цегляну будівлю, накинула його 
на голову.

Лікар Вайнгольд, як завжди, ретельно оглянув її, а тоді сказав, 
щоб вона тримала хвіст пістолетом. Ейнштейна це би потішило.

— Жодного разу не бачив жінки, яка на третьому місяці була б 
у такій хорошій формі, — зізнався лікар.

— Я хочу, щоб у мене народилася здорова, ідеальна дитина.
— Так і буде.
Лікар знав, що її прізвище Еймс, а чоловіка — Гаятт, але жод-

ного разу не висловив невдоволення їхнім сімейним статусом. 
Це бентежило Нору, але вона подумала, що у світі, в який вона 
вилетіла прямо з колиски, йменованої «домом Дейвон», до таких 
речей ставляться поблажливо.

Як і до цього, лікар Вайнгольд запропонував зробити тест на 
визначення статі дитини. Але Нора відмовилася минулого разу. 
Вона хотіла, щоб це був сюрприз. Окрім того, якщо вони дізна-
ються, що в них буде дівчинка, то Ейнштейн наполягатиме, щоб 
її назвали Мінні.

Обговоривши наступний прийом з реєстратором, Нора на-
тягнула капюшон і вийшла під зливу. На одній частині даху не 
було ринви, тому вода стікала прямо на тротуар, утворюючи ка-
люжі на вкритій щебенем парковці. Вона похлюпала до пікапу 
через цю «річечку», і водномить її кросівки промокли наскрізь.

Коли Нора підійшла до машини, то побачила, як із червоної 
«хонди», припаркованої поряд, вийшов якийсь чоловік. Вона не 
особливо звернула на нього увагу, помітила лише, що його автів-
ка надто маленька, як на такого здорованя, і що він одягнений 
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не по погоді — джинси і синій пуловер. «Бідолашний промокне 
до нитки», — подумала Нора.

Вона відкрила двері, щоб сісти за кермо. Наступної миті 
Нора відчула, як чоловік у синьому пуловері заштовхує її на 
сусіднє сидіння, а сам усідається за кермо.

— Якщо ти, суко, закричиш, — сказав він, — я випущу тобі 
кишки.

Нора відчула, як її боку діткнувся револьвер.
Усе ж вона мимовільно зойкнула і хотіла було пролізти далі 

через переднє сидіння, а тоді чкурнути через пасажирські двері 
справа. Але, почувши його брутальний і грубий голос, Нора 
завагалася. Їй здалося, що він радше вистрелить їй у спину, ніж 
відпустить.

Чоловік грюкнув дверима з її боку, і тепер Нора залишилася 
з ним віч-на-віч. На допомогу не було кого кликати. Вона в пря-
мому сенсі виявилася відгородженою від світу дощовою заві-
сою, через яку ніхто не міг побачити, що робиться в машині. 
Втім, на парковці й так нікого не було, а саму парковку з вули-
ці не було видно, тому їй усе одно ніхто не зміг би допомогти.

Нападник виявився м’язистим велетнем, але Нору лякали не 
його габарити. У нього було широке спокійне обличчя, на яко-
му годі було щось прочитати; ця байдужість, яка зовсім не в’яза-
лась із ситуацією, лякала Нору. Але ще страшнішими були його 
очі: зелені — і холодні.

— Хто ви? — запитала Нора, намагаючись приховати свій 
страх, щоб не збуджувати чоловіка. А він, здавалося, балансував 
на тонкій межі.

— Чого ви хочете від мене?
— Собаку.
«Грабіжник, — подумала Нора. — Ні, ґвалтівник. Або вбивця-

психопат». Вона ані на мить не припустила, що це може бути 
урядовий агент: хто ж іще розшукуватиме пса? Ніхто ж не знає 
про його існування.

— Ви про що? — запитала Нора.
Чоловік ще сильніше, аж до болю тикнув Нору в бік дулом 

револьвера. Вона одразу ж стривожилася за свою дитину.
— Добре, вочевидь, якщо ви знаєте про собаку, то немає 

сенсу ходити коло та навколо.
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— Згоден.
Чоловік говорив так тихо, що вона ледь чула його крізь стукіт 

дощових крапель об дах пікапа і лобове скло.
Він зняв з Нори капюшон, розстебнув блискавку і провів 

руками по її грудях і животу. На мить вона злякалася, бо поду-
мала, що він хоче її зґвалтувати.

Натомість він сказав:
— Цей Вайнгольд — акушер-гінеколог. Що з тобою? В тебе 

якась клята венерична хвороба чи ти вагітна?
Чоловік ледь не сплюнув при словах «венерична хвороба», 

наче його нудило від самих цих слів.
— Ви не урядовий агент, — механічно промовила Нора.
— Я запитав, суко, — майже прошепотів чоловік. Він під-

сунувся до неї ближче і знову почав штрикати револьвером. У са-
лоні було волого. Шум дощу і парке повітря створювали майже 
нестерпну клаустрофобічну атмосферу. — То що з тобою? Герпес, 
сифіліс, гонорея чи якась інша зараза? Чи ти вагітна?

Гадаючи, що вагітність захистить її від насилля, на яке чоло-
вік був здатний, Нора сказала:

— Я готуюсь стати матір’ю. Я на третьому місяці.
В очах у чоловіка щось ворухнулося, неначе у дитячому калей-

доскопі змінився орнамент, складений зі шматочків зеленого 
скла різних відтінків.

Нора одразу ж подумала, що зізнатися йому у своїй вагітнос-
ті було найгіршою ідеєю, але не знала чому.

Вона згадала про «вальтер» 38-го калібру, що лежав у бардач-
ку. Звісно, вона не могла відкрити бардачок, схопити пістолет 
і застрелити негідника, поки той не встиг натиснути на гашетку. 
Але їй слід постійно чекати щасливої нагоди, якоїсь необачнос-
ті з його боку, коли їй випаде шанс ухопити зброю.

Раптом Нора відчула, що він лізе на неї, і знову подумала, що 
він хоче її зґвалтувати серед білого дня, хай і під покровом дощу. 
За мить вона зрозуміла, що він просто міняється з нею місцями, 
змушуючи її сісти за кермо, а сам перебирається на пасажирське 
сидіння, тримаючи її на мушці.

— Поїхали, — наказав чоловік.
— Куди?
— До тебе додому.
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— Але…
— Закрийся і заводь машину.
Тепер чоловік сидів навпроти бардачка. Щоб дістати пісто-

лет, їй довелось би тягнутися через нього, а цього він ніколи 
не дозволить.

Нора вирішила, що будь-якою ціною контролюватиме свій 
страх, який швидко наростав, але зараз вона відчула, що їй треба 
також боротися з відчаєм.

Вона завела мотор, виїхала з парковки на вулицю і повернула 
направо.

Двірники на лобовому склі гупали в унісон з її серцем. Вона 
не знала, що шумить голосніше — надокучливий дощ чи кров 
у її вухах.

Проїжджаючи квартал за кварталом, Нора шукала очима копів, 
хоч і не розуміла, що робитиме, якщо побачить їх. Проте їй так і не 
довелося нічого робити, оскільки копів ніде не було видно.

Поки вони не виїхали з Кармела на шосе «Пасіфік коуст», 
шквальний вітер не лише гнав дощ по лобовому склу, а й жбурляв 
у нього кипарисові та соснові голки з величезних старих дерев, 
що нависали вздовж міських вулиць. Коли вони залишили місто 
і попрямували вздовж узбережжя на південь, місцевість ставала все 
менш населеною; тут над дорогою вже не нависали дерева, але 
вітер з океану з іще більшою силою вдаряв у пікап. Нора часто 
відчувала, як він викручує кермо. А дощ з океану з такою силою 
шмагав по машині, що, здавалося, от-от погне листове залізо.

Після п’яти хвилин тиші, які видалися Норі годиною, вона 
більше не могла мовчати.

— Як ви нас знайшли?
— Кілька днів спостерігав за вашим будинком, — відповів 

чоловік своїм спокійним тихим голосом, що підкреслював його 
сумирне обличчя. — Коли ти зранку залишила дім, я поїхав услід, 
сподіваючись, що ти мені допоможеш.

— Я маю на увазі, як ви знайшли, де ми живемо?
Чоловік посміхнувся:
— Ван Дайн.
— Лицемірний покидьок.
— Це особливий випадок, — запевнив чоловік. — Бос із Сан-

Франциско в боргу переді мною, тому він натиснув на Ван Дайна.
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— Бос?
— Tетранья.
— Хто це?
— Ти взагалі нічого не знаєш, так? — перепитав чоловік. — 

Окрім того, як робити дітей, так? Ти ж знаєш, як це робиться, так?
У його грубому зловісному голосі Нора почула не лише сексу-

альний підтекст, а й щось темніше і химерніше, і від цього її 
пройняв ще більший страх. Вона так боялася тієї несамовитої 
напруги, яка проявлялася щоразу, коли він говорив про секс, що 
не зважилася відповісти.

Вони заїхали в туман. Нора увімкнула фари і крізь заляпане 
лобове скло уважно вдивлялася в мокре шосе.

— Ти дуже гарненька. Якби я міг до когось прихилитися, то 
зупинив би свій вибір на тобі, — промовив чоловік.

Нора прикусила губу.
— Але хоч ти й гарна, я впевнений, що ти така, як усі, — про-

довжував він. — Якби я вставив у тебе, то мій член би зігнив 
і відпав, бо ти заразна, як і всі ви, правда ж? Так. Секс — це 
смерть. Я один із небагатьох, хто знає це, хоча довкола не бракує 
доказів. Секс — це смерть. Але ти дуже гарненька…

Поки Нора слухала, у її горлі застряг клубок і вона не могла 
навіть зробити глибокий вдих.

Раптом його мовчазність кудись зникла. Чоловік заговорив 
дуже швидко, хоч і тихим, спокійним голосом, що тривожив 
Нору, враховуючи ті божевільні речі, що він сплітав:

— Я стану більшим і важливішим, аніж Тетранья. В мені є ба-
гато життів. Я поглинув енергію стількох людей, що ти навіть не 
можеш собі уявити. Я відчув Момент і те «Клац». Це мій Дар. 
Коли Тетранья помре, я займу його місце. Всі помруть, а я жи-
тиму, бо я безсмертний.

Нора не знала, що відповісти. Цей тип з’явився нізвідки, якось 
дізнався про Ейнштейна, а зараз плів маячню. Схоже на те, що 
Нора нічого не зможе із цим вдіяти. Її страх змішався зі злістю 
через таку несправедливість. Вони ретельно підготувалися до 
зустрічі з Аутсайдером і обвели навколо пальця уряд. Але хіба 
вони могли таке передбачити? Так нечесно.

Тип замовк і уважно дивився на неї кілька хвилин, які знову 
здалися їй вічністю. Нора відчувала погляд його крижаних 
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 зелених очей так виразно, як і дотик холодної руки, якою чоло-
вік гладив її.

— Ти не розумієш, про що я говорю? — запитав чоловік.
— Ні.
Можливо, через те, що Нора йому сподобалася, він вирішив 

пояснити.
— Я розповідав це лише одному чоловіку, який узяв мене на 

глум. Його звали Денні Словіч. Ми працювали на сім’ю Кара-
мацца у Нью-Йорку — один із п’яти найбільших мафіозних 
кланів. Ми займалися певною брудною роботою, іноді вбива-
ючи тих, котрі на це заслужили.

Нору ледь не знудило: цей тип виявився не просто божевіль-
ним убивцею, а божевільним професійним кілером.

Не помітивши її реакції і перевівши погляд з мокрого шосе 
на Нору, чоловік продовжив:

— Бачиш, ми обідали в ресторані з Денні, запиваючи устриці 
«Вальполичеллою» 1. Я зізнався йому, що стану довгожителем 
через свою здатність вбирати життєву енергію вбитих мною лю-
дей. Я сказав: «Бачиш, Денні, люди — це двоногі акумулятори, 
наповнені загадковою енергією. Коли я когось убиваю, то їхня 
енергія переходить у мене і робить мене сильнішим. Я сильний, 
наче бик, Денні». І додав: «Подивись на мене: я схожий на бика? 
В мене ж є дар забирати чужу енергію». Знаєш, що бовкнув Денні?

— Що? — глухо запитала Нора.
— Ну, Денні був любитель поїсти, тому не піднімав голови 

від своєї тарілки, поки не підчепив ще кілька устриць. Потім він 
подивився на мене. З його рота і підборіддя стікав соус. Денні 
сказав: «Вінсе, де ж ти навчився цих штук? Де можна навчити-
ся поглинати ту життєву енергію?» Я відповів: «Це мій Дар», 
а Денні: «Від бога?» Я подумав і відрубав: «Хтозна. Це мій Дар, 
як удар Ментла 2 чи голос Сінатри». Денні відповів: «Скажи 
мені от що: уяви, що ти вбив електрика. Якщо ти поглинеш 
його енергію, то зможеш полагодити електричну лінію?» Я не 
зрозумів, що він бере мене на кпини, і сприйняв його питання 
всерйоз, тому почав пояснювати, як я вбирав їхню життєву 

1 Марка італійського вина.
2 Відомий американський бейсболіст.
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енергію, а не особистість. Не знання, а саме енергію. Потім 
Денні каже: «Тобто якщо ти вб’єш якогось божевільного фокус-
ника, то не станеш відкушувати голови курчатам?» Тоді я поду-
мав, що Денні п’яний чи здурів. Я доїв устриці й більше нічого 
не розповідав про свій Дар аж до цієї миті.

Він назвався Вінсом, отже, тепер Нора знала його ім’я, хоч і не 
розуміла, що це їй дає.

Вінс розповідав цю історію, не показуючи того, що усвідомлює 
той божевільний чорний гумор, що міститься в ній. Це був над-
звичайно серйозний чоловік, і він не залишить їх в живих, якщо 
Трейвіс не розправиться з ним.

— Отже, я не міг допустити, щоб Денні все розпатякав, бо той 
міг вигадати купу мальовничих подробиць, зробити мене посмі-
ховиськом, і всі тоді вважали б мене божевільним, — продовжу-
вав Вінс. — Великі боси ніколи не наймуть божевільних кілерів; 
натомість їм потрібні холоднокровні, розсудливі й урівноважені 
люди, які все роблять чисто — голки не підсунеш. Як я, напри-
клад: холоднокровний і врівноважений. Але Денні міг зіпсувати 
мою репутацію. Тому тієї ночі я перерізав йому горлянку, відвіз 
тіло на закинуту фабрику, розчленував, а потім закинув у бак 
і залив сірчаною кислотою. Денні був улюбленим племінником 
дона, тому я не міг допустити, щоб хтось знайшов його тіло і ви-
йшов на мене. Я поглинув енергію Денні, як і інших людей.

У бардачку лежав пістолет, і це хоч трохи обнадіювало Нору.

*
Поки Нора була у лікаря Вайнгольда, Трейвіс збив тісто і спік дві 
порції печива з арахісовим маслом. Поки він жив одинаком, то 
навчився готувати, але тепер робив це із задоволенням. За остан-
ні кілька місяців Нора допомогла йому підвищити свої кулінарні 
навички, і тепер він обожнював готувати, особливо пекти.

Ейнштейн, який зазвичай діловито ходив навколо Трейвіса, 
поки той пік печиво, небезпідставно очікуючи, що і йому щось 
перепаде, сьогодні покинув кухню ще до того, як той почав 
місити тісто. Він був чимось схвильований і ходив від вікна до 
вікна, вглядаючись у дощ за склом.

Поведінка пса незабаром стривожила Трейвіса, і він запитав, 
що трапилося.
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Ейнштейн у комірчині виклав свою відповідь:
«Я ПОЧУВАЮСЯ ЯКОСЬ ДИВНО».
— Ти, бува, не захворів? — запитав Трейвіс. Він переживав, 

що у собаки може статися рецидив. Ретривер швидко одужував, 
але ще не повністю оклигав, і його імунна система ще не була 
готова для нових серйозних випробувань.

«Я НЕ ХВОРИЙ».
— Тоді що? Ти відчуваєш… Аутсайдера?
«НІ. ТАКОГО ЩЕ НЕ БУЛО».
— Але ж ти щось відчуваєш?
«ПОГАНИЙ ДЕНЬ».
— Може, це через дощ?
«МОЖЛИВО».
Трейвіс заспокоївся й повернувся до випічки, але все ще 

трохи нервуючись.

*
Шосе було сірим від дощу.

Нора їхала на південь уздовж берега. Туман густішав, тому їй 
довелося зменшити швидкість до шістдесяти п’яти кілометрів 
на годину, а в деяких місцях вона взагалі не перевищувала 
п’ятдесяти.

Можливо, зважаючи на туман, пригальмувати сильніше, а потім 
спробувати відчинити двері й вистрибнути? Та ні. Щоб не по-
страждати і захистити свою ненароджену дитину, доведеться змен-
шити швидкість до восьми кілометрів на годину, а туман був не 
настільки густим, щоб виправдати таку низьку швидкість. Окрім 
того, під час розмови Вінс не прибирав револьвер, тому варто було 
лише повернутися до дверей, як він вистрелить у спину.

Світло фар пікапа та поодиноких зустрічних автомобілів роз-
сіювалося у клубах наче живого туману, утворюючи яскраві оре-
оли та іскристі райдуги, які водномить зникали.

Може, спробувати звернути з дороги там, де насип м’якший, 
тому можна вистрибнути без шкоди для здоров’я? Але Нора зля-
калася, що переплутає місця і заїде в урвище, де зі страшенною 
швидкістю полетить у шістдесятиметрову прірву і врешті розі-
б’ється об скелястий берег. Навіть якщо вона з’їде у потрібному 
місці, в результаті такої зваженої і не надто небезпечної аварії 
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може знепритомніти або спровокувати викидень; Нора хотіла, 
наскільки це було можливо, вибратися з цієї халепи разом із 
дитиною у повній цілості.

Заговоривши до Нори, Вінс уже не міг зупинитися. Він багато 
років оберігав свою велику таємницю, приховував свої мрії про 
владу та безсмертя від усього світу, але навіть після поразки 
з Денні Словічем не втратив бажання розповісти всім про свою 
майбутню велич. Здавалося, що Вінс записав у своїй голові все, 
що хотів розповісти, на кілометрову плівку і тепер прокручував 
її у прискореному темпі, вивергаючи власне божевілля на Нору, 
яку вже нудило від страху.

Вінс розповів, як дізнався про Ейнштейна, вбивши вчених, 
котрі займалися різними дослідженнями в рамках проекту «Фран-
циск» у Банодайні. Він знав і про Аутсайдера, але не боявся по-
твори, бо, за його словами, стояв на краю безсмертя і викрадення 
пса було останнім кроком для справдження своєї Долі. А після 
цього, твердив Вінс, його вже ніщо не зупинить, навіть Аутсайдер.

Половини з того, що говорив кілер, Нора не розуміла. Вона 
припустила, що навіть якби зрозуміла його слова, то це означало 
би, що вона така сама божевільна. Хоча Нора не завжди вловлю-
вала смисл, вона знала, що Вінс зробить з нею і Трейвісом, коли 
добереться до пса. Спочатку жінка боялася запитувати про це, 
так наче озвучені слова могли зробити її страшне майбутнє не-
минучим. Але коли до ґрунтової дороги, яка звертала з шосе 
і вела до їхнього дерев’яного будинку, залишалося не більше 
восьми кілометрів, Нора запитала:

— Ви ж не відпустите нас, отримавши собаку?
Вінс уважно дивився на неї, пестячи її поглядом:
— А як ти гадаєш, Норо?
— Гадаю, що ви вб’єте нас.
— Звісно.
Нора здивувалася, що зізнання Вінса не налякало її ще більше. 

Навпаки, його самовпевнена відповідь лише розлютила її, при-
тлумивши страх. Нора загорілася бажанням зруйнувати його 
бездоганний план.

Вона розуміла, що суттєво відрізняється від колишньої Нори, 
якою була у травні і яка б жахнулася від нахабної і самовпевненої 
поведінки Вінса.
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— А якщо я з’їду в кювет і спричиню аварію? — запитала Нора.
— Щойно ти крутнеш кермом, я застрелю тебе й перехоплю 

керування, — промовив Вінс.
— А якщо у вас не вийде і ви теж загинете?
— Я загину? Можливо. Але не під час такої дрібниці, як авто-

катастрофа. Е, ні… В мені занадто багато життів, щоб мене мож-
на було так легко вбити. Та я й не вірю, що ти спробуєш так 
учинити. У глибині душі ти сподіваєшся, що твій чоловік пере-
хитрує мене і врятує тебе, собаку і себе. Звісно, ти помиляєшся, 
але ніхто не забороняє тобі вірити. Він нічого не вдіє, оскільки 
побоїться поранити тебе. Я зайду в дім, приставивши револьвер 
до живота. Це паралізує його. І тих кількох секунд мені вистачить, 
щоб вибити йому мізки. Ось чому в мене лише один револьвер. 
Це все, що мені потрібно. Оці його турбота і переживання за 
тебе погублять твого чоловіка.

Нора вирішила, що їй у жодному разі не можна виявляти сво-
го гніву. Вона повинна вдавати, що дуже злякалася, що вона 
просто слабка й перелякана жінка. Якщо він буде її недооціню-
вати, то може допустити промах і дати їй шанс.

Вона лише на мить перевела погляд з мокрого шосе на Вінса, 
котрий дивився на неї. І в його очах не було цікавості чи люті 
психопата, як можна було сподіватися, чи його звичного тупого 
спокою, а було щось схоже на співчуття і навіть вдячність.

— Я роками мріяв убити вагітну жінку, — сказав Вінс таким 
тоном, наче розмірковував про якусь гідну і похвальну ціль на 
кшталт розбудувати бізнесову імперію, чи нагодувати всіх голо-
дних, чи доглядати за хворими. — Ще ніколи я не потрапляв 
у таку ситуацію, де ризик убивства вагітної жінки був би достат-
ньо низьким, щоб можна було спробувати. Але у твоєму віддале-
ному будинку, коли я розправлюся з Корнеллом, у мене з’явиться 
ідеальна можливість.

— Будь ласка, не треба, — тремтячим голосом благала Нора, 
вдаючи переляк, хоча її нервове тремтіння було справжнім.

Вінс продовжив спокійним голосом, але вже з більшими емо-
ціями, ніж раніше:

— Я отримаю енергію твого молодого і насиченого життя. 
Водночас у мить твоєї смерті до мене перейде ще й криштале-
во чиста, невикористана енергія немовляти, яка ще не встигла 
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забруднитися брудом цього хворого і дегенеративного світу. 
Ти — моя перша вагітна жінка, Норо, яку я ніколи не забуду.

В її очах забриніли сльози, які теж не були частиною хорошої 
акторської гри. Хоча Нора вірила, що Трейвіс знайде спосіб 
впоратися з цим чоловіком, вона боялася, що він або Ейнштейн 
можуть загинути в сутичці, як не знала і того, чи переживе 
Трейвіс потрясіння, якщо не зможе захистити своїх рідних.

— Не сумуй, Норо, — промовив Вінс. — Ваше існування з не-
мовлям не припиниться, бо ви станете частиною мене. Я по-
дарую вам вічне життя.

*
Трейвіс вийняв з духовки першу порцію печива і поставив на 
полицю, щоб воно охололо.

Ейнштейн почав було вже принюхуватися, але Трейвіс про-
мовив:

— Вони ще гарячі.
Пес повернувся до вітальні й підійшов до вікна, яке виходи-

ло на подвір’я перед будинком. Ішов дощ.

*
Перед поворотом із шосе Вінс зсунувся на сидінні, щоб його не 
можна було побачити з вікна, але револьвер не прибрав.

— Один неправильний рух, і я виб’ю немовля з живота.
Нора повірила.

*
Звернувши на брудну і ковзку ґрунтову дорогу, Нора поїхала до 
будинку. Дерева, що нависали над дорогою, трохи захищали її 
від дощу, зате в гіллі збиралася вода, звідки падала на землю ще 
важчими краплями чи й струмками.

Нора побачила Ейнштейна у вікні й намагалася вигадати 
якийсь сигнал, який би означав «біда» і був одразу ж зрозумілий 
псові. Але їй нічого не спадало на гадку.

Вінс наказав, дивлячись на Нору:
— Не доїжджай до сараю, а зупинися біля дому.
Його план був очевидним: у частині будинку, де розташову-

валися комірчина і сходи у погріб, не було вікон. Трейвіс та 
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Ейнштейн не зможуть побачити чоловіка, який вилізе з пікапа 
разом із Норою. Вінс заведе її за ріг до заднього ґанку і потра-
пить усередину ще до того, як Трейвіс щось запідозрить.

Можливо, Ейнштейн зачує небезпеку своїм собачим чуттям. 
Можливо. Але…

Ейнштейн був такий хворий…

*
Ейнштейн подибав на кухню. Вигляд у нього був збуджений.

— То Норин пікап?
«Так».
Ретривер підбіг до задніх дверей і від нетерпіння почав тан-

цювати — а потім завмер, звівши голову.

*
Фортуна посміхнулася Норі, коли вона найменш цього очі-
кувала.

Щойно жінка припаркувалася біля будинку, поставила ма-
шину на ручник і заглушила двигун, Вінс схопив її і потягнув 
через сидіння на половину, що була ближче до задньої частини 
будинку, а відтак гірше проглядалася крізь передні вікна. Вилі-
заючи з пікапа й тягнучи Нору за руку, Вінс роззирався навсібіч, 
щоби, бува, його не застукав Трейвіс. Відволікшись, він уже не 
міг так уважно слідкувати за Норою. 

Протискаючись через сидіння біля «бардачка», вона вмить 
відчинила його і схопила «вальтер» 38-го калібру. Напевно, 
Вінс почув або відчув щось, оскільки рвучко обернувся. Проте 
було вже пізно: Нора приставила пістолет до його живота і три-
чі вистрелила. Вінс навіть не встиг підняти револьвер і зроби-
ти постріл.

Украй приголомшеного Вінса відкинуло до стіни будинку, 
що була на метр позаду.

Нора здивувалася власній холоднокровності. В неї в голові 
промайнула божевільна думка, що нема небезпечнішої істоти, 
ніж матір, яка захищає своїх дітей, навіть якщо одна дитина ще 
ненароджена, а інша — пес. Нора ще раз вистрелила йому в гру-
ди, цього разу впритул.

Вінс важко гепнувся на мокру землю, обличчям униз.



439

Нора обернулася і побігла. За рогом вона ледь не врізалася 
в Трейвіса, який перестрибнув через поруччя ґанку і приземлив-
ся накарячки біля неї, не випускаючи з рук «узі».

— Я вбила його, — промовила Нора з істеричними нотками 
в голосі, які намагалася приховати. — Я чотири рази вистрелила 
в нього, і, Господи, я вбила його.

Трейвіс випростався. Він був спантеличений. Нора обійняла 
чоловіка і притисла до грудей. Вони стояли під холодним дощем, 
і вона насолоджувалася його живим теплом.

— Кого… — почав Трейвіс.
Позаду Нори пронизливо закричав Вінс. Він не міг вдихнути, 

але перевернувся на спину і вистрелив. Куля втрапила Трейвісу 
в плече і відкинула його назад. П’ять сантиметрів управо — і во-
на б розтрощила їй голову.

Нора ледь не впала вслід за Трейвісом, але вчасно відпусти-
ла його і стрибнула вліво, щоб сховатися за пікапом і вийти 
з лінії вогню. Вона мигцем глянула на Вінса, який, тримаючи 
в одній руці револьвер, а іншою схопившись за живіт, намагав-
ся підвестися.

Перш ніж сховатися за пікапом, Нора раптом зауважила, що 
на чоловікові не було жодних слідів крові.

Що відбувається? Він не міг вижити після трьох пострілів у жи-
віт і одного в груди, бо інакше він справді був би безсмертним.

Поки Нора ховалася за пікапом, Трейвіс припіднявся і сів у баг-
нюці. У нього з плеча струменіла кров, розтікаючись грудьми і про-
сочуючи сорочку. Незважаючи на рану в плечі, він так і не випус-
тив «узі» з правої руки. Вінс навмання вистрелив удруге, і тоді 
Трейвіс відкрив вогонь у відповідь. Його позиція була не кращою, 
ніж у Вінса: кулі відрикошетили від будинку і відлетіли до пікапа.

Трейвіс припинив стріляти.
— Лайно.
Чоловік звівся на ноги.
— Ти влучив у нього? — запитала Нора.
— Він побіг за будинок, — відповів Трейвіс і кинувся навздогін.

*
Вінс вважав, що якщо навіть ще й не став безсмертним, то ось-
ось стане. Йому треба було ще пару життів, не більше. Він 
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 боявся, що загине в той момент, коли настільки близько пі-
дійшов до своєї Долі. Тому він перестрахувався, придбавши 
останню і найдорожчу модель кевларового бронежилета, який 
урятував його під пострілів тієї сучки. Він пом’якшив удар 
куль, тому крові не було. Але який то був біль! Його просто 
жбурнуло об стіну, майже вибивши дух. Вінсу здавалось, наче 
його поклали на велетенське ковадло і хтось гупає по ньому 
молотом.

Зігнувшись від болю і накульгуючи в бік будинку, щоб схо-
ватися від клятого «узі», Вінс був упевнений, що йому вистре-
лять у спину. Але якимось дивом йому пощастило зайти за ріг 
і піднятися на ґанок, де Корнелл не міг його поцілити.

Вінс радів, що поранив Корнелла, хоч і знав, що рана не 
смертельна. Він не зміг напасти несподівано, тому на нього по-
переду чекає тривалий поєдинок; жінка виявилася не менш 
небезпечною, ніж сам Корнелл, — божевільна амазонка!

Вінс спочатку думав, шо ця, здавалось би, сумирна жінка 
поводитиметься тихенько, наче мишка. Безсумнівно, він не-
дооцінив її, і ось тобі результат. Вінс Наско не звик так поми-
лятися; помилятися могли дріб’язкові людці, але не улюбле-
нець Долі.

Відступаючи через передній ґанок, упевнений у тому, що 
Корнелл от-от його наздожене, Вінс вирішив сховатися все-
редині будинку, а не втікати в ліс. Вони натомість подумають, 
що він вирішив знайти прихисток саме в лісі, щоб розробити 
якийсь новий план, а він у цей час проникне в будинок і займе 
таку позицію, щоб контролювати обидва виходи. Можливо, 
йому навіть удасться заскочити їх зненацька.

Вінс саме минав велике вікно, прямуючи до парадного входу, 
коли нараз звідти хтось вистрибнув.

Вінс скрикнув від несподіванки і вистрелив. Але куля по-
трапила у піддашок ґанку, а пес — а хто б це ще міг бути, як не 
він, — збив його з ніг. Вінс випустив револьвер і впав на спину. 
Пес учепився в нього, рвучи кігтями одяг і впиваючись зубами 
у плече. Поруччя на ґанку не витримало, і вони гепнулися на 
землю під дощ.

Вінс заверещав і почав щосили лупцювати пса своїми вели-
чезними кулаками, поки той не заскавчав і не відпустив його, 
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але одразу ж спробував схопити за горлянку. Вінс відштовхнув 
собаку якраз вчасно, поки він не вирвав йому трахею.

У животі у Вінса досі ще пекло вогнем, але він зміг під-
тягнутися  і, перечіпаючись, вилізти на ґанок, де взявся шукати 
свій револьвер, проте замість зброї побачив Корнелла. У нього 
з плеча юшила кров, але він продовжував стояти, дивлячись 
зверху вниз на Вінса.

Вінс відчув шалений приплив упевненості, знаючи, що з ним 
буде все гаразд, бо він непереможний, бо він безсмертний, і са-
ме тому міг безстрашно дивитися в дуло «узі». Вінс узагалі не 
боявся, тому й вишкірився до Корнелла.

— Подивись на мене! Я твоє найгірше нічне жахіття.
— Аж ніяк не найгірше, — промовив Корнелл і натиснув 

на гашетку.

*
Трейвіс сидів у кухонному кріслі, а Ейнштейн лежав поруч, 
 поки Нора обробляла чоловікові рану й розповідала про на-
падника, котрий вдерся в її машину.

— Це клятий форс-мажор, — промовив Трейвіс. — Цього 
ніхто не міг передбачити.

— Сподіваюсь, що це єдиний форс-мажор.
Трейвіс морщився, поки Нора обробляла рану від кулі спир-

том і йодом, а потім наклала йому бинт, пропустивши під пах-
вою, відтак промовив:

— Не турбуйся ти так. Крові небагато, тому жодну артерію 
не зачепило.

Куля прошила плече, залишивши зловісну наскрізну рану, 
яка нестерпно боліла, але деякий час він іще буде в строю. Пізні-
ше Трейвісу не завадило би звернутися до лікаря, можливо, до 
Джима Кіна, щоб уникнути надокучливих питань чужих лікарів, 
проте зараз його турбувало лише, щоб рана була туго перев’я-
зана і він зміг би вибавитися від трупа.

Ейнштейн теж постраждав. На щастя, він не порізався улам-
ками, коли стрибав через скло, і нічого не зламав. Проте Вінс 
добряче його пом’яв. Пес був не в найкращій формі й вигляд 
мав страшнуватий: весь брудний, мокрий і хворий. Йому тепер 
теж не завадить допомога Джима Кіна.
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Дощ за вікном посилився, вистукуючи по покрівлі і з шумом 
стікаючи жолобами і водостоками. Він залітав через передній 
ґанок у розбите вікно, але Норі з Трейвісом було не до того.

— Добре, що пішов дощ, — промовив Трейвіс. — Злива за-
глушила звуки стрільби.

— Де ми заховаємо труп? — запитала Нора.
— Я саме думаю над цим.
Але думати заважав біль у плечі, що аж відлунював у голові.
Нора запропонувала:
— Можна закопати його в лісі…
— Ні. Ми завжди будемо пам’ятати, що він тут, і постійно 

переживати, що труп розриють дикі тварини або знайдуть 
турис ти. Краще… десь уздовж шосе. Ми перечекаємо, поки не 
буде машин, витягнемо його з багажника і скинемо вниз. Якщо 
знайдемо таке місце, де океан підходить до підніжжя схилу, то 
труп змиє раніше, ніж його помітять.

Коли Нора закінчила перев’язку, Ейнштейн різко підвівся 
й завив. Він почав нюхати повітря, а потім підійшов до задніх 
дверей і витріщився на них, а після цього зник у вітальні.

— Боюсь, він постраждав більше, ніж здається, — промовила 
Нора, накладаючи останню смужку пластиру.

— Можливо, — промовив Трейвіс. — А можливо, й ні. Він із 
самого ранку дивно поводиться, з того часу, коли ти поїхала до 
лікаря. Пес казав, що сьогодні пахне поганим днем.

— Він виявився правий, — погодилася Нора.
Раптом Ейнштейн з вітальні помчав у комірчину, ввімкнув 

світло й почав діставати фішки, натискаючи на педалі.
— Можливо, у нього є ідея, як нам вчинити з трупом, — при-

пустила Нора.
Поки дружина прибирала йод, спирт, бинт і пластир, Трей-

віс, пересилюючи біль, одягнув сорочку і пішов до комірчини, 
щоби прочитати повідомлення Ейнштейна.

«АУТСАЙДЕР ТУТ».

*
Трейвіс уставив новий магазин у приклад свого карабіна, а за-
пасний поклав у кишеню. Норі він дав один із пістолетів «узі» 
з комірчини.
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Висновуючи із поспіху Ейнштейна, часу оглядати будинок 
і зачиняти віконниці в них не було.

Коли Трейвіс будував хитромудрий план приспати Аутсай-
дера за допомогою газу в сараї, то був упевнений, що він з’явить-
ся вночі, тому спершу розвідає місцевість. Тепер цей план 
відпав, оскільки Аутсайдер прийшов удень і, поки подружжя 
відволіклося на Вінса, все рознюхав.

Вони стояли на кухні, нашорошивши вуха, але безнастанний 
шум дощу все заглушав.

Ейнштейн не міг точно визначити місцезнаходження проти-
вника: його інтуїція ще погано працювала. Їм пощастило, що 
він узагалі відчув присутність Аутсайдера, і його ранкова три-
вога аж ніяк не була пов’язана з нападником, котрий приїхав 
разом із Норою. Ця тривога була спричинена Аутсайдером, хоч 
Ейнштейн і не усвідомлював цього.

— Ходімо нагору, — сказав Трейвіс.
На першому поверсі чудовисько могло проникнути і через 

двері, і через вікна, а на другому потрібно буде контролювати 
лише вікна. Можливо, вони встигнуть закрити віконниці.

Нора пішла нагору разом з Ейнштейном. Трейвіс, задкуючи 
і тримаючи на прицілі перший поверх, замикав їхню процесію. 
Від підйому йому паморочилася голова. Він гостро відчував, як 
біль і слабкість у пораненому плечі розтікаються всім тілом, 
наче чорнильна пляма по промокальному папері.

Добравшись сходами на другий поверх, Трейвіс промовив:
— Якщо ми почуємо, що він у будинку, відступаємо, поки він 

не кинеться за нами, а тоді зненацька вискочимо і розстріляємо.
Нора кивнула.
Їм треба було зберігати тишу, щоб Аутсайдер прокрався на 

перший поверх, а тоді, зрозумівши, що вони нагорі, рушив до 
сходів, почуваючись у безпеці.

За вікном у кінці коридору блиснуло — уперше за весь час — 
і почувся грім. Небо здригнулося від удару, і з небес на землю 
ринули потоки води.

В кінці коридору одне з полотен Нори вилетіло з її студії 
і вдарилося об стіну.

Нора зойкнула від несподіванки, і якусь мить усі троє з дур-
нуватим виглядом дивилися на картину, яка лежала на підлозі 
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в коридорі, сподіваючись, що цей політ у дусі полтергейста 
спричинений страшенним громом та блискавкою.

Зі студії вилетіла друга картина і теж вдарилася об стіну. 
Трейвіс побачив, що полотно геть пошматоване.

Аутсайдер уже був у будинку.
Вони перебували в кінці короткого коридорчика. Зліва роз-

ташовувалася їхня спальня та майбутня дитяча кімната, а спра-
ва — ванна і студія. 

Від чудовиська, яке у студії Нори знищувало її картини, їх 
відділяло лише дві кімнати.

У коридор вилетіло ще одне полотно.
Мокрий і побитий Ейнштейн, який досі не оклигав від чум-

ки, все ж люто загавкав, намагаючись злякати Аутсайдера.
Тримаючи «узі» напохваті, Трейвіс зробив один крок кори-

дором. Нора схопила його за руку.
— Давай вийдемо звідси.
— Ні. Ми дамо йому бій.
— На наших умовах, — промовила Нора.
— Кращих умов годі собі уявити.
Зі студії вилетіло ще дві картини, які приземлилися на вже 

чималеньку купу понівечених полотен.
Ейнштейн уже не гавкав, а глухо гарчав.
Усі троє рухалися коридором у бік відчинених дверей  студії.
Досвід та навички Трейвіса підказували йому, що їм слід роз-

ділитися, а не групуватися, являючи собою єдину мішень. Але 
це був не загін «Дельта», і їхній ворог не був звичайним теро-
ристом. Якщо вони розділяться, то їм не вистачить духу дати бій 
тій істоті. Їхня близькість додавала їм сили.

Вони вже були на півдорозі до дверей студії, коли Аутсайдер 
закричав так, що у Трейвіса кров захолола в жилах. Вони з Но-
рою зупинились, але Ейнштейн зробив ще два кроки.

Пес несамовито тремтів.
Трейвіс усвідомив, що теж тремтить, і від цього біль у плечі 

сильнішав.
Подолавши напад страху, Трейвіс кинувся до відчинених 

дверей, прогупотівши по понівечених полотнах, і відкрив во-
гонь по студії. Незважаючи на незначний відбій карабіна, зда-
валося, що в його рану хтось вбиває долото.
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Кулі не завдали нікому шкоди. Аутсайдер не закричав, і його 
ніде не було видно.

На підлозі лежали понівечені картини і шматки віконної ши-
би: Аутсайдер заліз у будинку з піддашка над переднім ґанком.

Трейвіс вичікував, широко розставивши ноги. Він тримав 
карабін обома руками, покліпуючи, щоби піт не затікав йому в очі, 
і чекав, намагаючись не звертати уваги на біль у правому плечі.

Напевне, Аутсайдер або зліва від дверей, або справа — присів 
і готується до стрибка. «Якщо потягнути час, то, можливо, цьому 
створінню набридне чекати і воно кинеться на мене, а я його 
пристрелю у дверях. Але ні, воно таке ж розумне, як Ейнштейн. 
Лише дурень стрибатиме на мене крізь вузькі двері. Ні. Воно 
вчинить по-розумному і заскочить нас зненацька», — розмірко-
вував Трейвіс.

Новий удар грому був такої сили, що задрижали не тільки 
шибки, а й весь будинок. Небо протяла блискавка.

«Давай, покидьку, вилазь».
Трейвіс подивився на Нору й Ейнштейна, які стояли за кілька 

кроків від нього. Справа від них була спальня, зліва — ванна 
кімната, а позаду — сходи.

Трейвіс перевів погляд на двері і скло, що валялося на підлозі. 
Раптом йому спало на думку, що Аутсайдера може вже не бути 
у студії; він міг вилізти крізь вікно на піддашок і зайти з іншого 
боку: крізь другі двері, можливо, через одну зі спалень чи ванну, 
або ж із криком кинутися на них зі сходів.

Трейвіс жестом покликав Нору.
— Прикрий мене.
Вона не встигла заперечити, як Трейвіс напівприсядки зайшов 

до студії. Він ледь не перечепився у цьому безладі, але втримався 
на ногах і повернувся, готовий відкрити вогонь, якщо побачить, 
що чудовисько нависає над ним.

Але нікого не було.
Двері шафи виявилися відчиненими, але там теж було по-

рожньо.
Трейвіс підійшов до розбитого вікна і обережно визирнув на 

піддашок над мокрим ґанком. Нікого.
Вітер торохтів небезпечно гострими уламками скла, які досі 

стирчали з віконної рами.
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Трейвіс пішов коридором. Він бачив, що Нора злякано дивить-
ся на нього, але твердо стискає свій «узі». Позаду відчинилися 
двері майбутньої дитячої кімнати. Монстр із палаючими жовти-
ми очима був там. Він широко роззявив свою страхітливу пащу, 
повну зубів, набагато гостріших за уламки скла у віконній рамі.

Нора побачила чудовисько і повернулася, але Аутсайдер напав 
першим, водномить вирвавши «узі» у неї з рук. Вона навіть не 
встигла вистрелити.

Проте монстру не вдалося пошматувати Нору своїми п’ятна-
дцятисантиметровими іклами, гострими, як ножі, бо в той мо-
мент, коли він виривав із рук Нори пістолет-кулемет, Ейнштейн 
із гарчанням стрибнув на нього. Прудкий, наче кішка, Аутсайдер 
перемкнув увагу з Нори на собаку і спробував ударити його, ді-
стаючи так далеко, наче його довгі руки складалися не з одного 
ліктьового суглоба, а з декількох. Через мить він схопив Ейн-
штейна своїми страхітними лапами.

Підбігши до дверей студії, Трейвіс не міг прицілитися, бо між 
ним і монстром стояла Нора. Він крикнув їй, аби вона лягла, щоб 
він міг вистрелити. Вона так і вчинила, але було вже пізно: Аут-
сайдер затягнув Ейнштейна в дитячу кімнату і з грюкотом зачи-
нив двері, так наче він був виплодом якогось нічного жахіття, що 
вмить вискочило, наче чорт із табакерки, і заховалось назад зі 
своєю здобиччю.

Почулося скавчання Ейнштейна, і Нора кинулася до дверей.
— Ні! — вигукнув Трейвіс, відтягуючи її.
Він спрямував карабін на зачинені двері й випустив решту куль 

із магазина, пробивши в них близько тридцяти дірок і зціпивши 
зуби від пекучого болю у плечі. Він міг зачепити Ейнштейна, але 
якщо не стріляти, пес буде у ще більшій небезпеці. Коли набої 
закінчилися, Трейвіс умить витягнув порожній магазин, дістав 
новий і перезарядив карабін, а потім, вибивши ногою двері, вбіг 
у дитячу кімнату.

Вікно було відчинене. Вітер колихав завіси. Аутсайдера не було.
Ейнштейн лежав непорушно на підлозі біля стіни, увесь за-

кривавлений.
Побачивши ретривера, Нора пронизливо закричала від горя.
Виглянувши з вікна, Трейвіс помітив криваві сліди, що вели 

на піддашок. Дощ швидко змивав їх.
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Помітивши якусь подобу руху, він глянув у бік сараю, і саме 
вчасно, щоби побачити, як за Аутсайдером зачиняються ве-
ликі двері.

Схилившись над псом, Нора промовила:
— Боже, Трейвісе, невже він помре після всього, що йому до-

велося пережити?
— Я за тим сраним покидьком, — люто промовив Трейвіс. — 

Він у сараї.
Нора теж смикнулася було в бік дверей, але він наказав:
— Ні! Зателефонуй Джиму Кіну і залишайся з Ейнштейном, 

залишайся з ним!
— Але тобі потрібна моя допомога. Я не відпущу тебе самого.
— Ти потрібна Ейнштейну!
— Він мертвий, — промовила вона крізь сльози.
— Не кажи так! — заволав Трейвіс. Він розумів, що безглуздо 

вважати, що Ейнштейн не помре доти, доки вони цього не ска
жуть. Але Трейвіс не міг себе стримати. — Не говори, що він 
мертвий. Чорт забирай, будь з ним. Я вже підстрелив того срано-
го монстра з фільму жахів, добряче його поранивши. Гадаю, він 
стікає кров’ю. Я сам його доб’ю. Телефонуй Джиму Кіну і будь 
з Ейнштейном.

Трейвіс боявся також, що в Нори може статися викидень, якщо 
вже не стався. Тоді вони втратять не лише Ейнштейна, а й дитину.

Трейвіс вибіг із кімнати.
«Ти не в тому стані, щоб іти в сарай, — подумав чоловік. — 

Спершу слід заспокоїтись. Ти звелів Норі викликати ветеринара 
до мертвого пса і сидіти з ним, у той час як вона могла допомог-
ти… Це погано. Ти дозволив своїй люті й жадобі помсти запану-
вати над тобою. Це погано».

Але він не міг зупинитися. Все життя він втрачав своїх близьких, 
і в нього не було можливості комусь помститися, окрім того часу, 
коли він служив у загоні «Дельта». Але навіть тоді ворог був без-
ликий: безформна маса маніяків і фанатиків, частина «міжнарод-
ного тероризму». Тож така помста приносила невелике задоволен-
ня. Але зараз Трейвіс зіткнувся з надзвичайно лютим і справжнім 
ворогом, який мусив заплатити за те, що зробив з Ейнштейном.

Трейвіс пробіг коридором і, перестрибуючи через дві-три 
сходинки, понісся вниз. Напад нудоти і запаморочення був 
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такий сильний, що він заледве не впав, проте вчасно схопився за 
поручні. Він зіперся не на ту руку, і гострий біль пронизав його 
поранене плече. Відпустивши поручні, Трейвіс хитнувся і, пере-
чепившись за останню сходинку, боляче гепнувся на підлогу.

Він був у гіршій формі, ніж гадав.
Стискаючи «узі», Трейвіс звівся на ноги, хитаючись, пішов 

через задні двері на ґанок і спустився на подвір’я. Прохолодний 
дощ розігнав туман з його голови, і він ще на якусь мить завмер 
на галявині, щоб минуло запаморочення.

Перед його зором пронісся образ понівеченого, закривавле-
ного тіла Ейнштейна. Трейвіс подумав про ті кумедні повідо-
млення на підлозі в комірчині, яких він більше ніколи не поба-
чить, про Різдво без Ейнштейна, який уже не бігатиме в шапці 
Санта-Клауса, про любов, яку він не зможе отримати чи віддати. 
Він усвідомив, що не буде ніяких цуценят-геніїв, і тягар цієї 
втрати ледь не притиснув його до землі.

Горе Трейвіса розпалило його лють, і вона настільки заго-
стрилася, що стала гострішою від бритви.

Після цього він пішов у сарай.
Це місце кишіло тінями. Трейвіс стояв у відкритих дверях. 

Дощ шмагав його по голові й спині, а він вдивлявся у напів-
темряву, сподіваючись побачити ті жовті очі.

Нікого.
Трейвіс увійшов усередину. Лють додала йому відваги. Він 

потягнувся до перемикача на північній стіні. Навіть увімкнувши 
світло, Трейвіс не побачив Аутсайдера.

Намагаючись побороти запаморочення і зціпивши зуби від 
болю, Трейвіс пройшов повз порожнє місце, де зазвичай стояв 
пікап, проминув «тойоту» і повільно рушив уздовж машини.

Горище.
Через кілька кроків Трейвіс опиниться під горищем. Якщо 

чудовисько там, то воно може стрибнути на нього…
Його розмірковування перервалися: Аутсайдер лежав у за-

дній частині сараю попереду «тойоти», скорчившись на бетон-
ній підлозі. Він вив, обхопивши себе своїми довгими, сильними 
руками. Навколо нього все було у крові.

Трейвіс майже хвилину стояв біля машини за чотири метри від 
чудовиська і з огидою, жахом і якимось незбагненним зачаруван-
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ням розглядав його. Йому здавалось, що він бачить тіло мавпи, 
можливо, бабуїна, — в будь-якому разі, когось із родини вищих 
приматів. Але він не належав до жодного з відомих видів, хоч і не 
був мішаниною з різних частин багатьох тварин. Це було унікаль-
не створіння. Воно жахало своїм гіпертрофованим безформним 
обличчям, яскравими жовтими очима, щелепою, схожою на ківш 
парового екскаватора, довгими вигнутими зубами, горбом на 
спині, скуйовдженою шерстю та довжелезними руками.

Істота витріщалася на Трейвіса й вичікувала.
Чоловік зробив два кроки вперед і звів карабін.
Аутсайдер підняв голову і почав рухати щелепами, видавши 

різке, тріскуче і нечітке, але розбірливе слово, яке Трейвіс зро-
зумів навіть попри шум зливи:

— Болить.
Страх пересилив здивування. Ця істота не повинна була вмі-

ти говорити, але їй вистачило розуму і бажання навчитися цьо-
му. Вочевидь, під час кількамісячної погоні за Ейнштейном 
його бажання спілкуватися стало таким сильним, що допомогло 
певною мірою побороти фізичні обмеження. Аутсайдер учився 
говорити, шукаючи способи вимовляти спотворені звуки своїми 
жилавими голосовими зв’язками і викривленим ротом. Трей-
віса лякав не сам вигляд демона, котрий міг говорити, а його 
відчайдушне бажання спілкуватися хоч із кимось. Він відганяв 
усі думки про жалість до цієї істоти, бо хотів відчувати задово
лення від того, що зітре цього монстра з лиця землі.

— Пройшов довгий шлях. Все закінчилося, — з великими 
зусиллями промовив Аутсайдер, наче вириваючи кожне слово 
з горлянки.

Його очі були занадто чужими, щоб викликати співчуття, 
а всі кінцівки, без сумніву, слугували знаряддям убивства.

Вивільнивши довжелезну руку з-за спини, Аутсайдер узяв 
щось із підлоги. І Трейвіс тільки зараз помітив, що це була одна 
з відеокасет із мультиком про Міккі Мауса, яку Ейнштейн отри-
мав на Різдво. На футлярі касети було намальоване знамените 
мишеня у своєму звичному одязі, що махало лапкою. Міккі, як 
завжди, посміхався.

— Міккі, — промовив Аутсайдер, і попри те, що його го-
лос був таким же мерзенним, дивним і майже нерозбірливим, 
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він якимось дивом передавав відчуття жахливої втрати і самот-
ності.

— Міккі.
Після цього Аутсайдер впустив касету і, знову обхопивши 

себе руками, в агонії почав качатися по підлозі.
Трейвіс зробив ще крок уперед.
Жахливе обличчя Аутсайдера було настільки огидним, що 

в ньому був якийсь елемент довершеності. Трейвіса навіть 
певною мірою приваблювала його унікальна і страхітлива 
 потворність.

Пролунав новий гуркіт грому, і цього разу світло в сараї 
блимнуло і заледве не згасло.

Аутсайдер знову підняв голову і заговорив своїм скрипучим 
голосом, але вже з якимось холодним божевільним відтінком:

— Вбив собаку, вбив собаку, вбив собаку, — і видав звук, що, 
мабуть, повинен був означати сміх.

Трейвіс уже хотів розстріляти Аутсайдера, але не встиг він 
натиснути на гашетку, як сміх монстра переріс у схлипування. 
Трейвіс дивився на нього, наче зачарований.

Свердлячи Трейвіса палаючими очима, Аутсайдер знову по-
вторив:

— Вбив собаку, вбив собаку, вбив собаку, — але цього разу 
здавалося, що в його голосі звучить така туга, наче він усвідом-
лює масштаб свого злочину, хай навіть закладеного на генетич-
ному рівні.

Аутсайдер глянув на касету із зображенням Міккі Мауса 
і благально промовив:

— Вбий мене.
Трейвіс не усвідомив, що ним рухало — лють чи жалість, — 

коли він натиснув на гашетку і випустив в Аутсайдера весь ма-
газин. Що людина створила, те людина і знищила.

Коли магазин спорожнів, Трейвіс відчув себе геть спусто-
шеним.

Він впустив карабін і вийшов із сараю. Щоби повернутися 
в дім, у нього не зосталося сили, тому він просто всівся на зем-
лю під дощ і заплакав.

Коли із шосе на ґрунтову дорогу звернула автівка Джима 
Кіна, Трейвіс усе ще плакав.
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РОЗДІЛ 11

1

У четвер удень, 13 січня, Лем Джонсон залишив Кліффа Со-
амза і трьох інших агентів там, де ґрунтова дорога примика-
ла  до шосе «Пасіфік коуст». Він наказав їм нікого не пропус-
кати і зоставатися на місці доти, допоки він їх за потреби не 
покличе.

Кліффу Соамзу це здалося дивним, але він не заперечував.
Лем пояснив, що Трейвіс Корнелл раніше служив у загоні 

«Дельта» і має за плечима непоганий бойовий досвід, тому з ним 
слід бути дуже обережним.

— Якщо ми захочемо взяти будинок штурмом, то він здога-
дається, хто ми, і може вчинити опір. А якщо я піду сам, то 
зможу його переконати і вмовити просто здатися.

Таке непереконливе пояснення його дій, що суперечили 
правилам, не змогло стерти виразу нерозуміння з обличчя Кліф-
фа, проте Лем на це не зважав.

Він одинцем поїхав на одному із седанів і припаркувався 
перед будинком із мореного дуба.

На деревах виспівувало птаство. Зима тимчасово відсту-
пила з північного каліфорнійського узбережжя, і день випав 
теплий.

Лем піднявся сходами і постукав у двері.
На стук до дверей підійшов Трейвіс Корнелл і, поглянувши 

на непроханого гостя крізь дверцята решітки, поцікавився:
— Пан Джонсон, наскільки я розумію?
— Як ви… а, так, звісно. Гаррісон Ділворт розповів про мене 

того вечора, коли зателефонував вам.
На подив Лема, Корнелл відкрив двері.
— Прошу, заходьте.
Корнелл був одягнутий у безрукавку, вочевидь, через пов’язку 

майже на ціле плече. Він провів Лема крізь вітальню в кухню, 
де за столом сиділа його дружина і чистила яблука на пиріг.

— Пан Джонсон? — запитала вона.
Лем посміхнувся і сказав:
— Я так бачу, мене тут усі знають.
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Корнелл сів за стіл і взяв у руки чашку кави, але Лему не за-
пропонував.

Трохи зніяковілий, Лем якусь хвильку постояв, а тоді присів 
поряд із ними.

— Бачте, цього не уникнути, — промовив він. — Рано чи 
пізно ми би знайшли вас.

Жінка мовчки чистила яблука. Її чоловік дивився у чашку.
«Що з ними?» — подумав Лем.
Він уявляв собі геть не такий розвиток подій і був готовий до 

паніки, злості, відчаю і багатьох інших проявів емоцій, але не 
сподівався від них такої дивної апатії. Здавалося, їм узагалі 
байдуже, що їх знайшли.

— Невже вам нецікаво, як ми вас знайшли? — запитав Лем.
Жінка похитала головою, а Корнелл сказав:
— Якщо ви справді хочете нам розповісти і вам від цього по-

легшає, тоді будь ласка.
Лем насупився, нічого не розуміючи, але почав свою роз-

повідь:
— Усе було просто. Ми знали, що пан Ділворт зателефонував 

вам із якогось будинку чи офіса за кілька кварталів від того 
парку в затоці. Тому ми під’єдналися до комп’ютерів АТС — 
звісно ж, з їхньої згоди, — і наші агенти проаналізували всі 
міжміські дзвінки, зроблені з телефонів, що розташовувались 
у межах трьох кварталів біля того парку. З вами ці дзвінки не 
були пов’язані. Але потім ми зрозуміли, що рахунки було пере-
адресовано на отримувача, тобто на вас. Це теж фіксується 
у спеціальних записах на АТС, щоби потім задокументувати 
дзвінки, якщо людина, якій надійшов рахунок, відмовляється 
платити. Ми проаналізували ці спеціальні записи — а їх було 
небагато — і швидко запеленгували дзвінок на ваш номер, який 
було зроблено з будинку на узбережжі. Він стояв на північ від 
парку, біля самого пляжу. Коли ми туди приїхали, щоби пого-
ворити з його господарями — сімейством Ессенбі, — то зверну-
ли увагу на їхнього сина-підлітка. Його звуть Томмі. Хоч це 
й зайняло трохи часу, проте ми переконалися, що Ділворт дій-
сно скористався їхнім телефоном. Спочатку ми витратили купу 
часу, тижні й тижні, але потім… усе пішло як по маслу.

— Може, вам тепер медаль вручити? — запитав Корнелл.
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Жінка взяла ще одне яблуко, розрізала його на чотири час-
тини і почала чистити.

Спілкування йшло туго, але в Лема були інші наміри, ніж 
подружжя могло очікувати. Не можна було їх засуджувати за 
таке прохолодне ставлення, адже вони ще не знали, що він 
прийшов із дружніми намірами.

— Послухайте, я залишив своїх агентів у кінці дороги, — ска-
зав Лем. — Я пояснив їм, що ви можете запанікувати чи наро-
бити дурниць, якщо ми з’явимося всі разом. Але насправді 
я прийшов сам… щоб зробити вам пропозицію.

Нарешті чоловік із жінкою з цікавістю подивилися на Лема, 
а він продовжив:

— Я навесні кидаю цю кляту роботу. Чому… вам це знати не 
обов’язково, та й, утім, це не ваша справа. Просто скажу, що 
в мені відбулися різкі зміни. Я навчився спокійно сприймати 
поразки, і тепер їх не боюся.

Лем зітхнув і знизав плечима.
— У будь-якому разі псові не місце в клітці. Мені начхати, 

що вони кажуть і що їм треба. Я сам знаю, що правильно, і ро-
зумію, як це — жити в клітці. Я сам провів у ній все життя і ли-
ше недавно звільнився. Тому пес не повинен повертатися туди. 
Ось що я хочу запропонувати: заберіть пса кудись, пане Кор-
нелле, відвезіть його в ліс і заховайте у безпечному місці, а потім 
повертайтесь — і ми поговоримо. Скажете, що пес утік кілька 
місяців тому, коли ви були в іншому місці, і ви вважаєте, що він 
уже мертвий чи потрапив у чиїсь хороші руки. Залишається 
проблема з Аутсайдером — гадаю, ви знаєте про нього, — але 
ми разом розробимо план, щоб з ним впоратися, коли він 
з’явиться. Я оголошу вас у розшук, але через кілька тижнів при-
пиню його, сказавши, що це марна справа…

Корнелл підвівся і, підійшовши до Лема, схопив його лівою 
рукою за сорочку і підняв.

— Ти запізнився на шістнадцять днів, сучий ти сину.
— Тобто?
— Пес загинув від рук Аутсайдера, а я вбив чудовисько.
Жінка відклала свій ніж і шматок яблука і, затуливши облич-

чя руками та згорбивши плечі, тихенько заплакала.
— О Господи! — промовив Лем.
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Корнелл відпустив його. Зніяковілий і пригнічений, Лем 
розправив краватку і складки на своїй сорочці, а потім обтру-
сив штани.

— О Господи! — повторив він.

*
Корнелл сам зголосився показати агентам місце в лісі, де він 
поховав Аутсайдера. Вони викопали його.

Чудовисько було загорнуте у пластиковий мішок, але їм на-
віть не потрібно було розгортати його, щоб зрозуміти, що перед 
ними творіння Ярбек.

Хоча від часу вбивства Аутсайдера стояла прохолодна погода, 
все ж труп уже почав розкладатися.

Де похований собака, Корнелл відмовився говорити.
— Йому не давали спокою за життя, — похмуро промовив 

чоловік. — Але, хвала Господу, тепер він спатиме спокійно. 
Ніхто не зможе зробити йому розтин. Ніколи і нізащо!

— Коли йдеться про інтереси національної безпеки, вас мо-
жуть змусити…

— Нехай спробують, — відповів Корнелл. — Якщо мене по-
тягнуть у суд і будуть допитуватися, де я поховав Ейнштейна, то 
я все розповім пресі. Але якщо вони дадуть і псові, і нам із дру-
жиною спокій, то я триматиму язика за зубами. Я не збираюся 
повертатися у Санта-Барбару під іменем Трейвіса Корнелла. 
Тепер я Гаятт, ним і залишуся. Я розпрощався зі своїм минулим 
життям і не бачу причин до нього повертатися. Тому якщо 
в урядовців є голова на плечах, вони дозволять мені бути Гаят-
том і не заважатимуть.

Лем довго дивився на Трейвіса, а потім промовив:
— Так. Якщо в них є розум у головах, то так вони і вчинять.

*
Того самого дня, але пізніше, саме коли Джим Кін готував вече-
рю, йому зателефонували. Це був Гаррісон Ділворт. Ветеринар 
жодного разу його не бачив, але познайомився з ним минулого 
тижня, коли виступав посередником між адвокатом, Трейвісом 
і Норою. Гаррісон телефонував з таксофону в Санта-Барбарі.

— Вони вже приїжджали? — запитав адвокат.
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— Одразу після обіду, — сказав Джим. — Напевне, цей Том-
мі Ессенбі хороший хлопець.

— Непоганий. Але він попередив мене не тому, що в нього 
таке добре серце. Він протестує проти влади. Коли вони натис-
нули на нього, аби він зізнався, що я телефонував з їхнього 
будинку, хлопець розізлився і назло їм з упертістю козла, що 
б’ється головою об дерев’яний паркан, одразу побіг до мене, 
щоб тільки дозолити їм.

— Вони забрали Аутсайдера.
— А собаку?
— Трейвіс відмовився показувати їм його могилу, натякнув-

ши, що надере всім задницю й окошить свій гнів на їхні голови, 
якщо вони тільки спробують зачепити його.

— Як там Нора? — запитав Ділворт.
— З дитиною все буде добре.
— Хвала Богові, ви мене заспокоїли.

2

Через вісім місяців, під час вихідних з нагоди Дня праці 1, Джон-
сони та Гайнси зібралися на барбекю вдома у шерифа. Майже 
весь вечір вони грали у бридж. Лем із Карен частіше вигравали, 
що виглядало дивно, адже у Лема більше не було фанатичного 
прагнення перемогти.

Він звільнився з АНБ у червні і жив на прибутки від тих гро-
шей, що їх успадкував від батька. До наступної весни Лем пла-
нував заснувати невеличкий бізнес, де він буде сам собі паном 
і зможе працювати, коли захоче.

Пізно ввечері, поки жінки були на кухні, де готували салати, 
Лем із Волтом смажили на терасі стейки.

— Отже, в Агентстві ти зажив слави людини, яка провалила 
справу Банодайна?

— Так мене пам’ятатимуть завжди.
— Але все ж ти отримуєш пенсію, — промовив Волт.
— Я пропрацював двадцять три роки.

1 Національне свято, що відзначають у США в перший понеділок вересня.
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— Але це несправедливо, коли людина провалює найбільшу 
справу століття, але звільняється у сорок шість років і отримує 
повну пенсію.

— Три чверті від повної пенсії.
Волт глибоко вдихнув ароматний дим смажених стейків.
— І все-таки: куди котиться наша країна? У менш ліберальні 

часи за такі проколи тебе б, як мінімум, висікли і наділи кайданки.
Волт ще раз вдихнув аромат стейків і продовжив:
— Розкажи ще раз про те, що тоді відбулося на кухні.
Лем уже розповідав це сотні разів, але Волту не набридало 

слухати.
— Ну, там усе блищало. Корнелл та його дружина теж догля-

нуті й акуратно одягнені. Корнелл розгнівався, стягнув мене 
з крісла за сорочку і так блиснув очима, що я подумав, що він 
зараз відірве мені голову. Коли чолов’яга відпустив мене, я роз-
правив краватку і сорочку… і кинув погляд на свої штани. Така 
вже в мене звичка. І тут я помічаю ті золотисті шерстинки. Со-
бачі. І дурню зрозуміло, що то шерсть ретривера. Невже у таких 
акуратних людей не було часу поприбирати за два тижні, особ-
ливо тоді, коли їм треба було чимось заповнити порожнечу і від-
воліктись від свого горя?

— Твої штани були всі у шерсті, — промовив Волт.
— На них були сотні шерстинок.
— Наче за кілька хвилин до твого приходу там сидів пес.
— Таке враження, що якби я з’явився на дві хвилини раніше, 

то сів би на собаку.
Волт перевернув стейки на мангалі.
— Ти дуже спостережливий, Леме, і міг би зробити хорошу 

кар’єру в Агентстві. Не розумію, як ти з такими здібностями за-
валив справу Банодайна.

Вони обидва, як завжди, розсміялися.
— Гадаю, мені просто пощастило, — як завжди, промовив 

Лем, і знову зареготав.

3

Коли Джеймс Гаррісон Гаятт 28 червня святкував свій третій 
день народження, його мати вдруге завагітніла, народивши йому 
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згодом сестричку. Сім’я організувала вечірку в будинку з море-
ного дуба на лісистому пагорбі, що височів над Тихим океаном. 
Оскільки Гаятти готувалися переїхати до нового, більшого бу-
динку, трохи далі узбережжям, вони влаштували вечірку не лише 
на честь дня народження, а й на честь цього дому, який став 
першим прихистком для їхньої сім’ї.

Джим Кін приїхав з Кармела разом із Пукою та Сейді — чор-
ними лабрадорами. З ним також був молодий золотистий ретри-
вер Леонардо, якого всі кликали Лео. З агентства нерухомості 
у Кармел Гайлендс, де працював Сем — для всіх «Трейвіс», — 
і з галереї в Кармелі, де Нора виставила свої картини на продаж, 
приїхало кілька близьких друзів. Вони теж привезли з собою 
ретриверів — двох нащадків Ейнштейна та Мінні.

Не вистачало лише Гаррісона Ділворта. Він торік помер уві сні.
То був гарний день. Усі добре провели час, не лише тому, що 

були друзями і раділи зустрічі, а через спільнє таємниче щастя, 
яке назавжди об’єднало їх у велику сім’ю.

Все потомство першого покоління, з яким Трейвіс та Нора 
не змогли розлучитися і залишили у будинку з мореного дуба, 
також було тут присутнє: Міккі, Дональд, Дейзі, Крячик, Ква-
чик і Кручик.

Собаки веселилися навіть більше, ніж люди: гасали галя-
виною, гралися у схованки в лісі і переглядали відеофільми 
у вітальні.

Собачий патріарх брав участь у деяких іграх, але здебільшого 
проводив час із Норою і Трейвісом і, як завжди, тримався біля 
Мінні. Він накульгував, оскільки Аутсайдер сильно пошкодив 
його праву ногу. Якби не ветеринар, що доклав усіх зусиль, щоб 
відновити його кінцівку, вона б узагалі не працювала.

Трейвіс часто думав, чому Аутсайдер, з величезною силою 
кинувши Ейнштейна об стіну в дитячій кімнаті, повважав, що 
той помер. Можливо, коли життя ретривера опинилося в руках 
чудовиська, в глибині своєї душі воно віднайшло краплю ми-
лосердя, хоча милосердя не було передбачене його творцями. 
Можливо, Аутсайдер пригадав те єдине задоволення, яке вони 
із псом розділяли у лабораторії, — мультики, і, згадавши це, 
уперше відчув, що має туманну можливість бути, як усі живі 
істоти. Порівнявши себе з іншими, можливо, йому стало важче 



458

вбити Ейнштейна, аніж він сподівався: адже Аутсайдер міг би 
розірвати його одним ударом пазурів.

Хоча Ейнштейн тепер і накульгував, завдяки Джиму Кіну він 
вибавився від татуювання, і тепер ніхто не зможе довести, що 
ретривер утік із Банодайна, і він, як і раніше, міг за бажання 
грати роль «дурного пса».

Під час святкування третіх іменин Джиммі Мінні зачаровано 
дивилася на свого товариша і своє потомство, дивуючись і з них 
самих, і з їхніх витівок. Хоча вона й не до кінця розуміла їх, 
жодна мати у собачому світі не отримувала стільки любові від 
своїх дітей. Мінні наглядала за ними, а вони за нею, ставши 
янголами-охоронцями одне для одного.

Коли цей пречудовий день дійшов свого кінця, гості роз’ї ха-
лися, а Джиммі заснув у дитячій кімнаті. Мінні зі своїм по-
томством теж лаштувалася на ніч, а Ейнштейн, Нора і Трейвіс 
зібралися в комірчині.

Пристрою з фішками «Ерудита» не було. Замість нього на 
підлозі стояв комп’ютер IBM. Ейнштейн узяв стилус і почав 
натискати на клавіші. На екрані з’явилося повідомлення:

«ВОНИ ШВИДКО РОСТУТЬ».
— Так, — промовила Нора. — Швидше, ніж наші.
«КОЛИСЬ ВОНИ БУДУТЬ ПОВСЮДИ».
— Так. Вони будуть по всьому світу, — промовив Трейвіс. — 

Для цього потрібен час і кілька поколінь.
«ТАК ДАЛЕКО ВІД МЕНЕ. ШКОДА».
— Так, — сказала Нора. — Але всі пташенята рано чи пізно 

залишають своє гніздо.
«А КОЛИ Я ВІДІЙДУ?»
— Тобто? — запитав Трейвіс, схилившись над Ейнштейном 

і почухавши його густу шерсть.
«ВОНИ ПАМ’ЯТАТИМУТЬ МЕНЕ?»
— Ще б пак, волохата мордо, — промовила Нора, присідаю-

чи й обіймаючи пса. — Вони пам’ятатимуть тебе, доки будуть 
на світі пси і люди, які можуть з ними порозумітися.



ПІСЛЯМОВА ВІД ДІНА КУНЦА

Якщо мені пощастить дожити до такого поважного віку, коли 
мій гардероб складатиметься із самих лише халатів, просторих 
спортивних костюмів, капців у формі ведмедів та підгузників 
для дорослих, і я ще зможу писати романи у ті присмеркові 
часи, то, мабуть, отримуватиму від читачів листи на кшталт: 
«Мені сподобалася ваша нова книга, але “Хранителі”, яких ви 
написали в юному віці, — ваш найкращий твір». Я в ці часи уже 
підписуватиму книги з допомогою медсестри і медбрата, який 
триматиме слухову трубку, а сам лежатиму під крапельницею 
для внутрішньовенних вливань рідких начос 1. На мені буде 
строкатий спортивний костюм, кращий навіть за той, що мав 
Преслі, коли замешкував у Лас-Вегасі. Читачі вітатимуть мене, 
отримуватимуть екземпляри мого останнього твору з автогра-
фом, але більшість із них проситиме написати сиквел до «Хра-
нителів». Я з посмішкою обіцятиму подумати над цим, намага-
ючись не пускати слину, і пояснюватиму, що не братимуся за 
сиквел до тих пір, поки не буду впевнений, що він принаймні 
не вийде гіршим за відправний твір.

Після написання роману про Ейнштейна — генетично моди-
фікованого золотистого ретривера з надзвичайно потужним ін-
телектом — і його друзів мене кілька років цікавило, чи зміг би 
я написати ще одну книгу, яка б мені настільки сподобалася. 
Коли я працював чи працюю над тим чи іншим романом, то 
спершу переживаю похмурі напади невпевненості, а потім спов-
нююся рішучістю, відчай змінюється радістю — хоча загалом 
у цьому процесі темних моментів більше, ніж світлих. Геть інак-
ше стояла справа з «Хранителями», трудячись над якими, я від-

1 Популярна закуска мексиканської кухні.
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чував лише радість. Бажання добре писати неможливо втілити 
без важкої праці; пишучи цю книжку, я згаяв за клавіатурою не 
більше часу і затратив не більше сил, ніж гаяв і затрачав на інші 
свої твори, але в цьому конкретному випадку я працював із задо-
воленням, оскільки знав, що викристалізовую унікальний задум, 
створюю особливий матеріал та повнокровніших і тепліших пер-
сонажів, аніж в інших творах того періоду. В ті дні, які пролетіли 
наче одна мить, я перебував у тому стані, який психологи нази-
вають станом потоку, коли людина настільки сфокусована на 
певному виді діяльності, що працює значно швидше й перевер-
шує саму себе. В атлетів це називається «бути в ударі».

Врешті-решт, я написав кілька книг, що сподобалися мені не 
менше за «Хранителів», але зараз, коли оце пишу цей нарис, 
мушу зізнатися від щирого серця, що жодної іншої книжки я на-
стільки не обожнюю, як цю. Бо попри все, будучи вічним опти-
містом, я впевнений, що те, що зображено в ній, колись станеть-
ся. Я вірю, що видатні уми нашого часу скоро винайдуть засіб від 
шишкуватого дубового грибка і покращать процес вирощування 
брюссельської капусти зі смаком арахісового масла. Я вірю, що 
суспільство стане таким дружним, що Біґфут нарешті вийде зі 
своєї схованки і зможе поселитись у будь-якому місті нашої кра-
їни (за умови, що він регулярно прийматиме душ). Якщо такий 
день настане, мені здається, що пан Біґфут прийде до мене, щоб 
узяти автограф і особисто подякувати за те, що я врешті-решт 
створив твір, кращий за «Хранителів». З наших побіжних спо-
стережень за Біґфутом можна припустити, що це сором’язливий 
хлопчина з лагідною вдачею. Я буду засмучений, якщо виявить-
ся, що я тяжко помилявся, і він відгризе мені руку, аби пообідати 
нею. Проте я не стану меншим оптимістом, і хоч у мене зали-
шиться всього лише п’ять пальців, я й надалі намагатимуся на-
писати книжку, кращу за цю історію про Ейнштейна.

В анотованій бібліографії «Компаньйон Діна Кунца», що 
розповідає про мій творчий шлях, автор написав про «Храни-
телів» таке: «У романі розкрито всі теми, що цікавили його 
[Кунца]: цілюща сила кохання та дружби; боротьба з минулим 
та особисті зміни; моральна вищість індивідуума над винахода-
ми державних і крупних інститутів; таємниці природи та по-
тенціалу людського розуму; зв’язок людства з Богом; позамеж-
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жя; як не втратити надію, усвідомлючи неминучість смерті». Без 
сумніву, це і є основними проблемами цього роману.

Зазвичай, пишучи подібні есеї до своїх творів, я намагався 
зробити їх легкими і потішними: серйозно я ставлюся до своєї 
праці, але не до самого себе. Врешті-решт, людство — це парад 
дурнів, а мені часто випадає керувати цим парадом. І все-таки 
в цей есей я додав краплю серйозності (прийнявши п’ять кра-
пель), оскільки «Хранителі» дійсно запали мені в душу.

Я вважаю, що Бог, створюючи нас, заклав у кожного мораль-
ний імператив любові, і намагаюся зобразити це у всіх своїх 
творах. У «Хранителях» згаданий імператив є центральною те-
мою, і я навіть натякнув про це читачеві в епіграфах на початку 
другої частини: «Сама лиш любов може об’єднати і зробити 
довершеними всіх живих істот, бо вона об’єднує за їхньою гли-
бинною сутністю» (П’єр Тейяр де Шарден) і «Ніхто більшої 
любови не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів 
своїх» (Євангеліє від Івана). Нам притаманно змінюватися на 
краще, щоб стати гідними особистостями, а не бути безликою 
частиною аморфної маси. Кожен із нас наділений здібністю 
любити і має потребу в любові, кожен із нас може віддати своє 
життям заради тих, кого любить, — і саме в цих наших рисах 
проступає образ Бога, а отже, розвиваючи в собі ці якості, ми 
стаємо богоподібними.

Саме тому я дуже сподіваюся, що ця книга виявиться вартою 
вашої уваги і що ви прочитаєте її на одному подиху, а не просто 
візьметеся аналізувати тематичні лінії мого роману. Сподіваю-
ся, що, читаючи його, ви від хвилювання так соватиметеся 
у кріслі, що ваша задниця буде в синцях від постійних падінь на 
підлогу. Сподіваюся, що цей роман змусить вас сміятися і пла-
кати. Роман може мати бозна-які карколомні сюжети і симво-
ліку, але гріш їм ціна, якщо він виявиться нецікавий.

Коли я вже буду старезним як світ і ви прийдете до мене за 
автографом — я у цей час сидітиму в рожевому пацьорчастому 
халаті або в спортивному костюмі, на якому будуть вишиті епі-
зоди з «Помічників» 1 Мо Говарда 2, — мені буде приємно  почути 

1 Тріо коміків.
2 Американський комік.
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від вас кілька теплих слів, які ви зможете прошепотіти в мою 
слухову трубку, навіть якщо ви прошепочете, що «Хранителі» — 
моя найкраща книга, цей роман про хвостатого героя, який сам 
у кінці книги завів роман. Але якщо з вами буде Біґфут, то в та-
кому разі я попрошу і вас про одну послугу: запитайте в нього, 
чи він у доброму гуморі, а також, чи він уже пообідав.
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