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РОЗДІЛ 1

Село посеред безкрайнього херсонського степу було 
покинуте людьми ще десять років тому.

Паркани повністю прогнили й розсипалися. Вулиці 
поросли бур’яном. Розкрадені, полишені будинки зда
валися таємничим сховищем нечистої сили навіть за
раз, під радісними променями ранкового сонця.

На зустріч капітан Костянтин Іващенко приїхав 
сам, як і домовлялися. Обшарпана біла «Волга» із ми- 
колаєвським номером чекала на капітана в самому 
центрі села, біля порожньої бетонної коробки сільпо. 
Двоє в темних окулярах курили, присівши на багаж
ник «Волги». Іващенко подумав, що ще двоє, напевно, 
десь поруч. Може, на горищі найближчого будинку, а 
може, у густих заростях шипшини, що буйно цвіла 
навколо потрісканої халабуди автобусної зупинки.

Капітан залишив свій мотоцикл із коляскою в тіні 
дикої груші, взяв невеликий на вигляд, але дуже важ
кий контейнер із товаром і квапливо рушив назустріч 
людям у темних окулярах.

-  Здоров був, суперагенте, -  усміхнувся молодий 
хлопець азійської зовнішності, що свого часу предста
влявся Іващенку як Мансур.

-  Здрастуй, -  мляво відповів капітан, опускаючи 
контейнер на траву.

-  Товар лежить у цій валізі? -  презирливо запитав 
другий.

Як його звуть, Костянтин не знав і знати не хотів. 
Мансур називав його Савою, але Іващенко був упевне



ний, що це вигадане ім’я. Шкіра на обличчі Сави була 
наполовину з’їдена опіками. «Страшний тип», -  
здригнувся капітан.

-  Так, -  кивнув Костянтин. -  Тільки називається 
ця штука не валізою, а КБПЗ: «контейнер багатоцільо
вої підвищеної захищеності». Його з автомата не про
стрелиш. Із літака можна викинути -  знову ж таки, ні
чого з ним не станеться. Але головне -  він спорядже
ний надпотужним пристроєм самоліквіда...

-  Годі базікати, вчений, -  перебив його Сава. -  Від
крий і покажи, щоб ми побачили, що там товар, а не 
брудні онучі вашої недолугої охорони.

Іващенко спідлоба кинув на бандита погляд, спов
нений ненависті. Якби влада була в його руках -  він би 
поставив до стінки і Мансура, і цього колишнього бан
дита, а головне -  їхніх господарів, із волі яких він хо
дить тепер між двома трибуналами й на грошову подач
ку яких повинен розраховувати, аби забратися звідси 
подалі. Але у капітана не було іншого виходу, і він 
узявся відкривати контейнер.

Бандити спостерігали за ним із деяким острахом. 
Там, де у звичайного дипломата розташований кодо
вий замок, КБПЗ мав невелику накривку, що відкида
лася, наче для змінних батарейок. Але замість них під 
нею знаходилися дві кнопки, крихітний динамік і ще 
менший мікрофон.

Іващенко натиснув ліву кнопку. На превеликий по
див бандитів, КБПЗ засичав і запитав неприємним про
курорським тоном:

-  Скільки нікотину в одній краплі?
-  Стільки, щоб убити коня й розірвати на шмаття 

хом’яка.
Іващенко відповідав без тіні посмішки. Навпаки, 

вираз його обличчя свідчив про крайню напругу. На 
чолі виступили маленькі крапельки поту.



-  Скільки ніг у сколопендри?
-  Мінус дванадцять тисяч триста одна й сорок 

шість... -  капітан на мить затнувся, -  ...тисячних.
-  Чому дорівнює число «пі»?
-  Відношенню довжини окружності до її радіуса.
-  Відповідь неправильна, -  сухо заперечив електрон

ний прокурор усередині КБПЗ. -  Повторюю запитання: 
чому дорівнює число «пі»? У випадку повторної непра
вильної відповіді буде приведено у дію механізм самолік
відації. Для відмови від відповіді натисніть «нуль».

-  Е-е-е, учений, ти це чого? -  погрозливо мовив Са- 
ва, витягаючи пістолет. -  Якщо не знаєш пароля -  
краще сиди тихо!

«Чому я маю боятися? -  промайнула у Іващенка 
думка. -  Можна сказати якусь нісенітницю -  і все по
летить до дідька. Від села залишиться випалений кот
лован, від мене -  попіл. Але й мій страшний товар ра
зом з братками перетвориться на пил».

Та на таке геройство у капітана не вистачило духу. 
Йому дуже хотілося жити.

-  Відношенню довжини окружності до її діаме
тра, -  відповів Іващенко. І одразу ж у КБПЗ щось за- 
дзижчало.

-  Ха, це навіть я знав, -  промимрив Мансур, який 
на власний подив колись примудрився закінчити де
сять класів і навіть піти вчитися на інженера-хіміка. 
Втім, його відрахували з першого курсу за невідвіду
вання.

-  Звісно, знав, -  усміхнувся Іващенко. -  Але ти та
кож знав, що «пі» дорівнює ще трьом цілим і чотирнад
цяти сотим. Або трьом і ста сорока одній тисячній, чи 
не так? У тому-то й справа, що КБПЗ запрограмували 
на такі дитячі питаннячка не даремно. Відповідями на 
них є дуже точні фрази. От про ноги сколопендри ти б і 
з двох разів ніколи не вгадав, правильно?



-  Згоден, -  кивнув Мансур.
-  Давай, відкривай, -  зажадав Сава, якому на всю 

цю мудровану армійську техніку було наплювати. Іва
щенко його дуже дратував. Саві хотілося розтрощити 
голову базіки зі свого 45-го калібру.

Капітан кілька разів натиснув ліву і праву кнопки у 
визначеній послідовності й відкрив КБПЗ. Усередині 
контейнер був невеликим. Основну частину складали 
стінки з багатошарової броні, електронне блокування, 
«вічне» джерело живлення й пристрій самоліквідації.

Ну а в іншій його частині, підбитій зсередини кев- 
ларом, у шести гніздах спочивали дбайливо переплете
ні металевими хомутами капсули з надміцної метало
кераміки. Оце й був товар.

Іващенко клацнув хомутом однієї з капсул, витяг її 
з гнізда й відкрутив щільно притерту кришку. Потому 
дбайливо дістав із капсули запаяну пробірку з темно- 
зеленого скла. Пробірка мала подвійні стінки. А всере
дині хлюпалося п ’ять грамів рідини, на вигляд такої 
ж, як вода. На пробірці досить нерівно була наклеєна 
етикетка з написом звичайною кульковою ручкою: 
«Штам «Червоний Синдром».

-  Як доведеш, що ця бурда -  справді наш товар? -  
запитав уїдливий Сава.

-  Коли ці контейнери три місяці тому привезли до 
нашого Центру, їх супроводжували двадцять збройних 
кур’єрів СБУ. Це -  не враховуючи взводу спецназу на 
бронемашинах. Але якщо ти думаєш, що в пробірці 
звичайна вода -  розбий її, -  Іващенко простягнув про
бірку Саві. -  За годину у тебе з’явиться легкий свербіж 
у паху, під пахвами, під язиком і під коліньми. Через 
три години він стане нестерпним, лімфатичні вузли 
збільшаться й почервоніють. Через шість -  уся шкіра 
почервоніє і вкриється дрібними виразками. Жоден лі
кар у світі, крім тих, які працюють у нашому Центрі, не



зможе поставити тобі діагноз. А через добу ти помреш, 
виблювавши разом із кров’ю шматки свого зігнилого 
шлунку. Штам «Червоний Синдром» називають ще 
«летючим СНІДом». Він теж уражає імунну систему. 
Але передається через повітря, діє одразу, без затрим
ки, проти нього немає ліків і не скоро їх буде виготовле
но. Одна така пробірка може за тиждень знищити Мос
кву, а за місяць -  Європу. Отож розбий її -  і ввійдеш в 
історію.

Іващенко бачив, що його красномовство, народже
не страхом, все ж дошкуляло запеклому бандитові.

-  Досить, розійшовся, -  буркнув Сава, так і не до
торкнувшись до пробірки. -  Запхай її назад і напиши 
точно, що треба говорити, аби ця валіза відкривалася.

За десять хвилин усе було зроблено. Валіза із 
«смертю для всього людства» перемістилася на заднє 
сидіння «Волги», аркуш із паролями та схемою на
тискань кнопок Сава склав учетверо й поклав у ки
шеню.

-  Я все зробив, як домовлялися. Тепер справа за ва
ми, -  сказав Іващенко.

-  Звісно, друже! Без проблем! -  радісно вигукнув 
Мансур. -  Сідай у машину й поїхали.

-  Куди?
-  Як це куди? -  здивувався Мансур. -  А  ти що, на

зад на базу з бабками зібрався? Доїдемо до Миколаєва, 
а там -  чеши куди хочеш. І з бабками, і з усім компро- 
матом.

Іващенку не хотілося залишатися із злочинцями 
жодної миті. Але дві горили з автоматами, що з’явили
ся немов з-під землі, не залишали йому вибору.

-  Гаразд, поїхали, -  махнув рукою капітан.
Зрештою, він усе одно збирався бігти «не озираю

чись» подалі від Центра, з якого три години тому де
зертирував, прихопивши лиховісний контейнер.



* * *

-  Слухай, а ти впевнений, що ця штука аж настіль
ки міцна? -  із сумнівом запитав Мишоїд в Олега Соло
довника, розкриваючи довгий зелений ящик з написом 
«US Frmy. Fnty-tank rocket launcher LAW-80» («Ар
мія США. Протитанковий гранатомет...»).

-  Одразу ж і перевіримо, -  гигикнув Олег, у якого 
під вечір після четвертої смужки кокаїну настрій став 
піднесеним.

-  Не розумію, навіщо возити героїн у броньованій 
валізі, -  пробурмотів Мишоїд.

Олег не відповів. Усе складалося якнайкраще. 
Хлопці, яких відправили до дев’ятисотого кілометра, 
доповіли, що біла «Волга» цієї миті промчала повз них 
зі швидкістю сто сорок кілометрів на годину. Це озна
чало, що вона з’явиться на лінії вогню за десять хви
лин. А може, й раніше.

Сутеніло. Над обрієм пливли важкі грозові хмари. 
У полі надривався цвіркун. Олег, Мишоїд, Рубан і Па
лений готувалися заробити купу грошей. Щоб не ви
кликати підозри в людей Калити, джип довелося зали
шити за пагорбом. Якщо вони не влучать, то шансів 
наздогнати кляту «Волгу» в них не буде.

Удалині загриміло.
Мишоїд приладнав на плече легкий гранатомет і 

відкинув прицільну планку.
-  Ех, класно роблять, гади! -  задоволено ухнув 

він. -  Не те що наш РПГ-7. Такий непотріб!
-  Ти дивися не промаж зі своєї зручної фігні, -  то

скно мовив Рубан.
-  «Промаж-перемаж»! -  перекривив його Мишоїд. -  

Сам стріляй, якщо такий розумний.
-  Я й стрельну, -  Рубан пересмикнув затвор снай

перської гвинтівки. -  Так стрельну, що мало не буде!
Знову пискнула рація.



-  Так, -  ліниво мовив Олег.
-  Олегу! Чуєш, Олегу! -  це був Марко з пункту пе

редового спостереження.
-  Чую, -  мляво відгукнувся Олег, хоча чути було 

дуже погано -  рація жахливо тріщала.
-  Тут, блін, ще одна... -  наступні слова Марка по

тонули в тріскоті й дзижчанні. -  ...ти зрозумів, Олегу?
Олегу було все байдуже. Хвилі кайфу несли його в 

далеку й щасливу країну, де бабки ростуть на деревах, 
у розкішних шинках тобі прислуговують менти й не 
треба пахати на важкій бандитській роботі.

-  Зрозумів, зрозумів! -  закричав Олег у рацію. -  Ти 
краще припиняй базікати й вали до нас! Уже час!

Спалахнула блискавка. По прямій, як стріла, трасі 
пронісся вантажний фургон. Одразу за ним -  кілька 
іномарок. І вже за хвилину з балки виринула вона, дов
гоочікувана біла «Волга».

-  Готуйся! -  скомандував Олег.
Мовчазний Палений зняв «Калашникова» із запо

біжника.
«Волга» пролетіла відстань за тридцять секунд. 

Роздивитися водія було неможливо через сліпуче світ
ло фар, але Олег не сумнівався, що то був Мансур. 
Адже він у Калити найкращий.

Мишоїд натиснув на пускову кнопку. Із труби гра
натомета за його спиною розсипався засліплюючий 
фонтан розпеченого газу. Вперед полетіла вогняна ко
мета.

Мишоїд влучив. Капот «Волги» розцвів вогняною 
квіткою, машина вилетіла на узбіччя й на повній 
швидкості врізалася в акацію, що впала на її дах.

Рубан залишився на місці. Його завданням було при
кривати хлопців і стріляти в тих, хто спробує втекти.

Мишоїд, який одразу схопив другий гранатомет, 
Олег із короткоствольним пістолетом і Палений з авто



матом та вогнегасником чимдуж кинулися до палаючої 
«Волги».

Вони були за десять кроків від машини, коли відчи
нилися передні дверцята. Перш ніж вони встигли щось 
зрозуміти, Палений висадив у «Волгу» повну обійму.

Із відкритих дверцят випала молода жінка в літній 
сукні, залитій кров’ю. Вона була мертва.

-  Чорт, -  розгубився Палений. -  А хіба вони з со
бою бабу брали?

Олег підійшов до машини впритул і вилаявся.
-  Це не та «Волга»!
Він схопив рацію й викликав Марка.
-  Чого ж ти, трясця твоїй матері, не попередив?!
-  Як це...
Гамір і потріскування.
-  ...сказав же тобі «ще одна»!
Цієї миті на трасі з’явилася інша «Волга». Мишоїд 

похапцем випустив у неї другу реактивну гранату. Тут, 
біля підніжжя пагорба, вогнева позиція була не такою 
зручною. Граната вибухнула на трасі за п’ятдесят ме
трів до машини.

Мансур різко звернув до узбіччя й чимдуж нати
снув на гальма.

-  Що відбувається?! -  злякано скрикнув Іващенко.
-  Біс його знає! -  гаркнув Сава, вихопивши пісто

лет. -  Повертай назад, Мансуре!
-  Чого ж ти чекаєш, Мансуре?!! -  заволав Сава.
Але Мансур вже не чув його. Постріл снайперської

гвинтівки Рубана розніс йому череп. Десь затріщав ав
томат, і лобове скло розбилося вщент.

Іващенка, який усвідомив, що по його щоці сповзають 
закривавлені шматки мозку й черепа Мансура, знудило.

За планом Сава мав прибрати Іващенка вночі. Що 
ж, можна діяти і без плану. Сава швидко схопив пісто
лет лівою рукою і випустив у капітана дві кулі.



Аркан і Паша -  бойовики, які сиділи по обидва бо
ки від Іващенка -  не вирізнялися розумовими здібно
стями і крім того, що все це погано й дуже небезпечно, 
нічого не розуміли.

-  Швидко з машини! І валізу не забудьте! -  наказав 
заціпенілим бойовикам Сава й вискочив першим.

Він одразу ж упав на живіт і швидко випустив убік 
автоматних спалахів сім куль, що ще залишалися в 
обоймі.

Паша прихопив контейнер, Аркан -  автомат, і вони 
обидва вивалилися з «Волги».

І саме вчасно, оскільки за їхньою машиною при
гальмував синий «Рено» Марка. Багатостраждальну 
«Волгу» накрив новий свинцевий шквал.

Аркан припіднявся на коліно й відповів водію «Ре
но» із свого «Скорпіона». Наступної миті снайперська 
гвинтівка Рубана відшукала свою другу жертву -  це 
був Аркан. Куля вцілила точно в серце.

Паша ледве встиг добігти до лісопосадки, але там 
його зрізала автоматна черга.

Сава бачив, що справи йдуть геть кепсько. Він зро
зумів, що за товар боротися безглуздо. З важкою валі
зою йому не втекти. Треба було рятувати своє життя.

Він підхопився на ноги, вклавши у ривок усе, на що 
був здатен, і кинувся до лісопосадки за Павлом. За си
луетами акацій виднілося кукурудзяне поле. Тільки б 
устигнути...

Вони не бігтимуть за ним. У жодному випадку. 
Важко відшукати людину вночі в цьому океані зелені, 
яка вже встигла вирости вище людського зросту. Крім 
того, менш ніж за півгодини тут з ’явиться міліція. А з 
міліцією його ворогам зараз зустрічатися не варто.

Сава мав рацію. Рубан, снайпер-самоук, уже нічого 
не бачив, а приладу нічного бачення його гвинтівка не 
мала. Він даремно витратив вісімнадцять патронів, які



залишалися в його обоймі. Темна тінь, що іноді з’явля
лася серед кукурудзяних стебел, так і не отримала сво
їх дванадцяти грамів латуні й свинцю.

* *  *

-  Шановне товариство, радий вас бачити, -  із не
властивою йому привітністю мовив генерал Соболь, ві
таючись за руку з кожним, хто заходив.

-  Здрастуйте, пане генерале, -  одноманітно відпо
віли йому гості.

-  Прошу сідати.
Соболь кивнув на розкішні дивани з м’якими спин

ками, що стояли під стінами його кабінету.
Напівсекретний Центр зі знищення хімічної й бак

теріологічної зброї був побудований на початку 
дев’яностих коштами НАТО. Тут усе було не так, як в 
інших екс-радянських військових частинах. Казарми 
службовців гарнізону не відрізнялися від будинків 
вільнонайманого складу -  інженерів, хіміків, мікро
біологів -  і нагадували затишні голландські котеджі. 
А готель для іноземних спостерігачів був зроблений 
краще, ніж більшість київських. Майже п’ятизірко- 
вий «Хілтон».

Звісно, і кабінет генерала Соболя, коменданта Цен
тру, був обладнаний не гірше, ніж решта. Члени іно
земних комісій, прокинувшись вранці у місцевій копії 
«Хілтона», йшли, як правило, сюди. Проглянути й 
підписати звіти, поговорити з генералом про геополі
тику, випити горілки і з’їсти ікри.

А от у похмурі блоки знищення, де знаходились аг
регати нейтралізації, американські полковники й ні
мецькі гауптмани заходили неохоче. Кому ж цікаво 
дивитися на величезні герметичні автоклави з десять
ма контурами захисту й крихітним оглядовим бронес- 
клом, як їдкі хлор, іприт і люїзит реагують з лугами і



виводяться в осад у вигляді непотрібних, але безпеч
них солей.

Проте іноді заходили й перевіряли все дуже ретель
но. Особливо, щоб жоден снаряд із синильною кисло
тою, жодна пробірка із штамом сибірської виразки не 
пройшла повз агрегати нейтралізації. Ну, а зі знищен
ня штаму «Червоний Синдром» давно вже готувалися 
зробити справжнє шоу. Знищення відбудеться після 
нейтралізації величезної партії черевного тифу...

Майор Черниш і капітан Мартем’янов розуміли, що 
їх запрошено з якоюсь метою. Хоча б тому, що генерал- 
майор Савеленко ніколи не відпустив би кращих розвід
ників дивізії, якби не особисте прохання Соболя. Та й очі 
у начальника Центру були невеселі. Навіть перелякані...

Перш ніж розпочати розмову, генерал власноруч 
увімкнув світло, опустив жалюзі на вікнах і затулив їх 
щільними шторами. Потім він відключив телефони й 
увімкнув «глушилку». «Ого, зовсім погані справи!» -  
подумав Черниш.

-  У моєму Центрі НС, панове. Про неї знає лише 
обмежене коло людей. Я б просив вас, майоре, і вас, капі
тане, заприсягтися честю українського офіцера, що все, 
сказане в цьому кабінеті, назавжди залишиться конфі
денційною інформацією. Тому, хто не може дати мені цю 
клятву, я дозволяю негайно піти. Обіцяю, що це ніяк не 
позначиться на його кар’єрі в дивізії генерала Савеленка.

Офіцери не роздумуючи заприсяглися. Обоє знали 
Соболя ще з часів служби військовими радниками в Ефі
опії й багато чим були зобов’язані генералові. Кожен із 
них був готовий виконати будь-яке його доручення.

-  Дякую вам, панове. Тепер щодо справи. Вчора, 
близько шостої години, з території Центра офіцером 
внутрішньої охорони спецсховищ було викрадено 
КБПЗ із зразками небезпечної зброї масового уражен
ня. Факт викрадення було виявлено не одразу. Мені



повідомили тільки вчора ввечері. Я прошу вас знайти 
КБПЗ і повернути його в Центр.

«Ну, нічого собі! -  подумки вигукнув Черниш. -  За 
добу проклятий контейнер міг доїхати до Південного 
Полюсу!»

-  Вибачте, пане генерале, -  не витримав майор, ве
ликий шанувальник Статуту. -  Але чому цим повинні 
займатися двоє офіцерів розвідки, а не відповідні орга
ни? Існує СБУ, МВС, військова контррозвідка. 
Насамперед треба було підняти до тривозі дві дивізії, 
перекрити дороги, пустити гелікоптери...

-  Майоре, ви забули, у якій ситуації ми з вами опи
нилися, -  різко обірвав його Соболь. -  Якщо злочинна 
організація змогла влаштувати викрадення з мого 
Центру, вона може купити в органах будь кого. Я не 
можу довіряти нікому, крім вас та ще двох ваших ко
лег, які зараз знаходяться в Києві. Я добре пам'ятаю, 
як ваш взвод, майоре, пройшов п'ятсот кілометрів ти
лами еритрейських заколотників. Ви втратили лише 
трьох чоловік, знайшли секретну базу заколотників і 
вивели всіх заручників, чи не так?

-  Так точно, пане генерал-лейтенанте, -  усміхнув
ся Черниш.

Чудові тоді були часи, хоча він був лише лейтенан
том...

-  Тому я вважаю, що немає нікого кращого в цій 
країні, ніж спецназ, -  продовжував Соболь. -  Та най
головніше, панове, ви можете собі уявити, що буде, як
що інформація про зникнення КБПЗ зі зразками про
сочиться на Захід?

«По-перше, це означатиме, що ви, пане генерале, 
втратите погони, -  з іронією подумав Мартем'янов. -  
А по-друге, що Захід заморозить видачу чергових по
зик та кредитів».

-  Ну, а про те, що буде, коли КБПЗ потрапить до



рук тих, хто за нього заплатить, мені навіть страшно 
подумати. Без перебільшення можу сказати, що йдеть
ся про смертельну загрозу для всього людства.

-  Пане генерале, -  твердо мовив Черниш. -  Ми -  
офіцери батальйонного рівня. Ми звикли мислити кон
кретно -  квадратними кілометрами, чисельністю су
перника й координатами цілей, а не такими абстракт
ними категоріями, як «загроза людству». Для того, 
щоб виконати ваше завдання, нам потрібні дві речі: 
максимум інформації й мінімум обмежень. Я маю на 
увазі, право на вбивство.

-  Вважайте, що право на вбивство ви вже отрима
ли, -  генерал криво усміхнувся. -  3 інформацією гір
ше. Але дещо у нас є. Я встиг зв’язатися з органами 
МВС на півдні України. Вчора близько двадцять пер
шої години на шосе Одеса -  Київ відбулася велика су
тичка двох банд із застосуванням гранатометів. Було 
знищено дві «Волги». Оскільки це була найбільша по
дія за останню добу, я замовив фотографії загиблих. 
Вони були оперативно надіслані факсом. В одному з 
убитих я впізнав Іващенка. Того самого офіцера, який 
викрав КБПЗ. Але головне -  один з бойовиків, щопра
вда, важко поранений, потрапив до рук міліції й був 
доставлений в одеську лікарню невідкладної хірургіч
ної допомоги. Я не вірю в те, що його зможуть розколо
ти оперативні працівники міліції. Але щодо вас я не 
маю жодного сумніву.

Майор Черниш, розуміючи, гмикнув. Якщо вже в 
них є право на вбивство, то право на «вплив третього 
ступеня» є й поготів.

РОЗДІЛ 2

Коли мати сказала мені, що похорон післязавтра, я 
не повірив.



Мій батько був життєрадісним п'ятдесятирічним 
чоловіком. Багатим і досить відомим, особливо у вузь
кому колі. Службовці банку, директором якого він був, 
просто заглядали йому до рота і, наскільки я пам'ятаю, 
любили. Батько був не надто привабливим, але часто 
казав, що може прожити без грошей рік, а от без кохан
ки не проживе й тижня... І раптом -  похорон.

Так чи інакше, я вичавлював зі своєї новенької 
«Тойоти» все, щоб устигнути в аеропорт на найближ
чий рейс Сан-Дієго -  Київ. Увесь час я думав про 
смерть батька й про матір.

Коли уявляв собі, як мати побивається за ним, моє 
серце обливалося кров'ю. Я боявся, що ця втрата зов
сім підірве її сили. Що мати прийме смертельну дозу 
снодійного чи кинеться з балкона.

Однак побоювання виявилися марними. На похоро
ні вона не зронила жодної слізки. Тільки опускала блі
де обличчя в мереживній хустці й чмихала носом, щоб 
ні в кого не виникло запитань. Все ж вдова, а вдові го
диться плакати. Чи вдавати, що плаче.

До останньої хвилини я не міг повірити в реальність 
цього похорону. І тільки коли весь «клан Солодовни
ків», як жартома називав нашу велику рідню покійний 
батько, почав говорити, якою гарною людиною був по
кійний, я нарешті збагнув, що батька серед нас немає.

Мені дуже хотілося подивитися на нього востаннє, 
але такої можливості мені не дали. Батька ховали в 
закритій труні. Тоді мені це видалося дивним, адже 
мати сказала, що він помер від інфаркту. Але тепер я, 
звісно, розумію -  тіло батька не можна було виставля
ти на загальний огляд. Якщо воно взагалі там було.

Цивільна панахида була короткою. Спочатку мій 
дядько, Гліб Миколайович, лицемірно закотивши очі, 
розповів, як вони з батьком ганяли на дахах голубів у 
часи напівголодного комунального дитинства. Потім



мій двоюрідний брат Олег, якого я терпіти не можу з 
п'яти років, плутаючись у словах і відмінках, довго 
мимрив, як багато мій тато зробив для нього.

Потім співробітники банку «Омега» говорили про 
процвітаючу справу мого батька, а на завершення на 
труну кинулося якесь заплакане дівчисько і, ридаючи, 
стало бити по ній кулаками й несамовито кричати 
щось малозрозуміле. Втім, деякі слова можна було ро
зібрати. «Любий... милий... а як же наше маля...»

Моя мати, яка зазвичай дивилася на витівки чоло
віка «крізь пальці, з презирством відвернулася, підій
шла до дядька й сумно, по-собачому, уткнулася в його 
плече. Я, як і всі решта присутніх, здогадався, що дів
чисько було однією з тих коханок, без яких мій батько 
не міг прожити й тижня.

Як не дивно, ніхто не заважав дівчині. Усі дивили
ся на неї, як зачаровані.

І так задивилися, що не помітили, як біля воріт 
цвинтаря зупинився мікроавтобус «Мерседес». Із 
нього вийшло четверо чоловіків у довгих шкіряних 
плащах.

Стояв червень. Щоправда, зранку накрапав дощик і 
було прохолодно. І все ж, шкіряний плащ у червні -  це 
занадто...

Але ніхто не здивувався. Навіть охоронці, яких 
там було не менше десяти. Тому що усі дивилися в ін
ший бік.

Хлопці в шкіряних плащах зупинилися за двад
цять метрів від нашої скорботної купки, одночасно ви- 
тягли пістолети-кулемети й відкрили вогонь.

На щастя, головорізи не мали завдання викосити 
всіх нас. Інакше їх було б більше, діяли б вони зовсім 
інакше, та й мало хто з нас залишився б живим після 
того клятого похорону. Тому, щойно охорона відкрила 
вогонь у відповідь, вони поспішили зникнути.



Дивно, але з боку бойовиків, які нападали, обій
шлося без утрат. «У них під плащами титанової броні 
по п’ятнадцять кілограмів», -  прошепотів хрещений.

-  Я цього Павленка з багном змішаю. А Калита в 
мене у параші вмиється... -  пообіцяв дядько, коли мі
кроавтобус із кілерами від’їхав геть від цвинтаря. -  
Знайшов місце, де на понт брати.

Із цими словами дядько обтрусив землю з піджака, 
сплюнув крізь зуби й обійняв мою матір за плечі. Тро
хи ніжніше, ніж дозволяють родинні стосунки. Але то
ді мене це не здивувало. Я був шокований, зляканий і 
ледь не плакав від страху. Стояв, як бовдур, і курив. 
Мене ніби ніхто не помічав.

-  Могло бути й гірше. За трьох людей Калити це дур
ничка, -  із злістю процідив Олег, підводячись із землі.

-  А ти батька не вчи! Сам закон знаю, -  строго від
казав дядько.

Від несподіванки я ледве не проковтнув сигарету. 
Тієї миті я з усією очевидністю усвідомив і зрозумів, 
що мій батько був мафіозі. Що мій дядько мафіозі. Що 
мій двоюрідний брат мафіозі. Втім, не зрозуміти цього 
після всього, що відбулося на цвинтарі, міг лише пов
ний ідіот.

*  *  *

Довелося визнати, що протягом останніх шести ро
ків я був сліпий, як кріт.

Утім, у мене були виправдання. На вимогу батька я 
поїхав учитися до Америки. Спочатку був коледж. По
тім -  університет. Звісно, щороку я приїжджав до Ки
єва влітку й іноді на Різдво. Але нічого не помічав. Ви
ходило, що під час моїх канікул родина посилено лама
ла комедію законослухняності й благополуччя.

Батько вдавав із себе заклопотаного справами біз
несмена, ніяк не пов’язаного із злочинним світом. Дя



дько -  менш щасливого, більш похмурого, але теж біз
несмена, який займався торгівлею нерухомістю. При
наймні» фрази «у параші вмиється» чи «я закон знаю» 
на сімейних святах не лунали. Аж раптом...

Якщо чесно, де відкриття настільки мене злякало, 
що першою думкою було негайно ж замовити квиток 
назад.

Дуже хотілося повернутися у свою затишну кімна
ту, у товариство книжок із банківської справи, у ми
лий студентський бар «Альма матер», до спокійних ін
телігентних облич. Але потім я подумав про матір і 
зрозумів, що буду останньою сволотою, якщо залишу її 
саму в такий важкий для неї час.

Тепер я розумію, що це було помилкою. Якби я виї
хав тоді, одразу після похорону, Люба залишилася б 
живою.

Іншими словами, я не виїхав. Я залишився в Києві. 
А матері постійно не було вдома. Вона володіла мере
жею бутиків «Чарівність». Я тинявся порожньою 
квартирою з відкоркованою пляшкою горілки 
«Абсолют», заростав щетиною, згадував батька й поси
лено обмірковував, як улаштувати матір у себе в Сан- 
Дієго. Я був абсолютно впевнений у тому, що коли за
пропоную матері переїхати, вона одразу ж погодиться 
й почне пакувати валізи. Але вийшло навпаки.

-  Про це не може бути й мови! -  відрізала мати й 
скривила свої тонкі губи, коли я став змальовувати їй 
милий котедж, який ми знімемо, та інші принади аме
риканського життя.

-  Але чому?! -  дивувався я. -  Там, на цвинтарі, 
ми ледь не загинули. Хіба ти не боїшся жити тут, ко
ли будь-якої хвилини тебе може прошити автоматна 
черга?

-  Не перебільшуй, любий, -  голос матері був холод
ним і злим. -  Ти п'яний і кажеш дурниці.



Тоді я подумав, що вона побивається за батьком. І 
не хоче залишати квартиру, де все нагадує про нього. 
Вона любила повторювати, що батько -  єдиний чоло
вік у її житті, і я їй вірив.

* * *
Перші кілька днів у Києві я провадив життя 

відлюдника.
Не підходив до телефону, не відчиняв двері. Після 

того, як мій дядько й двоюрідний брат показали мені 
свої справжні обличчя, думка про те, щоб зустрітися з 
ними, викликала в мене огиду.

Я не пішов на поминки й навіть відмовився від зу
стрічі з хрещеним, який, здається, хотів розповісти ме
ні щось про заповіт мого батька. Я послав його під три 
чорти. Я не міг змиритися з думкою, що рідні мені лю
ди -  бандити, злодії державного масштабу і, можливо, 
вбивці.

Але коли подзвонив мій шкільний приятель Сергій, 
я здався. Він запросив мене на вечірку. То був один із 
найщасливіших днів у моєму житті -  я познайомився 
з Любою.

Я закохався одразу. Не знаю, чим би це закінчило
ся, якби Люба не відповіла мені взаємністю. У мене бу
ло таке відчуття, ніби ми знайомі тисячу років. Ми 
танцювали, гуляли нічним містом, і я вже зовсім не 
шкодував, що приїхав туди, де навіть мої родичі, ко
лись добропорядні держслужбовці, перетворилися на 
бандитів.

Того дня я провів дівчину додому й повернувся 
п’яний від щастя. Я обіцяв передзвонити їй наступного 
ранку й записав номер її телефону на правій холоші сво
їх білих джинсів. Якби я знав, чим загрожує їй наша зу
стріч, я б одразу після приходу додому спустив би ці 
джинси разом із телефонним номером у сміттєпровід.



На цьому моє самітництво скінчилося. Думки про 
батька, як і решта думок, кудись зникли. Я був по- 
справжньому щасливим. Утім, щастя це не було без
хмарним. І тривало недовго.

Одного разу, повернувшись додому раніше, ніж зав
жди, я не зміг відчинити двері. Вони були замкнені 
зсередини. Я дзвонив у двері, як ненормальний. Мені 
довго не відчиняли. Я чув, що всередині щось відбу
вається. Нарешті двері відімкнула моя мати.

Вона виглядала заспаною. На ній був нічний халат.
-  Заходь, синку, -  мати блиснула своїми ідеально 

рівними й білими порцеляновими зубами. -  А у нас 
гості.

Я зайшов до вітальні. У кріслі перед вимкненим те
левізором сидів мій дядько, Гліб Миколайович Соло- 
довник. Шість років в Америці пішли мені на користь. 
Радісна посмішка на моєму обличчі розцвіла просто ав
томатично. Я потис дядькові руку.

-  Здоров був, племінничку, -  почав дядько. -  А  ми з 
твоєю мамою обговорюємо, який пам’ятник батьку буде
мо ставити. Хрест чи обеліск замовимо, чи все ж таки 
статую на повний зріст -  біс із ними, з грошима, -  одразу 
почав дядько, пригладжуючи скуйовджене волосся.

Напевно, дядько був найлицемірнішою людиною, 
яку я бачив у своєму житті.

Тому що поки він говорив усе це мені, любовно по
гладжуючи фотографію власного брата в горіховій рам
ці, із розстібнутих штанів зрадницьки визирали трико
тажні плавки. Блакитні у смужку.

РОЗДІЛ 3

Заради такої нікчемної справи гнати машину було 
не варто, а брати власну -  верх ідіотизму. Тому Кулик, 
Ганс і Солідол приїхали в лікарню невідкладної хірур



гічної допомоги, як усі чесні люди -  громадським 
транспортом.

Щоправда, на вимогу Кулика вони вийшли з тро
лейбуса на дві зупинки раніше. Біля лікарні була кін
цева зупинка, й об одинадцятій годині вечора водій міг 
запам'ятати трьох хлопців бандитської зовнішності, 
які яскраво вирізнялися на тлі двох бабусь і жінки із 
заплаканим обличчям. Коли опери почнуть розсліду
вання вбивства (а якщо простої нейтралізації охорони 
буде недостатньо, то й декількох убивств), бажано, щоб 
їхні фотки не були «намальовані» зі слів якогось водія.

Вони підійшли до лікарні з боку липового гаю, де 
вдень гуляли пацієнти, які вже одужували. Ганс ніс 
спортивну сумку з дуже важливим вмістом. Тепер на
став час її відкрити.

Місцева мафія, на відміну від київської, про узі зна
ла небагато, тому використовувала зброю примітивну, 
хоча й не менш небезпечну.

Кулик, як старший, узяв собі обріз двоствольної ми
сливської рушниці шістнадцятого калібру й порозпи
хав по кишенях спортивних штанів дюжину патронів. 
Він любив цю невибагливу й надійну зброю. На невели
ких відстанях з неї можна було навіть не цілитися -  
просто вистрілити убік супротивника. Широкий конус 
картечі не залишав ворогу жодних шансів вижити.

Гансу дістався автоматичний пістолет Стечкіна. А 
Солідолу -  пістолет невідомої моделі, зібраний народ
ними умільцями з кістяка поіржавілого пістолета Ма
карова й наганного ствола калібру 7,62 мм. При кож
ному пострілі це чудовисько гуркотіло, як гармата, і, 
зважаючи на все, могло вибухнути в руках. Солідол бо
явся цього гібрида, як вогню, але на кращий пістоль у 
банді Джмеля поки що не заробив.

Крім вогнепальної зброї кожен бойовик був озбро
єний невеликим пером.



Джміль добре знав Калиту. П’ять років тому двох 
його людей заарештували в Києві за незаконне збері
гання зброї. Калита пронюхав це, дізнався подроби
ці й зробив так, що «бідолашні» отримали умовний 
термін.

Тепер настав час повертати борги. Сьогодні вранці 
Калита зв’язався з Джмелем і попросив того про одну 
послугу. Дізнатися у місцевих моргах і лікарнях, чи 
надходили минулої ночі з траси Одеса-Київ убиті-пора- 
нені. І якщо хтось потрапив у лікарню -  зробити так, 
щоб він опинився в морзі якнайшвидше.

Калиті було байдуже, кого вб’ють -  його людей чи 
людей Пилипа Секачова. Головне, щоб менти не про- 
нюхали, через що насправді сталася бійня на трасі, і 
хто стояв за спинами загиблих.

Кафедра воєнно-польової хірургії була розташована 
під самим дахом «швидкої», на шостому поверсі. Ско
риставшись пожежними сходами, Кулик, Солідол і 
Ганс опинилися на даху. Залишалося тільки підшука
ти, до чого прив’язати мотузку, якою вони мають спу
ститися просто до вікна палати.

Поторсавши іржавий карниз даху, Кулик похитав 
головою.

-  Не витримає, -  прошепотів він.
-  Еге ж, -  відгукнувся Ганс. -  Мотузка довга, да

вай обмотаємо її навколо цієї штукенції.
Ганс кинув її на найближчу з трьох прямокутних 

будок заввишки в людський зріст, що височіли на даху 
й слугували для вентиляції.

-  Давай, -  погодився Кулик, простягаючи Гансу 
мотузку.

-  Братки, -  раптом нервово гигикнув Солідол. -  А 
якщо ми раптом палату переплутаємо?

-  Ідіот, -  прошипів Кулик. -  Тихіше. Якщо пере
плутаємо -  значить, комусь сьогодні не пощастить.



Вийдемо в коридор, приберемо ментів і все одно замо
чимо клієнта.

Ганс у цей час кинув мотузку собі під ноги й зник за 
будкою. Там щось тихенько хрустіло і шурхотіло. Але 
через балачки ані Солідол, ані Кулик не звернули на це 
уваги.

-  Не хотілося б ментів мочити. Тоді точно знай
дуть -  і хана, -  переживав Солідол.

-  Помовч, -  Кулик ледь стримувався, щоб не вма
зати йому. Ну хто ж під час роботи таке меле?

Ганс не повернувся, хоча можна було вже тричі об
мотати будку мотузкою.

-  Гансе, -  стиха покликав Кулик.
Мовчання.
Кулик схопив обріз. Солідол розгублено покліпав 

очима й теж повернувся до будки. Тихенько свиснув.
-  Га-ансе, -  ще раз покликав Кулик.
Дві темні тіні виросли по обидва боки від будки зов

сім безшумно. Два десантних ножі -  один чистий, ін
ший забруднений кров’ю Ганса -  сталевими блискав
ками метнулися до сердець бойовиків.

Кулик захрипів і впав на коліна. Солідол повалився 
на дах без жодного звуку -  лише тихенько дзенькнув 
його пістолет-гібрид.

Тіні підбігли до бандитів, майже синхронно ви
смикнули ножі з ран і зробили з ними те, що й за п’ят
надцять секунд до цього -  із Гансом. Перерізали своїм 
жертвам горлянки. Для певності.

* * *
Черниш і Мартем’янов були доставлені в Одесу 

військовим гвинтокрилом МІ-8 МТ, який люб’язно на
дав генерал Соболь. Тільки завдяки цьому вони змогли 
випередити Кулика та його підлеглих.

За іронією долі, Черниш і Мартем’янов збиралися



проникнути в палату пораненого так само, як і бойови
ки Джмеля. Коли Черниш обстежував дах, Мар
тем’янов повідомив, що до пожежних сходів наближа
ються троє. Далі все відбулося як в інструкції з прове
дення безшумних бойових дій.

Вони закріпили одразу дві мотузки -  свою та тро
фейну. По своїй вони збиралися дістатися до палати. А 
трофейну пропустили вздовж стіни до самої землі. По 
ній вони спустяться після завершення задушевної роз
мови з бандитом.

Офіцери вже збиралися почати спуск, коли Черни- 
шу спала на думку непогана ідея, як зробити поранено
го бійця балакучішим, не застосовуючи «впливу 
третього ступеня».

Черниш не любив катувань і навіть під час мото
рошної еритрейської м’ясорубки примудрився жодно
го разу не заплямувати своєї офіцерської честі.

До того ж, Чернишу дуже не хотілося, щоб поране
ний бандит своїм воланням розбудив усю лікарню. 
Операція від початку була задумана як «хірургічна», 
тобто зовсім безшумна. Черниш і Мартем’янов навіть 
не взяли із собою вогнепальної зброї. Лише по два де
сантних ножа.

-  Пане капітане, -  прошепотів Черниш, -  відріжте 
в будь-якого трупа кисть.

-  Це наказ? -  приречено запитав Мартем’янов, 
який вмить зрозумів, до чого той хилить.

-  Так, -  підтвердив Черниш.
-  Ви пропонуєте мені поглумитися над тілом убито

го ворога, пане майоре. Отже, ваш наказ злочинний, -  
у тон Чернишу відповів Мартем’янов. У темряві гнівно 
блиснули білки його виразних кавказьких очей.

-  Ворог не був одягнений у військову форму, пане 
капітане. Отже, його можна кваліфікувати як ворожо
го шпигуна й диверсанта. Закони й звичаї війни тут не



спрацьовують. А взагалі, Вадику, хай тобі грець, хіба 
краще колупатися ножем у живій людині?

Мартем’янов мовчки завовтузився над тілом Солі- 
дола, який здавався найбільш худим і, відповідно, йо
го кості були найтонші.

-  Усе, давай це мені і полізли, -  наказав майор.
Ніч була задушлива й вікно виявилося відчиненим.

Черниш обережно став на підвіконня й проник у пала
ту. Мартем’янов заліз одразу за ним.

Тут лежало шестеро людей. Хтось важко й часто ди
хав, хтось марив уві сні, стояв важкий запах немитих 
тіл і дезинфікуючих препаратів.

Хто з пацієнтів був їхнім клієнтом, визначити було 
важко. Треба вмикати світло, щоб звірити присутніх із 
факсом-роздруківкою, наданою Соболем. А це могло 
привернути увагу міліціонерів, які, напевно, чергують 
під дверима.

Але вибору не було.
-  Іди до дверей і вмикай світло, -  прошепотів Мар- 

тем’янову Черниш. -  Залишишся там. Якщо хтось 
увійде -  проводь заспокійливі прийоми.

Коли спалахнуло яскраве світло, майор одразу ж 
упізнав бойовика навіть без факсу-роздруківки. У ньо
го була зразкова пам’ять на обличчя. Поранений бойо
вик лежав на найближчому до дверей ліжку і був тим, 
хто марив уві сні.

-  Гей, що, вже час? -  неголосно, але виразно поці
кавився хтось за спиною в Черниша.

Майор різко обернувся. Це прокинувся пацанчик 
років шістнадцяти, у якого була забинтована вся голо
ва, крім очей, вух і рота.

-  Ще ні, -  прошепотів Черниш. -  Відвернися до 
стіни й спи. Усе буде добре.

-  Добре, -  пацанчик позіхнув і покірно відвер
нувся.



Здавалося, що мешканці палати вкрай загальмова
ні перенесеними операціями й передозуванням болеза
спокійливих засобів. Інші навіть не прокинулися.

Черниш задоволено посміхнувся і підійшов до бойо
вика, який марив. Він сів йому на груди й затиснув по
раненому носа й рота долонею. Від подібної терапії то
му нічого не залишалося, як вирватися з безодень ма
рення й прокинутися. Він щось замимрив, дивлячись 
розширеними від жаху очима на Черниша. У правій 
руці майор тримав закривавлений ніж, занесений над 
оком бойовика.

-  Тихо, -  мовив Черниш, відкриваючи ніс бойови
ка, але продовжуючи утримувати затиснутим його 
рот. -  Я дещо запитаю в тебе, а потім піду.

Черниша не хвилювало, що його можуть почути мілі
ціонери в коридорі -  він цілком довіряв Мартем’янову.

-  Я не зроблю тобі нічого поганого, якщо ти відпо
віси на мої запитання правдиво. Якщо ж будеш мовча
ти, я тебе вб’ю. Якщо збрешеш, я теж вб’ю тебе. Запи
тання перше: як звати твого господаря і де я можу його 
знайти?

Черниш трохи відпустив рот бойовика, щоб той міг 
відповісти. Але Паша мовчав. Майора це не зупинило.

-  Запитання друге й третє: у кого біла валіза зараз, 
і як мені знайти її нового господаря?

Бойовик мовчав.
-  Добре, -  Черниш примружився. -  Я вже говорив 

сьогодні з одним мовчазним ідіотом. І розрізав його на 
шматки. Один із них приніс тобі в подарунок.

Черниш дістав відрубану кисть Солідола з кишені й 
продемонстрував її пораненому.

Той став білим, як полотно. Навіть його братки ги
дували такими методами.

«Псих. Це не мент. І не злочинець. Отже, чолов’яга 
із страшною пикою й такими ж замашками -  один із



законних власників валізи. Якийсь бактеріологічний 
спецназ. З ними краще не зв’язуватися. Бо згноять у 
своїх пробірках живцем», -  пронеслося в збудженому 
мозку Павла.

-  Ви збережете мені життя? -  культурно поціка
вився він, ковтаючи слину.

-  Звичайно, -  упевнено відповів Черниш. -  Завтра 
місцеві опери замучать тебе допитами про трьох чува- 
ків зі стволами на даху лікарні. Можеш їм збрехати, 
що це ти їх відправив на той світ. А тепер колися, ко
зел, -  майор бадьоро усміхнувся. -  Як тебе звати?

-  Паша. Мій хазяїн -  Калита Мирослав Григоро
вич. Білу валізу ми мали здобути для нього. У ній 
якась жахлива отрута...

-  Знаю, -  перебив його Черниш. -  У кого вона зараз?
-  Не знаю. На нас напали на трасі, в пітьмах. Це міг 

бути хто завгодно.
-  Брешеш. «Хто завгодно» це бути не міг. У твого 

хазяїна мають бути вороги, конкуренти. Дуже сильні 
конкуренти. Хто вони?

-  Та є там одні Солодовники. На них працює Пилип 
Секачов. За всі операції відповідає він.

-  Як його знайти?
-  Цього я точно не знаю. Кодло в Солодовників ве

личезне. Шукайте у банку «Омега» чи в агентстві неру
хомості «Зодчий». Коротше кажучи, в Києві.

-  Детальніше! Які в них машини, де розташовані 
дачі, у яких ресторанах з’являються?

-  Та не знаю я! Мені вони не звітують!
-  Тихше, бо вб’ю, -  просичав Черниш.
«Сучий син цей Паша. Мабуть, знає більше, ніж ка

же. Як же його розкрутити?»
Але до кінця розкрутити бойовика майорові не дове

лося. Замок дверей клацнув і на порозі з’явився міліціо
нер. Охоронець порядку, який дрімав на стільці біля па



лати, нарешті прокинувся. Почувши, що в палаті розмо
вляють, він вирішив заспокоїти порушників режиму.

Найгірше те, що міліціонерів у коридорі було троє.
Капітан Мартем’янов, який стояв «на шухері», не 

розгубився. Він схопив міліціонера, ривком затягнув у 
палату і якомога обережніше опустив на підлогу. Про
те двоє інших охоронців уже підхопилися зі своїх міс
ць і, вихопивши пістолети, кинулися туди, де зник їх
ній колега.

У цій ситуації Мартем’янов прийняв єдине пра
вильне рішення. Він ривком підняв міліціонера на но
ги, приставив йому ножа до горла й крикнув двом ін
шим:

-  Ані руш! Заріжу, як собаку!
Усе це відбулося миттєво. Черниш залишив бойови

ка й підскочив до Мартем’янова.
-  Якщо ви не кинете зброю, на рахунок «два» ми 

його заріжемо, -  холодно повідомив він.
-  Гади, -  засичав літній старшина. -  Чого ви хочете?
-  Раз, -  почав відлік майор.
-  Здаємося, Миколо, -  зітхнув старшина, обереж

но поклавши пістолет на підлогу.
Але Микола, молодий сержант, чомусь барився. На 

його худому обличчі з чітко окресленими вилицями 
відбивалася складна внутрішня боротьба. Підкоритися 
на вимогу зухвалих нічних грабіжників чи почати 
стрілянину?

-  Нехай тільки спробує, -  процідив він. -  Обом го
лови рознесу.

Черниш знав, що немає нічого гіршого за нереалізо
вану погрозу. Якщо він зараз на рахунок «два» не пу
стить бранцю кров -  старшина знову візьме свій пісто
лет і їм доведеться здатися. Якщо ж пустить -  ідейний 
сержант може вистрелити. У Мартем’янова він може й 
не вцілити, але свого колегу застрелить -  це вже точно.



Був ще й третій варіант -  вільною лівою рукою ви
хопити метального ножа й поранити сержанта в праве 
плече. Але поцілити саме в плече з такого положення 
був лише один шанс із десяти, що він таки влучить.

Порятунок прийшов із палати навпроти, яку й охо
роняв сержант. Там, в умовах підвищеної комфортно
сті, протягом останніх п ’яти днів знаходився знамени
тий одеський бандит Василь Фоменко на прізвисько 
Фомка. Він здійснював зухвалі нальоти на ощадкаси й 
пункти обміну валют.

Востаннє Фомці не пощастило. Одному хлопчині та
ки вдалося напроситися до нього в напарники. Фомка 
взяв його на справу. Ощадкасу пограбували без особли
вих проблем, але коли тікали від ментів, новоспечений 
напарник його здав. Усе закінчилося тим, що грабіжник 
із багаторічним стажем нарешті опинився в руках оперів 
із кулею під лівою легенею, а напарник зник у невідомо
му напрямку разом з усіма грошима. За відсутністю пря
мих доказів і обтяжуючих обставин адвокатам вдалося 
домогтися, щоб Фомка, успішно прооперований, зали
шився в міській лікарні, а не був переведений у тюремну.

Увесь цей час волелюбний Фомка тільки й чекав 
зручного моменту, щоб змитися. В’язниця була для 
нього гіршою за смерть. Коли в коридорі знялася ко
лотнеча, Фомка одразу ж підхопився на ноги. Ключа 
від палати він мав -  друзі влаштували цю скромну пе
редачу через адвоката.

-  Дурень ти, сержанте, -  сказав Черниш, щоб по
тягнути час до фатального «два». -  Сам не знаєш, із 
ким зв’язався. Ми на одному боці...

Двері за спиною сержанта раптово відкрилися. Ве
личезний, стрижений під нуль здоровань у лікарняній 
піжамі обрушив на тім’я ідейного Миколи залізну стій
ку крапельниці. Хто це був, Чернишу залишалося ли
ше здогадуватися.



Прогримів постріл Макарова -  це сержант, уже 
втрачаючи свідомість, рефлекторно натиснув на спу
сковий гачок. Міліціонер, узятий ними в заручники, 
зойкнув. Куля, що призначалася Мартем’янову, все ж 
дісталася йому.

Старшина виявився швидшим, ніж здавалося. Він 
не тільки зміг ухилитися від лютого нападу Фомки, а й 
підхопив свій пістолет з підлоги. Перша куля розірва
ла здорованеві праве стегно...

Що було далі, Черниш і Мартем’янов не бачили. 
Майор зачинив двері в палату, Мартем’янов привалив 
її обважнілим тілом міліціонера, і вони кинулися до 
вікна. У коридорі прогриміли ще два постріли.

-  Ну, класна нічка, братва! -  крикнув їм навздогін 
Паша. -  Міг би -  побігав разом із вами!

Коли вони спустилися по мотузці на землю й помча
ли до гаю, Черниш запитав у Мартем’янова:

-  Слухай, мені здалося, чи цей мент справді був у 
бронежилеті?

-  І ще в якому! -  зареготав Мартем’янов. -  Прочу
хається від больового шоку й буде як новенький. А от 
що це за психопат у коридор вискочив -  гадки не маю.

-  Я теж, -  погодився Черниш.

РОЗДІЛ 4

Якби не Люба, яка зігрівала моє життя, немов ма
леньке сонце, я, напевно, одразу накоїв би масу дур
ниць. Тож я сприйняв те, що мій дядько і моя мати -  
коханці, відносно спокійно.

Тому, коли три дні потому мати й дядько, дочекав
шись мого повернення додому, оголосили, що вони ма
ють намір побратися, я тільки знизав плечима. Це озна
чало: «Робіть, що хочете, я не заперечую». Втім, якби я 
навіть заперечував, це все одно нічого не змінило б.



Весілля зіграли досить скромно. За кермом білого 
«Крайслера» мого батька сидів я. Позаду сиділи наре
чений і наречена, яка одягла сукню від Армані за чоти
ри тисячі доларів.

Я був спокійний, як олімпієць. Я знав, що церемо
нія не триватиме довго і що на банкет у «Максимі» я не 
піду. На мене чекала Люба, чиє ім’я злегка п’янило, 
немов французьке шампанське. Заради зустрічі з нею 
можна було й відмучитися кілька годин.

-  Вітаю, мамо, -  сказав я і поцілував її в щоку.
А потім міцно потис руку дядькові. Той промовив:
-  Я намагатимусь замінити Петра і тобі, і матері...
Я пропустив це повз вуха. У якусь мить у ЗАГСІ ме

ні навіть здалося, що все склалося якнайкраще. Я був 
щасливий сам і хотів, щоб були щасливі всі інші. Тим 
більше, що дядько й решта поводилися як у старі добрі 
часи. Усі були в смокінгах і краватках, розмовляли лі
тературною мовою. А подія на цвинтарі нагадувала 
страшний сон...

Але коли ми знову сіли в машину, й тихо завівся 
мотор «Крайслера», я раптом зрозумів, що батько, 
який обожнював це авто, сидів на водійському місці 
лише тиждень тому. Настрій одразу зіпсувався.

Мабуть, я був не один, хто не міг забути батька. Уже 
біля ресторану, куди вісім машин прибули в повному 
складі, до мене підійшов Борис Олександрович. Він був 
другом батька і його головним радником із правових 
питань.

Усі важливі папери завжди проходили через руки 
Бориса Олександровича. Словом, якби я був зацікавле
ний, то міг довідатися про справи банку «Омега» все, 
що мені заманеться.

Обличчя хрещеного було похмурим і сумним. Він 
говорив швидко, напівголосно, і, здається, понад усе 
хотів, щоб наша розмова не привернула увагу інших.



-  Валентине, я дуже прошу тебе, зв’яжися зі мною 
завтра у будь-який зручний для тебе час. Ідеться про 
заповіт твого батька. Це дуже важливо. Тепер, після 
того, що відбулося сьогодні, це...

Але він запнувся на півслові.
-  Що це за таємниці, поки інші розважаються? -  

піднявши брову, поцікавився мій двоюрідний брат 
Олег, поклавши одну руку на моє плече, а іншу -  на 
плече хрещеного.

-  Валентин щойно розповідав мені, що в Америці є 
звичай прив’язувати до заднього бампера машини, у 
якій молодята їдуть з церкви після вінчання, два де
сятки порожніх консервних бляшанок. Тому, коли 
їдуть наречений і наречена, про це знає все місто, так 
вони торохкотять... -  зімпровізував хрещений.

-  Ми не в Америці. Тому це не актуально, -  із за
гадковим виразом обличчя заявив Олег і забрав хреще
ного від мене.

Я здогадався, що навіть у рядах моїх родичів єдно
сті немає. Однак Борисові Олександровичу так і не за
телефонував.

Не тому, що обговорювати заповіт батька через два 
тижні після його смерті мені видавалося блюзнір
ством. А тому, що просто не думаєш про гроші, навіть 
якщо це мільйони, коли ти щасливий і закоханий.

Не дочекавшись продовження розмови з хрещеним, 
я поспіхом виїхав. Того дня Люба обіцяла познайомити 
мене зі своїми батьками, а ця значна подія не могла 
конкурувати за важливістю з якоюсь пиятикою в ре
сторані «Максим».

* * *

Батьки Люби виявилися милими старомодними 
людьми. Мати була ветеринаром і працювала в одній із 
приватних клінік для чотириногих улюбленців. Бать



ко у минулому був льотчиком цивільної авіації і затя
тим патріотом.

Я їм сподобався. Коли я вийшов на балкон покури
ти, то почув, як батько запитав у доньки, кликати на 
весілля родичів зі Львова чи ні...

День, коли його запросили в морг на упізнавання 
трупа Люби, став останнім днем його життя. Я думав, 
що люди вмирають від горя лише в сентиментальних 
романах. Мабуть, помилявся.

Але ніщо тоді не віщувало трагедії. Я повернувся 
додому пізно і, засинаючи, мовив про себе: «Я одру
жуюся».

-  Я одружуюся, -  сказав я матері вранці наступно
го дня.

Мати, як завжди, готувала сніданок, на плиті шипі
ла яєчня з шинкою. Вона мене ніби не чула.

-  Мамо, я одружуюся, -  повторив я голосніше.
-  Ти надто молодий для того, щоб можна було всер

йоз говорити про такі речі... Я проти. І твій батько, я 
впевнена, теж був би проти. І твій дядько, Гліб Мико
лайович, теж буде проти, -  нарешті відповіла мати. Її 
очі були схожі на дві крижинки.

Це було як грім серед ясного неба. Пам’ятаю, рік то
му, коли в мене був роман із Дженіфер, моя мати спо
кійно ставилася до розмов про одруження. Втім, тоді 
це були лише розмови.

-  Коли ти познайомишся з нею, то одразу зрозумі
єш, що нікого кращого в своєму житті я не знайду. Ти 
ж сама говорила, що над усе боїшся того, що твої ону
ки будуть говорити англійською...

-  Не відходь від теми, синку. Я не буду ні з ким 
знайомитися. Я категорично проти. Це ясно?

Я гримнув дверима так, що з бару у вітальні почув
ся мелодійний дзенькіт кришталевих келихів.



***
Опівдні того ж дня ми з Любою подали заяву в ЗАГС.
Раніше я не вірив у прикмети, але тепер, згадуючи 

той день, можу сказати, що останнє застереження мені 
дали того ж ранку.

Коли я рішуче вийшов із будинку, біля під’їзду, при
гальмувавши, зупинилася яскраво-червона «Міцубісі». 
Із неї вийшов чоловік. Це був Пилип Антонович Секачов.

Стрижка під нуль. Права брова розсічена шрамом. 
Огидна мефістофелівська борідка. Брудні нігті й золо
тий ланцюг товщиною з палець на шиї. Закопчена 
люлька в зубах. Він був референтом мого двоюрідного 
брата й працював в агентстві нерухомості «Зодчий», 
хазяїном якого був мій дядько.

Що Секачов там робив, для мене було таємницею. Я 
бачив його на похороні батька. До речі, коли бойовики 
в шкіряних плащах відкрили вогонь, він був одним із 
тих, хто не розгубився, а одразу вихопив «Вальтер» і 
почав стріляти у відповідь...

Крім того, Секачов був на весіллі. Кілька разів я 
ставав випадковим свідком розмов моєї матері з ним по 
телефону. Вона називала його просто — Пилип. Здаєть
ся, він був пов'язаний зі службою охорони бутиків 
«Чарівність», а також доглядав за улюбленим місцем 
Солодовників -  спортивним летовищем «Крукове». 
Проте все це не робило його в моїх очах приємнішим.

Уникнути зустрічі було неможливо. Ми зіштовхну
лися майже впритул.

За Пилипом Антоновичем із «Міцубісі» вилізло троє 
молодих людей бандитської зовнішності. На тому, хто 
відрекомендувався, як Лоза, були джинси та шкіряний 
жилет.

Інший назвався Марком, що здалося мені дивним, 
бо я був упевнений, що зараз так уже не називають.



Але коли третій назвався Паленим, я зрозумів, що 
Марко -  це теж не ім’я, а прізвисько. Від їхніх лютих 
облич, а також від того, що ці люди прийняли мене за 
свого і представляються, як це заведено в їхньому сере
довищі, мені стало погано. На щастя, вони просто сто
яли поруч із Секачовим і кривили губи, намагаючись 
виглядати доброзичливо.

-  Мати вдома? -  насупившись, спитав Секачов.
-  Так. Щось трапилося?
-  Та так, дурниця. Просто контора на Васильківсь

кій згоріла. Двох охоронців убито. Знову люди Калити 
постаралися, -  буденним тоном повідомив Пилип Ан
тонович.

Від цієї «дурниці» в мене очі на лоба полізли.
-  Співчуваю, -  сказав я, але вивідувати подробиці 

не став.
Хай розбираються самі. Мені здавалося, що можна 

бути частиною клану Солодовників і не влізати в їхні 
брудні справи.

Я попрощався з новими знайомими, що, мабуть, 
склали про мене враження, як про недоумка, і пішов 
на зустріч із Любою. Пилип рушив до матері, а його 
підлеглі проводжали мене своїми могильними, звіря
чими усмішками до самого рогу.

Якби я був хоч трохи розумнішим, я б зметикував, 
що доля дала мені знак. На жаль, я його не зрозумів.

РОЗДІЛ 5

-  Еге, давненько не був я в столиці, -  усміхнувся 
Черниш, із подивом дивлячись навсебіч.

-  А я взагалі тут уперше, -  зізнався Мартем’янов, 
презирливо мружачись назустріч гарячому вітру, що 
гнав Хрещатиком колючий пил. Сотні розкішних іно
марок мчали повз них.



Можливо, щойно тут пронісся горезвісний Калита 
чи Пилип Секачов... І повіз на зустріч із своїм покуп
цем КБПЗ із смертю для мільйонів людей.

«Утім, це малоймовірно, -  сухо мовив усередині 
Черниша тверезий аналітик. -  Не возитимуть вони 
центром міста цю кляту валізу. Мабуть, заховали її ку
дись і не діставатимуть до самої угоди».

Незважаючи на те, що Київ приголомшував тисяча
ми машин, гуркотом, барвистими рекламами й вели
чезними юрбами людей, Черниш уважно спостерігав за 
всім, що відбувалося навколо.

Можливо, за ними стежать від самого вокзалу. А 
смерть ходить десь зовсім близько...

Підполковник Терещенко жив неподалік від Хре
щатика. Черниш подумав, що свого часу підполковник 
був на хорошому рахунку у керівництва. Не всі отри
мували квартири в самому центрі Києва.

Генерал Соболь обіцяв попередити Терещенка про 
те, що до нього прибудуть гості з півдня України. Звіс
но, генерал не міг дозволити собі розповісти про справ
жню причину їхнього візиту. Тому Черниш мав сам 
увести підполковника в курс їхніх невеселих справ.

Двері відчинив чоловік років сорока п’яти з легкою 
сивиною на скронях.

-  Терещенко Володимир Вікторович? -  уточнив 
Черниш.

-  Авжеж, -  відповів підполковник. -  А ви, ма
буть...

Терещенко витримав паузу. Звісно, він хотів, щоб 
прізвища, які повідомив йому по телефону генерал Со
боль, пролунали з вуст незнайомців.

-  Степан і Вадим, -  майор не хотів називати прізви- 
ща й звання на сходах, де їх могли почути сусіди.

Підполковник ледь помітно посміхнувся.
-  Проходьте, панове.



У кімнаті, куди їх запросив Терещенко, сидів моло
дик із тонкими вусиками. На вигляд йому не можна бу
ло дати більше двадцяти восьми.

-  Капітан Ковальчук, -  представився він.
-  Я відправив своїх на дачу, -  широко усміхнувся 

Терещенко. -  Можете не соромитися, панове. Стіни в 
нас товсті, «жучків» я повикидав ще в дев'яносто пер
шому, тому розповідайте.

Офіцери відрекомендувалися.
-  Може, в душ з дороги? -  запитав Терещенко.
-  Спасибі, пане підполковник. Якщо капітан Мар

тем’янов бажає -  нехай іде. Я хотів би одразу перейти 
до справи, -  сказав Черниш.

-  Добре, Степане. І давай одразу домовимося -  бу
демо на «ти» і ніяких звань! Тим паче, що я у відстав
ці. Гаразд?

-  Так... Володю.

* * *
Підполковник сидів, розвалившись у кріслі, схре

стивши руки на грудях і напівприкривши повіки. 
Майорові навіть здалося, що новий командир задрімав. 
Але коли він закінчив розповідь, той одразу ж поди
вився на нього ясним поглядом і поцікавився:

-  Скажи, Степане, а ти віриш Соболю?
У Черниша відвисла щелепа.
-  Вибачте, пане підполковник, я не розумію...
-  Розуміти нічого, -  грубо перебив його Терещен

ко. -  Повторюю запитання: ти віриш у те, що з терито
рії Центру справді міг бути викрадений контейнер із 
бактеріологічною зброєю?

-  Вірю. Зараз такі часи, що балістичну ракету із 
шахти можна вкрасти, не те що якийсь контейнер. Тим 
паче, що допитаний в Одесі бойовик зовсім недвознач
но говорив про «білу валізу».



-  Добре. Нехай. А тобі не здається дивним, що гене
рал Соболь доручив шукати КБПЗ нам із тобою, а не 
офіцерам охорони Центру? Там теж працюють професі
онали.

-  Щодо професіоналів -  не впевнений. Мене гене
рал знає ще з Ефіопії. А в Центрі можуть працювати 
люди, яким він із якихось причин не довіряє. Зреш
тою, викрадення КБПЗ було здійснене одним із них.

-  Гаразд. Годі про це. Наскільки я розумію, наше 
основне завдання -  вийти на цього твого Секачова. Які 
будуть пропозиції?

-  Я думаю, треба почати з їхнього офіційного при
криття. Банку «Омега» й агентства нерухомості «Зод
чий».

-  Слушно. А ти як гадаєш, Михайле? -  звернувся 
Терещенко до капітана Ковальчука, який загадково ус
міхався, клацаючи запальничкою.

-  Я думаю «шерше ля фам», як то кажуть францу
зи, -  «шукайте жінку». Причому треба кинути на цю 
операцію всі наявні сили.

-  І мене теж? -  дуже серйозно запитав підполков
ник. -  Не забувай, у мене дружина й дві доньки.

-  Ну, вас можна поки що потримати в резерві. На 
посаді аналітика.

Терещенко не витримав і розреготався.
-  Як тобі це подобається, Степане? Ви втрьох буде

те з дівками гуляти, а підполковник Терещенко нехай 
сидить і займається «аналітичною роботою»! Дякую, 
капітане!

* * *
Після ЗАГСу ми з Любою пішли на могилу батька.
Могила мала неохайний вигляд. Квіти зів’яли, він

ки обсипалися, і вся композиція замість думок про віч
не навіювала думки про мінливість людської природи.



Було видно, що ніхто не приходив сюди з самого 
дня похорону. З гіркою іронією згадував я свої хвилю
вання щодо матері, що «не переживе», «збожеволіє від 
горя» та інше. За той час, коли я старанно намагався 
стати економістом міжнародного рівня, на моїй бать
ківщині й у моїй родині все змінилося настільки, що 
ставало моторошно. Того дня я вперше припустив, що 
мій батько помер аж ніяк не природньою смертю. Але 
я не розвивав цю думку і, тим паче, не став ділитися 
нею з Любою.

Із якихось дурних переконань я взагалі не казав їй, 
яким багатим спадкоємцем був.

Напевно, я боявся, що вона злякається нерівного 
шлюбу. Або буде сприймати мене як «нового україн
ця», котрому байдуже все, крім грошей. Мабуть, про 
щось вона здогадувалася, але запідозрити в мені моло
дого мільйонера не могла.

Коли ми обговорювали наше життя в майбутньому 
шлюбі, я також намагався бути скромним. Це мені лег
ко вдавалося. Люба була впевнена, що це цілком нор
мально -  знімати в Сан-Дієго цілий поверх котеджу в 
найпрестижнішій частині міста й мати «Тойоту» 
останньої моделі.

Не насторожив її і той факт, що через місяць після 
нашого весілля я отримаю американське громадян
ство.

Це трикляте громадянство було останнім подарун
ком, який я отримав від батька за два тижні до його 
вбивства.

На те, щоб переїхати до мене в Сан-Дієго, Люба, на 
відміну від моєї матері, погодилася одразу й без вагань. 
Та це й не дивно. Вона кохала мене.

Я розписував їй перспективи навчання в університе
ті Сан-Дієго. Люба була студенткою першого курсу біо
факу й кидати навчання, звісно, не збиралася. Одне сло



во, незважаючи на категоричне неприйняття моєю ма
тір’ю нашого шлюбу, у своєму намірі одружитися я був 
твердий, як скеля, і не сумнівався, що все владнається.

-  А ось і він! -  сказав Пилип Антонович, коли я пе
реступив поріг нашої квартири.

-  Як там на цвинтарі? -  запитала мати, хоч я жод
ним словом не обмовився про те, що збираюся туди.

-  Звідки ти знаєш? Ви що, за мною стежите? -  обу
рився я.

Я влучив у ціль. Вони стежили за мною. Але тоді 
дуже хотілося вірити, що це випадковість.

-  Та ні, просто Едик Вандишев, якого я просив діз
натися про пам’ятник Петрові Миколайовичу, бачив 
тебе там, -  оголивши свої поїдені карієсом зуби, сказав 
Секачов.

Я задовольнився й цим поясненням. Тоді я ще не 
збагнув, що почалася серйозна гра і що я знаходжуся 
на порозі кривавої драми.

Але тихо втекти до своєї кімнати мені не вдалося. 
Мій двоюрідний брат і Пилип Антонович, що, як вия
вилося, прийшли не до матері, а до мене, силоміць по
тягли мене на відкриття нічного клуба «Тепла зима», 
хазяїном якого був мій дядько.

Вони навіть придумали привід. Мовляв, цей клуб 
розрахований на іноземних дипломатів і товстосумів, 
тому підібрані офіціанти розмовляють англійською на 
рівні корінних американців. А я, як майже корінний 
американець, маю перевірити, чи добре вони говорять.

Я обрав «Теплу зиму».

***
Офіціанти розмовляли трохи гірше за мене.
Та й не дивно. Один із них виявився молодим доцен

том кафедри англійської філології, інші -  студентами 
спеціальних вузів, що заробляють собі на прожиття.



Хоча я волів би спілкуватися краще з ними, ніж з 
публікою, що прийшла на відкриття. Це були в 
основному бандити.

«Дипломатів», «товстосумів» і взагалі іноземців 
майже не було видно. Хоча я побачив серед присутніх 
Патрика К’ю, тридцятирічного комерційного агента 
аукціону «Сотбіс».

Я згадав, що Патрик займався пошуком рідкісних і 
вишуканих дрібничок -  картин, книг, рукописів. Із 
ним я летів із Сан-Дієго у Київ. Наші місця в літаку бу
ли поруч.

Коли офіційна частина закінчилася, ми з Патриком 
усамітнилися в затишному куточку. Мені не хотілося 
приєднуватися до бенкету моїх родичів, який тривав у 
центрі залу.

У центрі столу сидів мій дядько, його волосся бли
щало від бріоліну, ніби він був зіркою рок-н-ролу. По
руч із дядьком піднімали чарки його «колеги», у яких 
з першого погляду можна було впізнати колишніх 
братків. Мені спало на думку, що переді мною верхівка 
столичної мафії. Я не помилився.

Трохи згодом до нас за столик підсіла дівчина, яка 
назвалася Наталкою. Її манера спілкування видалася 
мені вульгарною.

Наталка сказала, що їй нудно і що вона не знає жод
ного з гостей. Звісно, брехала, але не міг же джентль
мен, яким я тоді себе вважав, просто сказати дівчині 
«забирайся».

Патрик дуже зрадів жіночому товариству, і це мене 
здивувало. Мені здавалося, що за два тижні в Києві мож
на було насититися продажною любов’ю досхочу. Він за
мовив напої й був готовий бенкетувати до ранку. Проте 
продовжити знайомство з Наталкою йому не вдалося.

Перепивши, Патрик заснув просто на столі. Тепер я 
розумію, що заснув він зовсім не через велику кіль



кість випитого, а через те, що Рубан підмішав снодійне 
в його шампанське.

Ми випили білого вина, й Наталка наполягла на то
му, щоб ми обов’язково потанцювали. Хоча назвати 
танцем те, що ми робили, у мене не вистачить сміливо
сті. Ми топталися на місці й обіймалися. Потім ми ще 
трохи випили і мій мозок занурився у темряву.

Дивно, але я пам’ятаю все, що відбувалося після того, 
як ми виїхали з «Теплої зими» на її «Фольксвагені».

Опинившись наодинці в її квартирі, одразу скину
ли одяг і почали кохатися. Причому з такою жадібні
стю, ніби завтра очікувався кінець світу.

Я поводився, як тварина, брав її похапцем, грубо, 
багато разів поспіль. Вона, у свою чергу, штучно стог
нала від штучної насолоди. Я сприймав це як належне. 
Про Любу навіть не згадував.

Тепер я знаю, що саме підсипали мені у вино. Це на
зивається «штрикалом», а в наукових колах -  ек
страктом сенегальської папороті нґон.

Та коли я прокинувся вранці в обіймах незнайомої 
жінки, розбитий, пом’ятий і злий, мені здалося, що я 
збожеволів, чи все ще бачу страшний сон.

Витяг із кишені штанів свій гаманець. План був 
простий. Залишити на ліжку сто п’ятдесят доларів (са
ме такою сумою я оцінив таланти Наталки), тихо зачи
нити за собою двері й тікати геть, не озираючись. Та ба!

-  Поцілуй мене, любий, -  Наталка розплющила од
не око й простягла до мене руки.

-  Іншим разом, -  пообіцяв я, намагаючись тримати 
себе в руках.

Моя випадкова подруга була огидна мені. Уже тоді 
я здогадувався, що маю справу не зі звичайною повією, 
а з жінкою, яка виконує чиєсь завдання.

Ніби на противагу моїм думкам, Наталка зім’яла 
свій гонорар і жбурнула його мені в обличчя. Акторка



з неї була посередня. Було помітно, що цю сцену вона 
вже репетирувала, однак вийшло погано.

Але це не переконало мене в тому, що я переспав з 
жінкою, яка закохалася в мене з першого погляду, як 
на те розраховував режисер Олег Солодовник. Наталка 
це зрозуміла, однак спроб не припинила. Жваво зіско
чила з ліжка й перекрила мені шлях до відступу.

-  То ми йдемо сьогодні в «Теплу зиму», як домовляли
ся? -  запитала вона, спокусливо облизуючи повні губи.

Тобто це їй здавалося, що вона має спокусливий ви
гляд. Я ж тієї миті відчував, що можу дати їй ляпаса, 
хоча ніколи в житті не піднімав руку на жінку.

Грайливі рученята пірнули за пояс моїх штанів і по
повзли вниз. Я рішуче відсторонив її. Видавивши із се
бе залишки джентльменства, я сказав: «Дякую, на все 
добре», -  і пішов.

РОЗДІЛ 6

-  Доброго дня, вас мені...
Той, до кого зверталася Світлана Стрілецька, ніс на 

своїх плечах надто важкий тягар державної відпові
дальності, щоб відрізнити голос тележурналістки від 
дзижчання настирної мухи.

У дворі районного відділку МВС панувала метуш
ня. Готувалися до операції «Перехрестя».

Декілька обшарпаних міліцейських машин створю
вали поганий фон для зйомок, і це одразу засмутило 
Стрілецьку.

Навіть новенький мікроавтобус «Беркута» й моло
дики в бронежилетах на тлі похмурого двору вигляда
ли, як любив говорити оператор Микита Харченко, 
«геть несмачно».

Майор, прізвище якого Стрілецька в черговий раз 
забула, продовжував давати настанови оперативникові:



-  І ніякої самодіяльності, Володю. Коли вдариш 
бандитський «Лінкольн», твоє завдання -  дурня клеї
ти. «Ой-ой-ой, хлопці, та як же це, та я ж вас не бачив, 
ой вибачте...» Дадуть по пиці -  стерпиш. Головне -  
щоб усі бойовики вийшли з машини. Кажи що хочеш, 
роби що хочеш, але вийти мають усі.

Молоденький оперативник Володимир Федорів у 
поношеній картатій сорочці і таких самих штанях, ту
жливо кивав і мовчав. «Некіногенічно», -  винесла вер
дикт Стрілецька.

Але ось майор зробив паузу, щоб набрати в легені 
нову порцію повітря, і оперативник поквапно вставив:

-  Але, Павле Анатолійовичу...
«Точно! -  згадала Стрілецька. -  Павло Анатолійо

вич! А прізвище -  Лемеш».
-  ...якщо хтось із бойовиків надумає полізти в бій

ку, а інші залишаться в машині, то краще я дам здачі. 
Тоді всі вже точно повиходять. Ага? -  запропонував 
Володимир.

-  Дивися по ситуації. Але зваж -  якщо тобі після 
цього ненароком носа зламають, я пластичну операцію 
оплачувати не буду. Зрозуміло?

-  Авжеж.
-  Павле Анатолійовичу! -  не витримавши, рішуче 

мовила Стрілецька. -  Вас мені порекомендував ваш 
колега з СБУ. Мене звуть Світлана Стрілецька, я веду
ча «Кримінального тижня». Маєте знати.

Нарешті на неї звернули увагу. І оперативник Воло
дя, і майор Лемеш. Перший -  із зацікавленням, дру
гий -  з незадоволенням.

-  Покажіть посвідчення журналіста, -  попросив 
Лемеш офіційним тоном.

Світлана подала йому документ.
-  Чому термін лише до травня? -  поцікавився ма

йор після двох хвилин уважного вивчення фотографії,



обличчя Світлани й печаток. Він дивився на неї як на 
рецидивістку.

-  Тому що в цьому місяці я ще не працювала. Адже 
сьогодні лише третє липня, понеділок, -  Стрілецька 
розгублено усміхнулася.

Понад усе цієї миті їй хотілося, щоб майор шалено 
закохався в неї, а вона була холодною, далекою й непри
ступною. І щоб він зрозумів, як жорстоко помилявся.

Майор скривився.
-  Отже, -  сказав він, повертаючи Стрілецькій посвід

чення, -  у вас немає права знімати операцію «Перехре
стя», та й узагалі працювати. Ви навіть не повинні знахо
дитися на території відділку МВС. Чергового, який про
пустив вас, буде покарано. А вас я прошу негайно піти.

Майор Зуєв попередив Стрілецьку, що Лемеш не 
янгол. Але щоб аж так...

-  Тобто ви вважаєте, що краще замовчувати об'єк
тивні успіхи міліції в боротьбі зі злочинністю? -  запи
тала Стрілецька, поклавши посвідчення в сумочку. Її 
рука затрималася там на певний час.

-  Я думаю, що вам слід негайно йти додому й готу
вати вечерю своєму чоловікові! -  гаркнув майор.

Оперативник Володя скривився. Схоже, майор Ле
меш його теж дратував.

Але йти Стрілецька не поспішала. Майор здивовано 
витріщив на неї очі, міркуючи, чи не слід вивести не- 
прошену гостю з телебачення під конвоєм.

Раптом у сумочці Стрілецької ледь чутно задзиж- 
чав диктофон. Вона збільшила звук.

«Тобто ви вважаєте, що краще замовчувати об'єк
тивні успіхи міліції в боротьбі зі злочинністю? » -  дик
тофон повторив запитання Стрілецької.

І переконлива відповідь майора: «Я вважаю, що вам 
слід негайно йти додому й готувати вечерю своєму чо
ловікові! »



Опер Володя ледь помітно усміхнувся. Майор Ле
меш почав наливатися кров'ю. Але Стрілецька не по
спішала тріумфувати. Успіх треба було закріпити.

Вона вказала на «Жигулі» четвертої моделі, що 
виднілися в прорізі відкритих воріт, і зазначила:

-  Із вікна тієї машини увесь час велася зйомка за до
помогою телеоб’єктива. Тепер у моїх руках маленький, 
але яскравий матеріал про протидію засобам масової ін
формації з боку правоохоронних органів. І про статеву 
дискримінацію репортерів. Але я б не хотіла пускати 
цей матеріал в ефір. Телеглядачам значно цікавіше пе
реглянути репортаж про героїв-беркутівців, аніж дур
ничку про солдафонство окремо взятого майора.

Лемеш судомно рухав жовнами. Маленький шан
таж Стрілецької мав успіх.

-  Гаразд. Ходімо в мою машину, я вас проінструк
тую, -  майор люб’язно усміхався.

«Справжній крокодил», -  подумала Стрілецька.

* * *
Знімальна група піднялася на горище старого бу

динку. Микита швидко встановив апаратуру серед 
уламків старих меблів, битого скла й порожніх пля
шок.

Перехрестя, на якому повинна була розігратися 
«драма», лежало перед ними, як на долоні.

Будинки навколо були старі, двохповерхові. Стрі
лецька дійшла висновку, що бійці майора чекають на 
бандитів в одному з дворів.

Головні герої їхнього репортажу явно запізнювали
ся. Оператор Микита, як людина терпляча, вдумливо 
гортав «Космополітен».

Стрілецька хвилювалася й не зводила очей із неру
хомого «Москвича», за кермом якого чекав команди 
оперативник Володя -  головна дійова особа операції.



На годиннику було за двадцять одинадцята ранку, 
коли «Москвич» нарешті рушив із місця.

-  Увага... Зйомка! -  скомандувала Стрілецька. 
Оператор відклав журнал і припав до об’єктива.

Коли на перехресті показався величезний темно- 
вишневий «Лінкольн», оперативник Володя піддав 
газу.

«Москвич» акуратно врізався в ліве крило «Лін
кольна». Темно-вишневий красень заскрипів гальма
ми й зупинився.

Із «Лінкольна» вискочило двоє. Один -  здоровань у 
спортивному костюмі, інший -  невисокий чорнявий 
тип у піджаку. Обоє були стрижені під «бобрик» і мали 
сердитий вигляд.

Стрілецька одразу помітила, що бойовики вийшли, 
відчинивши задні дверцята. Це означало, що водій за
лишився на місці.

Чухаючи потилицю, із «Москвича» виліз оператив
ник Володя. Вигляд він мав зовсім кепський і, наскіль
ки зрозуміла Стрілецька, вибачався. Тобто грав свою 
роль згідно з рекомендаціями майора Лемеша.

Як і очікувалося, бойовик, який був вищим на 
зріст, одразу схопив Володю за комір. Інший, на подив 
Стрілецької, заспокійливо обійняв напарника за плечі. 
Мовляв, відпусти мужика, кінчай базар.

Цієї миті «Лінкольн» посигналив. Дверцята водія 
відкрилися, звідти висунулася білява голова й щось 
сказала. Миролюбний брюнет кивнув.

І тоді Володя щосили вдарив здорованя головою в 
ніс. І одразу ж провів брюнету косий хук. Здоровань 
схопився за роз’юшений ніс, брюнет упав на розбитий 
капот «Москвича».

-  Знімай! -  скрикнула Стрілецька.
-  Та знімаю, -  знизав плечима Микита.
А знімати було що.



З «Лінкольна» вискочило ще двоє бандитів. Володя 
відступив на кілька метрів назад і став у бійцівську 
стійку.

У Стрілецької промайнула думка, що якщо 
«Беркут» не з’явиться в найближчі десять секунд, хо
роброго опера рівнесенько розмажуть по всьому перех
рестю. Оперативник їй сподобався з першого погляду, і 
вона переживала за нього.

«Беркут» з’явився зненацька. Біля «Лінкольна», 
вискнувши гальмами, зупинилася «Нива». Через опу
щені вікна машини по всіх, хто стояв на тому фаталь
ному перехресті, відкрився ураганний автоматний во
гонь.

Стрілецькій забракло слів. Вона, тележурналіст із 
багаторічним стажем, уявляла дії «Беркута» трохи 
інакше.

За мить четверо бандитів і Володя впали, хто де сто
яв. Як з’ясувалося пізніше, троє з них упали, щоб уже 
ніколи не підвестися.

Автоматники стріляли ще кілька секунд. Потім во
гонь припинився, з «Ниви» кулею вилетів чоловік у 
шкіряному плащі й підскочив до «Лінкольна».

Він схопив із заднього сидіння машини предмет, 
схожий на великий білий дипломат, і помчав назад до 
«Ниви».

«Ні, -  нарешті здогадалася Стрілецька, -  хлопці з 
«Ниви» -  це не «Беркут». А інше, «незаплановане» 
бандитське угруповання».

І справді -  «Беркут» з’явився з іншого боку.
Хлопці в камуфляжі вибігли одразу із двох завул

ків, оточивши перехрестя. Пролунала черга. Чоловік у 
шкіряному плащі впав біля задніх дверцят «Ниви».

Але його помічники зорієнтувалися дуже швидко. 
Один із них вихопив дипломат зі зведених передсмерт
ною судомою пальців убитого й зачинив дверцята.



І одразу ж «Нива» зірвалася з місця. Тільки тоді 
Стрілецька помітила, що поруч із чоловіком у шкіря
ному плащі, який лежав у калюжі власної крові, ди
пломата вже немає.

«Нива» досить легко вирвалася на волю, наостанок 
ударивши одного з беркутівців бампером.

Було зрозуміло, що бійці «Беркута» були зовсім не 
готові до несподіваного вторгнення третьої сили. Пере
слідування й погоня в операції «Перехрестя» у плані 
не передбачалися. Для того й потрібен був Володя на 
своєму «Москвичі», щоб інсценувати випадкове зіт
кнення, зупинити «Лінкольн» і дозволити опергрупі 
провести затримку без усіляких погонь.

Лише через півхвилини Стрілецька побачила мікро
автобус «Беркута», який кинувся за грабіжниками.

Двоє очманілих бандитів з «Лінкольна» не чинили 
«Беркуту» жодного опору. Вони лежали обличчями до
низу під прицілом автоматів. Над розбитими авто 
здіймався ледь помітний димок. Асфальт був укритий 
рівним шаром скла. Володимира Федоріва, ледь живо
го, вкладали на ноші.

Стрілецька немов оглухла від раптової тиші й ніяк 
не могла вибити цигарку з пачки...

І тут їй спала на думку блискуча ідея.
Вона раптом усвідомила, що настала її зоряна година. 

Що в її руках сенсаційна відеоплівка. І що рейтинг «Кри
мінального тижня» підскочить до небес. А «ТСН» і «По
дробиці» змагатимуться за те, щоб узяти в неї інтерв'ю. 
А там, дивись, і «CNN» простягне свою дружню руку...

Словом, Стрілецька потрапила в тенета відомого де
мона марнославства. І геть-чисто забула про те, що си
туація на перехресті була не лише ефектною сценою, 
але й подвійним ляпасом.

Ляпасом «Беркуту», з-під носа якого забрали голов
ний доказ у вигляді білого дипломата із загадковим



вмістом. І ляпасом бандитам у «Лінкольні», які відпо
відали за білий дипломат головою.

-  Микито, швидко віддай відеокасету Славі, -  
наказала Стрілецька. -  Нехай відвезе її в студію й не
гайно віддасть копірайтерам. Я йду брати інтерв’ю в 
затриманих. Ти приєднаєшся до мене з камерою за 
п’ять хвилин. Зрозуміло?!

У голосі Стрілецької почулися командирські нотки 
майора Лемеша.

* * *
О дев’ятнадцятій нуль-нуль матеріал тривалістю 

п’ятнадцять хвилин вийшов у ефір.
До цього Стрілецька багато чого встигла.
Вона посварилась із розлюченим майором Леме

шем. Узяла інтерв’ю в рядових бійців «Беркута». По
чула обіцянку вбити її від одного із затриманих банди
тів. І змонтувала разом із Микитою зняті матеріали за
гальною тривалістю півтори години.

На превеликий жаль, білий дипломат так жодного 
разу в кадр і не потрапив. Микита не встиг зняти швид
кого чоловіка в шкіряному плащі -  того, що вискочив 
з «Ниви» і став єдиною жертвою куль «Беркута».

Потім Стрілецька ще цілу годину переконувала го
ловного редактора викинути з плану показу весь той 
дріб’язок на найближчий вечір, щоб пропхати свій 
матеріал позачергово. А потім сиділа, як зачарована, 
перед величезним студійним телеекраном. Дивилася 
й слухала, як виливається у вечірній ефір жорстокий 
відеоряд, автоматна черга та її тверді, влучні комен
тарі.

І лише коли на екранах мільйонів телевізорів про
крутили фінальну рекламу мережі магазинів «Русла- 
на» і програма закінчилася, Стрілецька дозволила собі 
розслабитися.



У гарної команди телевізійників завжди є свої ма
ленькі традиції. Світлана Стрілецька, Микита Харчен
ко й Слава Тимошенко, незмінний водій їхньої службо
вої «четвірки», вважали себе кращою командою теле
канала. І традицію -  посидіти після зйомок у недоро
гому барі -  вони теж вважали найкращою.

О восьмій вечора Стрілецька, Микита й Слава вже 
потягували шампанське, сидячи біля стійки з мовчаз
ним барменом. Незважаючи на різницю у віці, члени 
знімальної групи «Кримінального тижня» почувалися 
мало не однокласниками, й зазвичай такі традиційні 
посиденьки були веселими. Але того дня все було інак
ше. Настрій у компанії був неоднозначним. Особливо у 
Стрілецької й Микити.

Славі пощастило трохи більше. Він не був безпосе
реднім свідком чужих смертей. А от Микита й Стрі
лецька були. І, як вони не намагалися здаватися без
турботними, у них це не дуже виходило.

Особливо шкода Стрілецькій було оперативника 
Володю, який за планом операції «Перехрестя» мав 
залишитися цілим. Натомість отримав дві бандитські 
кулі й потрапив у реанімацію без особливих надій ви
жити.

Тому в той вечір телевізійники пили не стільки за 
здоров’я, скільки за упокій, і розійшлися раніше, ніж 
завжди. Мовчазний, як ніколи, Микита взяв таксі, від
віз Стрілецьку додому й навіть галантно провів її до 
під’їзду.

А Стрілецька, чиє серце обіймали погані передчут
тя, на ватяних ногах добрела до квартири й упала на 
ліжко. Занурюючись у тривожний сон, вона все ще ба
чила перекошене злістю обличчя чорнявого злочинця з 
«Лінкольн»: «Я вб’ю тебе, суко!»



РОЗДІЛ 7

Увечері того ж дня я востаннє побачив Любу.
Звісно, я не розповідав їй, як провів цю ніч, скори

ставшись загальними фразами про те, що в товаристві 
мені нудно, а горілка діє на мене фатально.

Голова й справді гула, але на похмілля це було не 
схоже. Люба співчувала мені й без зупину розповідала 
про навчання та про те, як зраділи батьки, коли вона 
повідомила їм, що наше рішення остаточне.

Однак під час розмови промайнуло щось таке, що 
тоді не насторожило мене, а тепер стало вже непотріб
ним підтвердженням того, що за Любою стежили.

-  Уявляєш, який дивний збіг. Сьогодні в універ
ситеті в аудиторію, де ми складали іспит з органічної 
хімії, зазирнув чоловік із сережкою у вусі. Я випадко
во запам’ятала його обличчя. А потім, коли я вже 
повернулася додому й вийшла в магазин, щоб купити 
для кота корм, то зіштовхнулася з тим самим чоло
віком біля дверей... Треба ж! Київ великий і такий 
тісний!

Тему я не підтримав. По-перше, тому що думав про 
інше, а по-друге, тому, що про тісний світ я й так знав.

Якось на симфонічному концерті в Лос-Анджелесі я 
зустрівся в курилці з нашим колишнім сусідом, який 
емігрував на початку перебудови. Виявляється, він 
працював інженером і на хвилинку заскочив у ку
рилку, щоб зробити виміри по роботі. Крім того, я кру
тив у руках ключ від готельного номера з дерев’яною 
биркою. На ній був номер «42». А мій сусід, перш ніж 
виїхати, жив у квартирі з таким самим номером.

А за Любою, безперечно, стежили. І той чоловік із 
сережкою у вусі був самим Мишоїдом.

Яким же було моє обурення, коли, повернувшись 
додому, я побачив, що в нас знову гості. Мила



посміхаючись, моя мати провела мене до вітальні, де 
сиділа... Наталка.

-  Привіт, -  сказала Наталка й послала мені пові
тряний поцілунок.

Німа сцена. Я стояв нерухомо, остовпіло.
-  Наскільки я зрозуміла, це і є та дівчина, про яку 

ти мені казав? -  поцікавилась мати.
Я запитав у Наталки:
-  Як ви дізналися мою адресу?
-  Ти ж сам мені її дав учора... Запрошував у го

сті... -  зображуючи зніяковілість, відповіла вона.
Я був упевнений, що ніякої адреси я їй не залишав і 

тим паче не запрошував у гості. Яку гру затіяли зі 
мною ці люди?

-  Який ти нелюб’язний, Валюшо, -  докірливо 
проспівала мати.

Я не відповів. По-перше, я терпіти не можу, коли 
мене називають Валюшею. По-друге, я вже не сумні
вався в тому, що мене вирішили віднадити від Люби, 
підклавши цю дешеву повію-наркоманку на ім’я На
талка. Усе, що мені залишалося -  знову гримнути две
рима.

Я не хотів ночувати вдома. Єдиною людиною, до 
якої я міг напроситися переночувати, був мій хреще
ний батько. Я згадав його наполегливе прохання про 
зустріч і був повен рішучості поєднати приємне з ко
рисним. У тому, що в його величезній квартирі знай
деться вільне ліжко, я не сумнівався. Я з’явився без 
попередження.

-  Борис Олександрович зараз у лікарні. У нього за
палення легенів, -  повідомила мені Марина, третя дру
жина хрещеного.

Її бліде обличчя й стривожений вигляд говорили 
про інше.

-  А що сталося?



-  Запалення легенів, -  повторила Марина і гірко 
схлипнула.

Як з’ясувалося вранці наступного дня, вона збреха
ла перше, що спало на думку. Тобто легені справді бу
ли запалені. Але причиною цього запалення були дві 
кулі, випущені бойовиком на ім’я Рубан.

* * *
Крапельниці крапали, на екранах приладів пуль

сували якісь криві. Доглядальниця Бориса Олек
сандровича була похмурою жінкою, якій треба було 
йти не в медсестри, а в контролери СІЗО.

-  Він не може говорити. Можете попросити його на
писати вам кілька слів. Папір і ручка на столику. Май
те на увазі, -  у вас рівно п’ять хвилин. Хворому не 
можна хвилюватися, -  повідомила вона й вийшла.

Поруч із хрещеним лежала Біблія. Я вирішив, що, 
напевно, справи зовсім кепські, якщо Борис 
Олесандрович, який ніколи не був побожним, читає та
ку книгу.

Хрещений зрадів і показав на мигах, щоб я подав 
йому ручку.

«Ти читав Біблію?» -  написав він і простягнув ар
куш мені.

Над усе хотілося довідатися, хто й за яких обставин 
у нього стріляв (мені вистачило кмітливості здогадати
ся, що легені тут ні до чого), але я стримався.

-  Не читав. Тобто читав. У коледжі був курс із тео
логії. Я на нього ходив, потім іспит складав, -  промим
рив я.

«Історію про те, як Самсон знищив поля своїх воро
гів, прив’язавши до хвостів лисиць палаючі смолоски
пи, пам’ятаєш?»

-  Ні.
«Шкода, що не читав. Дуже рекомендую».



-  Як ви себе почуваєте? -  запитав я, розуміючи, що 
п’ять хвилин от-от минуть.

«Усе настільки добре, що я хочу зробити тобі пода
рунок. Англійська Біблія вісімнадцятого століття з 
позначками лорда Байрона. Пам’ятаєш?»

-  Т-так, -  сказав я. -  Надзвичайна книга.
Я не збрехав. У великій бібліотеці хрещеного я міг 

сидіти годинами. Вартість цієї бібліотеки наближалася 
до чотирьохсот тисяч фунтів стерлінгів. Хрещений, як
і його батько, був запеклим бібліофілом.

«Вона твоя. Знайдеш її в англійській шафі. Обов’яз
ково прочитай про лисиць і Самсона. Коли буде важко. 
У Книзі Суддів», -  написав хрещений.

Цієї миті двері відчинилися, й сувора медсестра 
сказала мені, що час іти.

Ми з хрещеним поцілувалися, я пообіцяв зайти на
ступного дня й пішов. Живим я його вже не побачив.

* * *
Від хрещеного я вийшов пригнічений. Батько в роз

квіті сил помер від інфаркту. Хрещений занедужав на 
«запалення легенів».

Але зізнатися собі в тому, що хвороба хрещеного є 
логічним продовженням смерті мого батька, мені не 
вистачало мужності.

Я стривожився, коли Люба не прийшла на побачення.
Ми збиралися в оперу. Я чекав на неї майже півто

ри години, але вона так і не з’явилася. На ходу приду
муючи пояснення, я зателефонував її батькам. Вони 
сказали, що Люба виїхала разом із подругами в якусь 
обласну оранжерею на практику. Про це повідомляло
ся в залишеній нею записці.

Настільки раптовий від’їзд у оранжерею спантели
чив її батьків не менше, ніж мене. У голосі батька від
чувалася тривога.



Я напросився до них у гості, щоб дізнатися, що то за 
оранжерея, що за «практика» і що за «подруги». Про
тягом наступного дня я телефонував її подругам та од- 
ногрупницям.

Про загадкову оранжерею ніхто нічого не знав. Від 
хвилювання я не знаходив собі місця.

Наступним пунктом програми були дзвінки в усі 
обласні господарства, що мають хоч якесь відношення 
до квітництва й біології. Усі ті місця, які можна було б 
назвати словом «оранжерея». Але марно.

Через два дні батьки Люби віднесли заяву в мілі
цію. Пам’ятаючи народну мудрість «Не підмажеш -  не 
поїдеш», я роздавав хабарі всім без винятку. Пожерт
вування приймалися, але справа не рухалася. «Та загу
ляла дівка, чого хвилюватися?» -  заспокоював мене 
червонощокий прапорщик.

Але я знав, що дівка у нас не з тих, хто може загуляти.
Зрозуміло, через усі ці хвилювання я й не згадав 

про те, що обіцяв хрещеному провідати його. А коли 
згадав, було вже пізно.

* * *
Із матір’ю я майже не говорив. Десь у глибині душі 

я відчував, що її заперечення проти мого одруження й 
зникнення Люби якось пов’язані між собою. Та я не хо
тів навіть думати про це.

Хрещеного поховали поруч із моїм батьком. Через 
дві могили.

Людей було зовсім мало і ніяких сюрпризів на 
зразок автоматних черг серед білого дня цього разу не 
було. Та якби й були, я б не дуже здивувався. Після то
го, як Люба виїхала в «оранжерею», мені було байдуже 
все, крім відповіді на запитання «де вона?»

Потім були поминки. У розкішно мебльованій квар
тирі накрили фуршет. Солодовники та інші пили за



упокій душі, а я тинявся бібліотекою, аби не чути ни
цих слів людей, яких я колись вважав порядними.

Біля однієї з шаф, у якій знаходилась колекція ан
глійських книг, я зупинився. Образ дядька пригадався 
мені раптом так реально, ніби я бачив його перед собою.

Я пам’ятав нашу останню розмову. Книга Суддів. 
Історія про те, як Самсон помстився своїм ворогам... 
«Почитай, коли стане важко», -  написав тоді мені 
хрещений. Може, його порада не така вже й погана? 
Чому б не прочитати, якщо справді важко?

Я швидко знайшов англійську Біблію, про яку тоді 
йшлося. Відкрив Книгу Суддів.

У книзі було безліч позначок олівцем. Невже її ко
лись тримав у руках лорд Байрон? Історію про лисиць 
я знайшов не одразу. Навпроти неї на полях теж була 
позначка англійською мовою. Коли я прочитав її, во
лосся стало дибки.

«Синку, терміново зв’яжися з Виноградовим. Дові
ряй тільки йому. Не забувай мене».

Далі -  набір цифр, у якому легко можна було впіз
нати телефонний номер. І підпис -  Б. Л. Що означало 
Борис Ложкін.

Я закрив книгу. Сумнівів бути не могло. Це повідо
млення призначалося мені. Отже, у лікарні за хреще
ним стежили. І передати мені це повідомлення він міг 
лише таким незвичним способом.

* * *
Я вхопився за повідомлення хрещеного, як за рятів

ну соломинку.
Смішно згадати -  тоді я уявляв собі таємничого Ви

ноградова справжнім лицарем. Юрист, як мій хреще
ний, чи банкір, як мій батько.

Я уявляв його могутнім вершителем доль, який за
сідає у Верховній Раді. Мені здавалося, що варто лише



зателефонувати йому, як одразу знайдеться Люба, й 
моє життя стане таким, яким було до приїзду в Київ. 
Спокійним, красивим і безтурботним.

Але незабаром з’ясувалося, що моє уявлення про 
людей, яким можна довіряти, було неправильним. Од
не слово, я вислизнув на вулицю і, озираючись, став 
шукати телефон-автомат.

-  Мені потрібен Виноградов, -  сказав я рішуче, ко
ли підняли слухавку.

-  Не знаю такого, -  відрубав жіночий голос на тому 
кінці. -  Ви, певно, не туди потрапили.

Я був близький до розпачу, але слухавку все-таки 
не поклав.

-  Але як же так? Мій хрещений, Борис 
Олександрович Ложкін...

-  Та не знаю я ніякого Олександровича, -  відповіла 
жінка.

-  Але справа в тому, що мені немає до кого зверну
тися, -  мовив я розгублено. -  Розумієте, хрещений 
учора помер... мене звуть Валентин... Валентин Соло
довник...

Я дотепер не розумію, чому я говорив їй усе це за
мість того, щоб перенабрати номер.

Але, на мій подив, жінка пом'якшала, її голос умить 
набрав холодної, ділової інтонації, і вона сказала:

-  Записуйте номер машини. Знайдете його на 
стоянці таксі біля ресторану «Князівський двір».

-  А як я його впізнаю?
-  Побачите. Якщо його не буде -  зачекайте. Зна

чить, він везе клієнта.
-  То він що — таксист?! -  запитав я, не вірячи своїм 

вухам.
Так, Виноградов виявився таксистом. І якби всі 

таксисти були такими, як він, життя одразу б стало 
удесятеро кращим.



Коли я підсів до нього на переднє сидіння, було вже 
близько опівночі. Я представився й без вагань виклав 
одразу все -  про Біблію, про хрещеного, про Любу, про 
заповіт. Мені й справді не було до кого звернутися.

-  Погані справи, Валюхо. Солодовники, хай їм 
грець, спочатку з твого батька зробили шашлик по- 
карськи, потім Ложкіна оббілували, а тепер і до тебе 
підбираються...

При згадуванні прізвища «Солодовник» я опустив 
очі. Виноградов помітив це:

-  Пробач, забув, що ти теж Солодовник. Утім, 
справи це не міняє, -  додав він.

Потім ледве не по пояс висунувся з вікна й гукнув 
купці своїх компаньйонів, які грали в карти, чекаючи 
клієнтів:

-  Хлопці, я додому. До завтра!

РОЗДІЛ 8

Стрілецьку розбудив телефонний дзвінок. Вона ви
ринула зі сну, як із глибокої темної безодні. Простяг
нула руку до тумбочки й зняла слухавку.

-  Світлано?! Ти?! Слава Богу! Бо я вже не знав, що й 
думати, -  голос у майора Зуєва був стурбованим.

-  Доброго ранку, Олексію... А що трапилося?
Стрілецькій чомусь здалося, ніби Зуєв натякав на

те, що вона цю ніч провела у коханця. Якого, до речі, у 
неї не було. Так само, як і чоловіка.

-  Що, що, -  пробурмотів Зуєв. -  Ти знаєш, що тво
го Микиту вчора вбили? Біля власного під’їзду.

-  Що ти сказав? -  у Стрілецької перехопило подих.
-  Микита Олександрович Харченко вчора був уби

тий. Це сталося близько десятої вечора, -  повторив 
Зуєв. -  Я зараз приїду. Чекай. Нікому не відчиняй две
рі, не запитавши, хто там. Зрозуміло?



-  Авжеж, -  видихнула Стрілецька, відчуваючи, як 
на очі навертаються сльози.

До приходу Зуєва вона абияк одягнулася, витерла за
плакані очі і, щоб не впадати в шок, приготувала сніданок.

Зуєву Стрілецька відчинила зовсім машинально, 
щойно пролунав дзвінок. Вона, звісно, забула запитати 
«Хто там?»

-  Якого біса?! -  замість «доброго дня» гиркнув 
Зуєв. -  Я ж тебе попередив!

-  Вибач, -  їй справді було перед ним дуже незруч
но. Зуєв ніколи й ні про що не попереджав даремно. -  
Але я зовсім нічого не розумію.

-  Зараз почнеш, -  лиховісно пообіцяв Зуєв.
-  Снідати будеш? -  запитала Стрілецька, проігно

рувавши його останні слова.
На превеликий подив Зуєв погодився.
Вона розклала по тарілках омлет і спеціально для 

гостя щедро нарізала шинки й сиру.
-  Воно-то так, -  сказав Зуєв, навалюючи собі в та

рілку всього цього і щедро поливаючи суміш кетчу
пом. -  Учора я виїжджав на місце цієї проклятої опе
рації. Розмовляв із Лемешем. Оглядав трупи й 
допитував затриманих з банди Пилипа.

-  Кого?
-  Пилипа Секачова, головного бандита з клану Со

лодовників. Утім, тобі цього знати не слід. Ти й так 
знаєш забагато.

-  Ти їж, їж, -  порадила Стрілецька. -  Увесь кетчуп 
засохне.

-  Угу, -  кивнув Зуєв і замість того, щоб їсти, закурив.
-  А тепер дай відповідь на просте запитання, Світ

лано. Кому ти розповіла про майбутні зйомки?
-  Нікому, крім Слави і... Микити, -  при згадуванні 

імені людини, яка була її гарним другом і якої вчора 
раптом не стало, її голос затремтів.



-  Ти в цьому впевнена? Може, похизувалася перед 
редактором чи якоюсь подругою?

-  Олексію, -  твердо мовила Стрілецька, -  усьому є 
межа. Ти можеш вважати мене невдахою й дурепою, 
але не можеш нарікати мені в тому, що я вмію тримати 
язика за зубами, коли треба. Як ми й домовлялися, я 
не говорила про майбутні зйомки нікому. Крім Слави й 
Микити. А в чому справа?

-  У тому, радосте моя, -  Зуєв розлючено розплющив 
недопалок об дно попільниці, -  що відбувся витік інфор
мації. І нам дуже цікаво знати, яким чином одна банда 
довідалася про місце й час затримки кур’єрів іншої.

-  Ти маєш на увазі хлопців на «Ниві»? Які забрали 
білий дипломат?

-  Отже, ти його теж бачила? -  Зуєв пильно поди
вився на Стрілецьку.

-  Так. Але зняти його нам не вдалося. Микита був 
зосереджений на тих, у кого стріляли.

-  Вітаю, радосте. Ти єдиний цивільний свідок, який 
може підтвердити, що в затриманих із «Лінкольна» вза
галі було щось, крім носових хустинок. Але навіть від 
твоїх свідчень немає жодного пуття, бо ти не бачила вмі
сту білого дипломата. І затримані можуть досхочу бре
хати, що в дипломаті лежала картопля. Чи петрушка.

Закінчивши свою тираду, Зуєв люто накинувся на 
омлет, сир і шинку.

-  Ще б пак! -  фиркнула Стрілецька, насипаючи в 
чашки розчинну каву та цукор. -  Але ти знаєш, що в 
ньому було?

-  Не в тому річ, -  ухилився Зуєв. -  Ми не можемо 
пред’явити бойовикам Пилипа жодних звинувачень. 
Жодних! Вони вже зараз, напевно, гуляють на свободі.

Стрілецькій згадалося неприємне обличчя вчораш
нього бандита та його похмурі обіцянки. На душі в неї 
стало зовсім кепсько. А Зуєв тим часом вів далі:



-  Проблема в тому, що ти вчора наплела у своїй пре
чудовій передачі і про затриманих бандитів, і про тих, 
які нападали. Тепер кожен із них вважає справою честі 
тебе ліквідувати. І ти ніколи не доведеш людям Пили
па Секачова те, що не через тебе здійснився витік ін
формації на користь іншої банди. Ще вони від тебе 
вимагатимуть всі зняті відеоматеріали. Бандити ж не 
знають, що білий дипломат не потрапив у кадр!

-  Ну, знаєш... -  з розпачу Стрілецька промахнула
ся й хлюпнула окропу повз чашку на руку Зуєва. Той 
відсахнувся, але від міцного слівця утримався. -  І що 
ж мені тепер робити?

-  Віддай їм усі відеоматеріали на першу ж вимогу, 
привселюдно вибачся в ефірі за неточне висвітлення 
подій і зникни. Візьми відпустку.

-  Ні, цього я не робитиму.
Тікати від бандитів, яким вона нічого не заборгува

ла, Стрілецька вважала неприпустимою слабкістю.

* * *
-  Алло? Охоронне агентство «Сніжний барс»? Здра

стуйте. Я б хотіла почути про послуги, які ви надаєте, 
й ціни.

Це був восьмий телефонний дзвінок, який стриво
жена Стрілецька робила після того, як Зуєв пішов.

Вона телефонувала по рекламних оголошеннях 
охоронних агентств. Ціни шокували, послуги не під
бадьорювали. Деякі агентства чомусь узагалі відмо
влялися мати з нею справу, тільки-но дізнавалися, 
про те, що вона «фізична» особа. «Добре б нацькувати 
на мерзотників комітет із питань захисту прав спожи
вачів» , -  зітхнула Стрілецька. Але тепер їй було не до 
сварок.

-  Послуги -  будь-які, розцінки -  найнижчі в сві
ті, -  дуже неформально відповіли на тому кінці дроту.



Стрілецькій здалося, що чоловік, який розмовляв із 
нею, злегка напідпитку.

-  Приємно чути, -  гмикнула вона. -  І все ж? Скіль
ки буде коштувати щоденна дванадцятигодинна охоро
на протягом, скажімо, тижня?

-  Охорона кого чи чого? Об’єкта, особи, квартири, 
будинку?

-  Особи. Фізичної особи. Однієї, -  і, збагнувши, що 
все це звучить досить непереконливо, Стрілецька чо
мусь додала:

-  Оплата готівкою, чи як вам зручніше?
Її співрозмовник помовчав, збираючись із думками.
-  Двісті доларів. Готівкою, -  сказав він.
-  За годину? -  запитала вона з жахом, збираючись 

покласти слухавку.
Але чоловік зрозумів її подив інакше.
-  Ну добре, добре. Якщо домовимося, нехай буде 

сто п’ятдесят. За тиждень.
В Стрілецької перехопило подих. Таких розцінок 

вона ще не зустрічала.
-  Гаразд, -  мовила Стрілецька, щосили приховую

чи радість. -  Якщо можна, я б хотіла, аби ви прислали 
охорону якнайшвидше.

-  Передоплата -  п’ятдесят відсотків, -  бадьоро по
передив її співрозмовник.

-  Без проблем.
-  Тоді диктуйте свою адресу.

*  *  *

Десь за півгодини після розмови з охоронним агент
ством «Сніжний барс» у двері квартири Стрілецької 
наполегливо подзвонили. Вона кинулася в коридор. Ві
дімкнула верхній замок і... схаменулася. Нехтувати 
попередженнями Зуєва було не варто.

-  Хто там? -  голосно запитала Стрілецька.



Мовчання.
-  Хто там?!
-  Світлано Олексіївно, відчиніть, будь ласка. Нам 

треба поговорити.
Голос був грубим і різким. Відчувалося, що людині 

за дверима доводиться докладати максимум зусиль, 
щоб створювати ілюзію інтелігентності.

Стрілецькій, у свою чергу, довелося прикласти мак
симум зусиль, щоб не зомліти. Похмуре пророцтво Зує
ва збувалося надто швидко.

-  Кому це «нам»? -  запитала вона якомога спокій
ніше.

-  Ви вчора вже намагалися поговорити з нашими 
друзями, -  відповів чоловік за дверима. -  Відчиніть, 
ми не зробимо вам нічого поганого. Ми хочемо постави
ти вам кілька запитань і попросити про послугу.

-  Питайте так, -  запропонувала Стрілецька.
-  Я не звик розмовляти через двері, -  тепер у голо

сі бандита відчувалася відверта погроза. -  Краще вам 
поговорити з нами зараз і в себе вдома, ніж пізніше й у 
іншому місці. Вирішуйте.

Стрілецька витерла з чола холодний піт. Що роби
ти? Дзвонити в міліцію? Зуєву? На телебачення?

Раптом на сходах почувся голос. Він видався їй 
знайомим.

-  Гей, мужики! Що за базар?
-  Вали звідси, -  в’яло запропонував інший, нез

найомий голос.
-  Ми зараз подивимося, кому треба валити, -  на

стільки ж в’яло й без усілякої погрози зазначив рятів
ник. -  Мені в цю квартиру, хлопці.

Стрілецька нарешті здогадалася, що це -  той самий 
чоловік, із яким вона півгодини тому розмовляла по те
лефону. З охоронного агентства «Сніжний барс». «Ці
каво -  він що там, один на всю контору?»



-  Гаразд, -  резюмував бандит, який вів переговори 
через двері. Він був за головного. -  Ми з вами незаба
ром зв’яжемося, Світлано Олексіївно. Пішли, братва.

Швидко віддаляючись від її дверей, загуркотіло три 
пари підборів. «Отже, їх було троє!» -  із жахом поду
мала Стрілецька й стиснула пальцями скроні.

-  Світлано Олексіївно, охоронця викликали? -  ве
село запитали через двері.

* * *
-  Ви мій янгол-охоронець! -  із щирою вдячністю 

мовила Стрілецька, простягаючи руку для вітання.
Звичка Світлани вітатися з чоловіками за руку ду

же його здивувала. Руку він потис, але зробив це дуже 
невпевнено.

-  Взагалі мене звуть Віктор.
Це був високий широкоплечий шатен із квадрат

ною щелепою й густими бровами.
-  Проходьте, поговоримо.
Вікторові було тридцять два роки, але виглядав він 

на всі тридцять вісім. Вони швидко познайомилися. 
Стрілецька заплатила аванс, вони обговорили всі умо
ви, і вона вирішила поїхати до матері загиблого Мики
ти Харченка. Віктор, як і належить охоронцеві, пішов 
за нею.

Хвилин за десять він делікатно кашлянув і запитав:
-  А ці хлопці, які стояли у вас під дверима, якщо не 

секрет, хто такі?
-  Не секрет, -  задумливо мовила Стрілецька, мір

куючи, чи всю правду варто знати Вікторові. -  Я й са
ма точно не знаю. Просто вчора я випадково наступила 
на хвіст серйозним людям, і тепер вони жадають або 
моєї крові, або моїх вибачень.

-  Це дві великі різниці, -  розважливо зауважив 
Віктор.



-  Згодна. Але довідатися, чого саме від мене хочуть, 
можна лише поговоривши з ними. А говорити я боюся.

-  Слушно. Хлопці дуже несимпатичні.
-  Послухайте, Вікторе, а зброя у вас є? -  до цього 

моменту таке просте запитання Стрілецькій якось не 
спадало на думку.

-  Зброя? -  гмикнув Віктор. -  Зброї, якщо ви маєте 
на увазі вогнепальну, в мене немає. Дуже складно 
одержати ліцензію на носіння, та й, чесно кажучи, пі
столет -  не кращий аргумент у суперечці.

Як виявилося згодом, Віктор кривив душею. Але 
тоді Стрілецька йому повірила.

-  А ... а є хтось у вашому агентстві, у кого була б та
ка ліцензія?

-  Ні.
-  Скажіть, Вікторе, я правильно зрозуміла, що 

ви -  єдиний співробітник агентства?
Вона з цікавістю спостерігала за його реакцією. 

Утім, ані найменшої зніяковілості Стрілецька не помі
тила.

-  Авжеж, -  кивнув Віктор. -  Я -  єдиний заснов
ник, директор і співробітник «Сніжного барса». До ре
чі, мене так називали в Афгані.

Віктор закотив рукав сорочки. На його мускулясто
му плечі Стрілецька побачила витатуйованого барса, 
що тримав у зубах якусь квітку.

-  Спецназ?
-  Полкова розвідка, -  похитав головою він.
-  Слухайте, вас, мабуть, від подібних запитань уже 

нудить, але повинна ж я знати, хто мене охороняє. Ви 
багато людей убили?

-  Особисто я -  жодного. Розвідка існує для того, 
щоб добувати інформацію, а не вбивати людей.

Його відповідь спантеличила Стрілецьку навіть 
більше, ніж те, що в нього немає зброї. «Гм-м, півтори



сотні баксів є півтори сотні баксів, -  подумала вона. -  
Із ними сильно не розгуляєшся...»

-  Та ви не хвилюйтеся, -  намагався заспокоїти її 
Віктор. -  Коли когось хочуть убити, із ним не прово
дять задушевні розмови через двері. А образити вас я 
не дам.

-  Звучить обнадійливо, -  криво усміхнулася Стрі
лецька.

РОЗДІЛ 9

Ми сиділи в однокімнатній халупці Виноградова, 
що знаходилася казна-де, і розмовляли.

Говорив він, а я лише тяжко зітхав.
Спочатку Виноградов розповів мені про себе. Вия

вилося, що донедавна він працював слідчим у відділі 
по боротьбі з організованою злочинністю. Але на пен
сію собі так і не заробив. Вилетівши звідти не без уча
сті Солодовників, він став таксистом, тим і заробляв 
собі на хліб.

Жив Виноградов сам. На моє запитання, як він по
знайомився з хрещеним, відповів, що якби не той, він, 
ймовірно, вже давно перебував би в іншому світі. «Він 
за мене слівце твоїм вовкодавам замовив, що я, мо
вляв, уже не небезпечний», -  сказав Виноградов.

Зовнішність у нього була зовсім непримітна, хоча й 
приваблива -  сиві вуса, брови та волосся, та великі 
сумні очі.

Виноградов знав про Солодовників набагато біль
ше, ніж я.

Він знав, що мого батька розстріляли з автомата, 
коли той виходив зі спортивного клуба. Бойовики зро
били це за наказом мого дядька, який хотів посісти 
батькове місце в банку «Омега».

Виноградов знав, що хрещеного вбив мій двоюрід



ний брат через те, що той був у курсі заповіту мого 
батька й тримав руку на пульсі банку. Що моя мати і 
Пилип Секачов -  коханці, і що дядько про це не підоз
рює. А моє життя поки в безпеці тільки тому, що мій 
добрий дядечко Гліб Миколайович не хоче засмучува
ти мою матір. І ще тому, що всі мої родичі вважають 
мене повним ідіотом...

-  Але що я їм зробив? -  у розпачі запитав я, коли 
мова зайшла про мене.

-  Нічого.
-  Тоді для чого стільки смертей?
-  Де великі гроші, там і смерть, -  зауважив Вино- 

градов.
-  Але ж у мене нічого немає! Принаймні, зараз у ме

не в Америці на рахунку п’ятдесят тисяч доларів! Хіба 
ж це гроші??? -  скрикнув я.

-  Це зараз. А завтра може бути чотири мільйони.
-  Але з вашої розповіді я зрозумів, що цих грошей 

мені не бачити.
-  В принципі, це можливо.
-  Що значить -  в принципі?
-  Це означає, якщо я допомагатиму тобі. Тоді ти 

матимеш шанс здійснити кругосвітню подорож на моїй 
яхті, -  без удаваної скромності сказав Виноградов і 
підморгнув мені.

Я сховав лице в долоні. Знову гроші! До біса гроші, 
коли моя дівчина зникла безвісти.

-  Гроші зараз мене хвилюють найменше, -  зізнався я.
-  Ти думаєш в твоїй родині відбувається хоч щось, 

не пов’язане з ними?
Я здивовано витріщився на нього.
-  Ти думаєш, те, що Люба зникла, аж ніяк не 

пов’язано з грішми? — повторив Виноградов. -  Якщо 
ти справді так думаєш, то з усіх ідіотів, які живуть у 
Києві, ти найнікчемніший.



*  *  *

Коли Виноградов розповів про заповіт мого батька, 
у мене волосся стало сторч.

З’ясувалося, що спочатку заповіт було складено на 
користь моєї матері, а я мав отримати півмільйона.

Але за два тижні до смерті батько, запідозривши, 
що мати й дядько коханці, переписав заповіт на мою 
користь. Хрещений особисто займався паперами.

Однак отримати спадок я міг лише після того, як за
реєструю шлюб. Батько побоювався, що я зірвуся з 
котушок, коли довідаюся, що мені на голову звалили
ся чотири мільйони готівкою, нерухомість та цінні па
пери. І просаджу весь спадок у Монте-Карло.

Був іще один нюанс. Батько не збирався вмирати. 
Тому вважав, що може дозволити собі будь-які екстра
вагантні витівки. Це й була одна з них.

Про те, що він переписав заповіт на мою користь, 
знав лише хрещений. Але коли батька вбили, й дядько 
вирішив скористатися грошенятами моєї матері, вия
вилося, що користуватися особливо не було чим.

Він просто оскаженів. З хрещеного ледь не здерли 
живцем шкіру, й він був змушений звітувати йому про 
те, якою була воля покійного у фінансових питаннях.

Дядько дізнався, що спадкоємець -  я, і що отримаю 
гроші того ж дня, коли одружуся.

-  Якщо я правильно розумію, -  почав я, -  Любу 
викрали тому, що я збираюся з нею одружитися.

-  Саме так...
-  Що ж тепер робити? -  запитав я, очікуючи кон

кретних вказівок, порад і слів.
Раптом я підхопився з місця. Тривога за Любу тієї 

миті змусила мене забути і про потенційне багатство, і 
про загибель батька.

-  Я думаю, що ти вже нічого не зможеш зробити, -  
Виноградов опустив очі.



-  Що ви маєте на увазі? -  перепитав я.
-  Скільки часу пройшло після зникнення Люби?
-  Завтра буде тиждень... А що?
-  А те, що можеш замовляти заупокійну службу. 

Якби твій дядько мав плани відговорити тебе від одру
ження за допомогою погроз і шантажу, він не чекав би 
так довго.

Я розлютився. Напевно, тому, що Виноградов, без
перечно, мав радію.

-  Та як ви смієте... Ваш цинізм переходить будь- 
які межі... Люба -  найближча мені людина...

Я стрімголов кинувся до виходу. Але Виноградов не 
дав мені піти. Уперши руку в одвірок, він крижаним 
голосом мовив:

-  Послухай, Валентине! Колись у цій квартирі жив 
я, моя дружина й донька. Як ти думаєш, чому я зараз 
живу сам?

Я не одразу зрозумів, до чого він хилить, і це розлю
тило мене ще більше.

-  Розлучення... Та мене це не хвилює... -  знову за
вівся я, намагаючись відкрити двері.

-  Ні, розлучення тут ні до чого... Їх холоднокровно 
вбили Солодовники, щоб змусити мене стати сумир
ним, як ягня. Твій дядько особисто застрелив мою 
дев’ятирічну донечку. Вона намагалася сховатися від 
нього в каналізаційному люці й довго мучилася, бо її 
віолончель у футлярі туди не пролазила. Вона кликала 
на допомогу маму й міліцію... Але твоєму дядькові 
начхати було на міліцію, а мама в ту мить була вже 
мертва... Тож Солодовники -  серйозні люди, -  із сум
ною усмішкою зауважив Виноградов.

Кожне слово Виноградова шпигало мене в серце. Я 
завмер. Але ненадовго.

Ілюзія, що Люба ще жива, була сильнішою, ніж усі 
аргументи Виноградова. Я знову крутнув замок. Цього



разу двері відчинилися. Я вискочив з квартири й пом
чав сходами вниз.

Я сподівався, що зможу купити Любине життя за 
чотири мільйони доларів.

-  Як мене знайти, ти знаєш! -  гукнув мені навздо
гін Виноградов, так само незворушно.

РОЗДІЛ 10

Стрілецька попросила Віктора зачекати в машині й 
піднялася до Антоніни Михайлівни, матері загиблого 
Микити Харченка.

Даремно вона сподівалася, що триматиме себе в ру
ках. Коли Стрілецька побачила вбиту горем Антоніну 
Михайлівну, від її стриманості не залишилося нічого. 
Вони майже не розмовляли. Сиділи обійнявшись і пла
кали.

Коли Стрілецька повернулася, витираючи сльози, 
вона була бліда, як смерть. Віктор нічого не питав. Ли
ше звернув увагу на клаптик паперу, який Стрілецька 
стискала в руці.

-  А... -  схлипнувши, промимрила вона. -  Це теле
фон слідчого.

-  Якого слідчого? -  запитав Віктор.
-  Того, який веде справу про вбивство Микити, -  

пояснила Стрілецька.
Вона зовсім забула, що про Микиту Харченка, і тим 

паче про його вбивство Віктор нічого не знає й знати не 
може.

-  Зрозуміло, -  коротко сказав Віктор, не дивую
чись. -  Куди тепер?

-  Не знаю.
-  Тобі, мабуть, треба поговорити зі слідчим? -  під

казав Віктор.
-  Так, -  погодилася Стрілецька.



-  Тоді поїхали до мене, -  запропонував він. -  Я тут 
неподалік живу. Від мене й зателефонуєш.

Пропозиція Віктора її чомусь не здивувала. Зовсім 
невиправданий перехід на «ти» Стрілецька теж проіг
норувала.

-  Гаразд, -  кивнула вона.
-  Тоді виходу, -  мовив Віктор.
Він вийшов з машини, обійшов її й відкрив дверця

та з боку водія.
-  Навіщо?
-  Тому що в такому стані ти вріжешся в перший 

стовп.
Стрілецька не сперечалася.

* * *

Віктор вів машину так, немов учора пішов з автомо
більних каскадерів.

Наплювавши на знаки й здоровий глузд, він гнав 
під сто сорок. До того ж вискакував на смугу зустрічно
го руху, щоб обганяти машини, які, на його погляд, по
вільно рухалися.

Спочатку Стрілецька мовчала, щоб не відволікати Вік
тора від дороги. Але коли він, проскочивши на червоне 
світло, дивом розминувся з «Саабом», її терпець урвався.

-  Ми кудись поспішаємо? -  запитала вона.
-  Ні, -  похитав головою Віктор, різко знижуючи 

швидкість. -  Тепер ми нікуди не поспішаємо.
-  А до цього?
-  А до цього поспішали. За нами був «хвіст» від са

мого твого будинку.
-  Та ви що? -  зойкнула Стрілецька й зрозуміла, що 

Віктор чомусь перейшов на «ти». -  До речі, ми з вами 
на брудершафт ще не пили.

-  Згоден, -  погодився він. -  Але можеш називати 
мене на «ти».



«Не варто, мабуть, сперечатись із власним боже
вільним охоронцем через таку дрібницю!» -  подумала 
Стрілецька.

-  Гаразд, -  махнула вона рукою. -  То що там з 
«хвостом»?

-  Увесь цей час за нами йшов бежевий «Рено*. Я 
подумав, що недоцільно залишатися у них в полі зору. 
Наприклад, краще їм не знати, де я живу. Стане з них 
і того, що знають, де жив твій Микита.

-  Мерзотники, -  схлипуючи, мовила Стрілецька.
І, трохи вагаючись, розповіла Вікторові про Мики

ту й про ту роль, яку вона відіграла в його смерті. Про 
зйомки операції «Перехрестя* теж не змовчала.

-  Дивно, -  сказав Віктор, коли дослухав її плутану 
сповідь. -  Надто швидко ці твої братки, хто б вони не бу
ли, вийшли на Микиту. І надто вже раптово його вбили.

-  Та їм людину знайти й убити -  як тобі чхнути. 
Учора на моїх очах під бандитськими кулями лягло че
тверо.

-  Гм, -  насупився Віктор. -  Але твої вчорашні 
зйомки -  це одне. А те, що після цього якійсь із цих 
банд захотілося вбити Микиту -  зовсім інше. Навіщо 
його вбивати? Я в першу чергу вбив би тебе.

-  Дякую за відвертість.
-  Не ображайся. Ми, до речі, вже приїхали.

*  *  *

Квартира у Віктора була крихітна й знаходилася на 
шістнадцятому поверсі. Ліфт не працював.

-  Слухай, якщо зараз з’ясується, що в тебе ще й те
лефону немає, я тебе звільню без виплати заробітної 
плати, -  суворо сказала Стрілецька, коли вони доплен
талися до дверей.

-  Телефон у мене є. Інакше як би ти зі мною сьогод
ні розмовляла?



Справді, офіс охоронного агентства «Сніжний барс» 
знаходився вдома у директора та єдиного співробітни
ка. «Ось він -  малий бізнес!» -  скептично подумала 
Стрілецька.

-  Слухай, -  сказав Віктор, коли вони зайшли до 
передпокою. -  Ти, мабуть, сходи в душ, а я приготую 
поїсти.

-  Це ще навіщо? -  підозріло запитала Стрілецька.
-  Навіщо душ чи навіщо поїсти?
-  І те, і інше? Якщо вже день невдалий, я зараз за

телефоную слідчому, й ми одразу ж поїдемо туди.
-  Твій Микита, напевно, проходить у своєму районі.
-  Поїдемо в районне управління.
-  Зачекай, -  мовив Віктор, відкриваючи холодиль

ник. -  По-перше, якщо навіть у тебе день видався пре
поганий, це не означає, що я маю вмерти з голоду. І ти 
не повинна виглядати, як героїня з «Ночі живих мер
ців». Слідчий просто відмовиться з тобою говорити.

Стрілецька засміялася. Віктор справді вмів знахо
дити потрібні слова у будь-якій ситуації.

-  Що, я так погано виглядаю? -  вона глянула в 
дзеркало, що висіло в передпокої.

-  Жахливо, -  пробурмотів він.
«Умовляє навіть швидше, ніж їздить», -  зауважи

ла Стрілецька.

* * *
Під пружними струменями гарячого душу Стрі

лецька думала про те, як Віктор намагатиметься затяг
ти її в ліжко. І що їй доведеться йому відмовити. 
Оскільки Віктор їй зовсім не подобався як чоловік. З 
першого погляду.

Усупереч надіям Стрілецької, він накривав на стіл 
не шампанським та коробкою шоколадних цукерок із 
традиційної холостяцької заначки.



Коли Світлана, накинувши жіночий халат, який 
знайшовся у ванній, зайшла на кухню, на неї чекали 
смажені курячі стегенця, величезна миска салату із 
свіжих овочів та чотири пляшки пива. Утім, пиво було 
не для неї.

-  Вибач, я сьогодні вже за кермо не сяду, -  повідо
мив Віктор, привітно піднімаючи п’яту пляшку.

-  Справжній охоронець, -  мовила Стрілецька, від
чуваючи нестерпний голод. -  І багато ти вживаєш за 
трудовий день?

-  Шість пляшок пива. Рівно, -  без тіні усмішки 
відповів Віктор, ніби йшлося про ліки.

Вони добряче поїли. Віктор влив у себе ще дві 
пляшки пива. Стрілецька подивилася на годинник -  
треба було вирушати на зустріч із слідчим. Дві пляш
ки, що залишилися, Віктор прихопив із собою.

РОЗДІЛ 11

Коли я увірвався в квартиру, дядько з матір’ю слу
хали музику. Тобто не зовсім музику -  я б назвав це 
бардівською пісенькою з домішком блатної екзотики.

Дядько запропонував мені коньяку. Це виглядало 
смішно -  пропонувати мені коньяк у моєму власному 
домі. Я випив півсклянки. Для хоробрості. Вимкнув 
музичний центр. І почав говорити.

Довго, але з почуттям. Я сказав, що знаю про запо- 
віт і готовий пожертвувати всі гроші у фонд. Чого Зав
годно, аби повернули Любу.

Я готовий на будь-які умови, навіть дати клятву, що 
ніколи не одружуся, забуду дорогу до ЗАГСу й залишуся 
парубком назавжди. Але дядько навіть бровою не повів.

-  Про що це ти, Валюшо? -  здивовано запитала мати.
-  Валентине, ти що таке кажеш? -  підтримав її 

дядько.



Спочатку їхній подив видався мені непідробним. Я 
подумав -  а раптом Виноградов брехав мені від пер
шого до останнього слова? Подумав -  і прогнав цю 
думку геть.

Спокій, із яким рідні сприйняли мої слова, був ду
же підозрілим. Здавалося, вони готувалися до цієї сце
ни заздалегідь і тепер грають відповідні ролі.

-  У тебе, мабуть, лихоманка, -  сказала мати й по
клала долоню мені на чоло.

Вона була такою ласкавою й привітною! Цікаво, 
чому?

Думка про Любу пронизувала мій мозок, немов го
стра спиця. Я відкинув мамину руку, упав на коліна 
й поповз до шкіряного крісла, на якому сидів мій
д я д ь к о .

-  Глібе Миколайовичу, заради усього святого, по
верніть мені Любу. Я згоден на будь-які умови.

Я обіймав його коліна, цілував ноги, плазував на 
животі перед людиною, що вбила мого батька, бурмо
тів клятви й прохання українською й англійською і, 
здається, плакав. Справді, розпач на те й розпач, щоб 
не зупинятися ані перед приниженням, ані перед гань
бою, ані перед болем. Але все було марно. Вони не ски
нули своїх масок.

-  Я не розумію, про кого ти говориш, Валюшо, -  
зауважив дядько.

Не знаю, як довго продовжувалася б ця сцена, якби 
раптом не з'явився Пилип Антонович Секачов з пога
ними новинами. Знову когось убили (пам'ятаю, він 
сказав «зачохлили»), і знову треба відкупитися від мі
ліції, знову потрібно когось залякати. Одне слово, буд
ні клану Солодовників...

А наступного ранку мені зателефонував батько Лю
би. До десятої години ранку він устиг з'їздити на упіз
нання трупа доньки до моргу, дати свідчення в міліції



та домовитися щодо похорону. Тоді я не знав, що чую 
його голос востаннє. За сім годин він помер у лікарні 
від серцевого нападу.

Тієї миті в мені щось зламалося.
Стан, у якому я провів тиждень із дня зникнення 

Люби, змінився. Напевно, перейшов у іншу фазу. Я не 
рвав на собі волосся, не бився головою об стіну. Зовні 
був спокійний, блідий і небагатослівний. Але всереди
ні, як і раніше, клекотів вулкан.

Повернення до Америки перестало мене цікавити.
Я знав, що мені треба залишитися в столиці. Тому 

що саме тут живуть Солодовники. Родина, яку слід ви- 
корінити назавжди. Як дерево, що погано родить. Як 
бур’ян. Як скажених псів.

* * *
Усе, що мене цікавило про смерть Люби, я довідав

ся, засунувши в кишеню білого халата судмедексперта 
дві стодоларові купюри.

До того моменту, як її знайшли, Люба була мертва 
протягом шести днів. За офіційною версією, смерть на
стала від наявності в легенях води. Це означало, що во
на втопилася.

Але судмедексперт, приємна жінка років шістдеся
ти, сказала, що насправді смерть настала через зупин
ку серця. Передозування наркотиків.

Отже, дівчину спочатку накачали наркотиками, а 
вже потім втопили.

Певним чином ця інформація мене заспокоїла. 
Принаймні, Люба так і не усвідомила, що вмирає.

Я намагався не думати про те, що поки я шукав її, 
благав Гліба Миколайовича про взаємовигідний обмін 
та обговорював з Виноградовим справи клану Солодов
ників, Люба, а точніше, її тіло, лежало на дні Дніпра. 
Є такі події, про які краще не згадувати.



Замість того, щоб іти на похорон Люби, я зробив дві 
речі: зняв із банківського рахунка сорок дев'ять тисяч 
дев'ятсот дев'яносто доларів (десятку залишив, щоб не 
закривали рахунок) і вирушив на стоянку таксі біля 
ресторану «Князівський двір».

Виноградов не запитував зайвого. Він зрозумів, що 
оскільки я прийшов, усе сталося саме так, як він і про
рокував. Мабуть, здивувало його лише те, що все з'ясу
валося так швидко.

-  Чесно кажучи, я чекав на тебе днів за три, -  мо
вив Виноградов, коли ми під'їхали до його будинку.

Це були єдині слова, які він сказав мені протягом 
поїздки.

Я знову сидів на брудній кухні слідчого. Він зава
рив чай, дістав сухої ковбаси, черствий батон і баночку 
плавленого сиру «Янтар», після чого запропонував 
приєднатися. До наїдків я не торкнувся. А Виноградов 
наминав добряче.

-  Отже, чого ти хочеш? Слухаю уважно, -  сказав 
він, намащуючи хліб сиром.

-  Хочу, щоб ти допоміг мені знищити Солодовни
ків. Усіх, хто винен у смерті мого батька й Люби.

-  Що-що? -  перепитав він.
Я повторив. Повільно, дивлячись йому в очі.
-  Ну, знаєш. Найми кілера, якщо знайдеш такого 

навіженого. Тут я пас. Усе, що я можу -  це допомогти 
відстояти твої гроші. Мене твій хрещений навчив дея
ким штучкам, номери телефонів залишив потрібні, у са
мого знайомства є подекуди. Це я залюбки. За п'ять від
сотків від твоєї спадщини, як у цивілізованих країнах...

-  Знаєте, пане Виноградов, якщо ви допоможете 
мені знищити Солодовників, можете розраховувати на 
п'ятдесят відсотків спадщини.

-  Це ж скільки? -  запитав він. Жувати, однак, пе
рестав.



-  Два мільйони доларів, -  відповів я, вражений ва
гомістю власної інтонації. -  Це ваші вілла, яхта й без
бідна старість.

Я сказав це не зопалу. Я справді оцінював голови 
моїх родичів такою сумою. І знав, що одному мені не 
впоратися.

У душі Виноградова кипіла боротьба. Він відклав 
бутерброд, дістав із пачки цигарку, прикурив і за
мовк. Мабуть, два мільйони йому не пропонував ніхто 
й ніколи.

На жаль, ця щиросердна боротьба закінчилася пе
ремогою здорового глузду, а не жадоби до наживи. Ви
ноградов загасив цигарку й сумно подивився на мене:

-  Гарна пропозиція, Валентине. Але мені з цим не 
впоратися. Це справа для молодих. А з мене вже пісок 
сиплеться. Припустимо, пару-трійку гадів ми з тобою 
замочимо. Але всіх -  це... це... можеш вважати, що я 
злякався.

Я зніяковів. Чомусь я був упевнений, що він не
одмінно погодиться. І от... Я розумів, що боятися Соло
довників варто. Але, з іншого боку, два мільйони... Я 
вже був готовий потиснути руку розважливому Вино
градову й піти, аж раптом мій погляд упав на забризка
ні дверцята холодильника.

Там, поруч із написом «Мінськ», дитячою рукою 
було приліплено два десятка вкладишів від жувальної 
гумки. Том і Джері. Спортивні машини. Ляльки Барбі. 
Роботи-трансформери. Звичайний набір маленької 
дівчинки -  доньки Виноградова. Дивно, але я й доте
пер не знаю, як її звали.

Я підвівся й підійшов до холодильника. Із зусил
лям відірвав один вкладиш -  найбільший, розміром з 
календарик.

Потім згорнув його в трубочку. Клацнув запальнич
кою і, тримаючи двома пальцями, підпалив. Дочекав



ся, доки папір перетвориться на попіл (увесь цей час 
Виноградов здивовано стежив за мною). Цим попелом 
я посипав йому голову. Не кажучи ні слова.

Виноградов відвернувся. На його очах стояли сльо
зи. Я більше не вмовляв його, не просив, не Зваблював 
яхтами й мільйонами.

Не пам'ятаю, скільки часу минуло, поки Виногра
дов повернув до мене обличчя, яке знову скам'яніло, і 
командним голосом мовив:

-  Нам буде потрібна зброя й кілька автомобілів. Ще
-  зняти квартиру або будинок у приватному секторі. 
Гроші на непередбачені витрати, на лікарів. Як у тебе з 
грішми?

-  Нормально. П'ятдесят тисяч готівкою вже маю. 
Інші дістану.

Так почався кінець клану Солодовників.

* * *
Коли про гроші кажуть «дістану», звісно, мають на 

увазі «позичу». Але, обдумавши можливі варіанти по
зики, я відмовився від усіх. Замість цього взяв таксі й 
поїхав у гості до хрещеного.

Марина, приємна тридцятирічна домогосподарка й 
любителька випити, була вдома. Коли я прийшов, вона 
дивилася телевізор і тихо напивалася вермутом.

Вигляд мала неохайний та сумний. Було зрозуміло, 
що після похорону хрещеного вона так і не змогла по
вернутися до звичного життя.

Мені вона зраділа й одразу ж налила вермуту. Ми 
випили за упокій душі, помовчали й поплакали. Тобто 
плакала вона, а я, як належить чоловікові, мовчки ку
рив. Коли її сльози висохли, я запитав:

-  Марино, ти читаєш англійською?
-  Ні-і, -  схлипнула вона. -  Я в школі вивчала фран

цузьку. Щоправда, французькою я теж не читаю. А що?



-  Ти не могла б продати мені книги з англійської 
шафи? Вони будуть мені як пам’ять про Бориса Олексі
йовича, -  мовив я.

-  Ну, мабуть, могла б... -  невпевнено почала Мари
на. -  А скільки даси? Втім, навіщо продавати... Борис 
Олексійович тебе ж як рідного сина любив... -  вона 
знову заплакала, поклавши голову мені на плече.

Я знітився. Адже навіть не прийшов попрощатися з 
Борисом Олександровичем, хоча й було зрозуміло, що 
довго він не проживе.

Я пробув у Марини ще з півгодини й вийшов від неї 
з великим пакетом. Узяв Біблію шістнадцятого століт
тя, томик Кітса з автографом автора, перше англійське 
видання Вольтера та багато іншого.

Якщо тепер продати всі ці рідкісні книги за низьки
ми цінами, можна було нашкребти близько ста тисяч 
чи навіть більше. А продати їх було простіше простого. 
Візитка з номером телефону Патрика К’ю, який про
живав у готелі «Україна», все ще лежала в моєму порт
моне. Відтоді, як ми зустрілися в «Теплій зимі».

Патрик К’ю, судячи з того, що до Києва він їхав біз- 
нес-класом, був не останнім працівником фірми «Сот- 
біс», яка спеціалізувалася на торгівлі предметами ми
стецтва.

Того ж вечора він дав мені за книги хрещеного сто 
тисяч доларів. А ще сорок пообіцяв віддати пізніше, 
пояснивши це відсутністю готівки та тим, що йому 
потрібно ще порадитися з керівництвом.

Ще тоді в мене склалося враження, що Патрику не 
хочеться купувати ці книги, надто вже боляче він скре
готав зубами, відраховуючи мені стодоларові купюри. 
Але я швидко викинув ці думки з голови.

Вийшло дуже символічно. Я обміняв книги хреще
ного на смерть його вбивці.



РОЗДІЛ 12

Віктор категорично відмовився чекати в машині. 
Коли Стрілецька зауважила, що від нього тхне, як від 
пивної діжки, він посміхнувся й витяг з кишені джин
сів маленький целофановий пакетик зі смаженими ка
вовими зернами.

За мить від охоронця тхнуло, як від діжки з каво
вим лікером.

Слідчого звали Олександр Сергійович Пушенко. 
Стрілецька помітила, що він дуже схожий на позаш
татного кореспондента провінційної газети, яких вона 
в житті бачила безліч. Невисокий, з помітними залиси
нами й товстим обличчям.

-  Добре, що ви так швидко приїхали, -  мовив Пу
шенко, витяг зі столу тонку папку й поплескав себе по 
кишенях у пошуках ручки.

-  Ось, візьміть мою, -  Стрілецька простягнула Пу- 
шенку свій «Паркер».

-  Дякую. Мою, здається, забрали колеги, -  виба
чився слідчий. -  Отже, почнімо.

Протягом перших двадцяти хвилин питання були 
досить стандартними, а відповіді Стрілецької -  багато
слівними.

Стрілецька відчувала, що слідчому зовсім нецікаво 
слухати її слововиливи, що він не вірить у користь її ві
зиту і, мабуть, думає, що вона сильно перебільшила зі 
змалюванням вчорашніх подій.

-  Тобто ви цілком упевнені, що вбивство Микити 
пов’язане зі зйомками затримки наркокур’єрів?

-  Авжеж, у мене немає жодних сумнівів. Так само, 
як і в тому, що наступною жертвою бандитів буду я, -  
чітко відповіла Стрілецька, хоча остання фраза далася 
їй важко.



-  Нехай так. Тоді скажіть, Світлано Олексіївно, -  
тон Пушенка змінився, -  як щодо особистого життя 
Харченка?

У світлі всіх тих карколомних фактів, що були роз
казані Стрілецькою Пушенку, це запитання здалося їй 
дурним і недоречним. Але вона все ж відповіла.

-  Нормально. Я маю на увазі те, що Микита дуже 
подобався жінкам.

-  І ким же була його остання обраниця? Харченко, 
наскільки мені відомо, був розлучений?

Стрілецька не любила нишпорити в чужій брудній бі
лизні. Але, завдяки традиційним посиденькам із Мики
тою та Славою, знала про особисте життя колег майже все.

-  Я не впевнена, чи йдеться саме про останню, як ви 
зазначили, обраницю Микити. Але це була дуже 
ефектна фотомодель на ім’я Анастасія. Вона працюва
ла для української редакції «Космополітена». Пам’я
таю, Микита хвалився, що вона живе ледве не в су
сідньому будинку. Принаймні, в його районі.

Після відповіді Стрілецької ставлення Пушенка до 
розмови разюче змінилося. Тепер він дивився просто 
на Стрілецьку, а не в папери. У очах слідчого з’явився 
азартний мисливський блиск.

-  Ви коли-небудь її бачили?
-  Так. Два тижні тому Слава, наш водій, підвозив 

нас із Микитою додому. Микита попросив його заїхати 
за Анастасією.

-  Ви запам’ятали, як вона виглядає?
-  Звісно.
-  Добре, -  Пушенко енергійно підвівся. -  Почекай

те мене тут, я повернуся за кілька хвилин.
Коли двері кабінету за слідчим зачинилися, Віктор 

виразно покрутив пальцем біля скроні.
-  Робота в нього така, -  спробувала виправдати Пу

шенка Стрілецька.



-  Людям голову морочити -  ось яка в нього робо
та, -  гмикнув Віктор.

Слідчий повернувся зі стосом фотографій.
-  Світлано Олексіївно, тримайтеся, -  сказав він. -  

Це вона?
Поглянувши на першу ж фотографію, Стрілецька 

відчула, як волосся стало сторч. Так, це була Настя. 
Жахливо понівечена, зі слідами побоїв та ножових по
ранень на ідеальному тілі. Але все-ж її можна було 
впізнати.

Стрілецька жбурнула фотографії на стіл.
-  Так. Це вона.
-  Вибачте, що мені довелося показати вам ці фото. 

Але інакше не можна було. Ви нам дуже допомогли, -  
Пушенко прагнув показати всю щирість, на яку тільки 
був здатен.

Стрілецька ж відчула, що хоче лише одного -  піти 
геть якомога швидше. Після цих фотографій їй уже не 
хотілося допомагати слідчому. Але Віктор був іншої 
думки.

-  Поясніть нам, що відбувається, -  зажадав він.
-  Пробачте, -  дуже офіційно відповів слідчий, -  

але поки я маю лише певні здогадки. На рівні припу
щень можу сказати, що вбивство Харченка швидше за 
все пов'язане з убивством його коханки Анастасії.

Більше Віктор не зміг домогтися від слідчого нічо
го інформативного.

На відміну від Віктора, Стрілецька не вірила в 
компетентність Пушенка, як і в те, що «побоюватися 
вам, Світлано Олексіївно, нема чого». Їй було дуже 
страшно.

***
Вони під’їхали до будинку Стрілецької о пів на 

восьму вечора.



Світлана майже не сумнівалася в тому, що побачить у 
дворі бежевий «Рено» чи якусь іншу іномарку з братками.

На превеликий подив, цього разу передчуття не 
справдились. У дворі, як завжди, гралися діти, під на
вісом стукали любителі доміно, на лавках сиділи зна
йомі бабусі.

У під’їзді теж усе було спокійно. Віктор провів її до 
дверей і вже зібрався йти, як раптом Стрілецька зрозу
міла, що понад усе не хоче залишатися в квартирі сама.

-  Може, кави вип’єш? -  запитала, виймаючи ключі.
-  Вип’ю, але слабкої, -  доброзичливо усміхнувся 

Віктор. -  Бо потім не засну вночі.
Вони сиділи на кухні. Каву було випито. Панувала 

напівтемрява, але Стрілецька не поспішала вмикати 
світло. Вона дуже любила хвилини між світлом та піть
мою. Ще з дитинства Світлані здавалося, що в них за
кладено якусь хвилюючу таємницю.

-  Послухай, Вікторе, а як ти дивишся на те, що я 
збільшу твою зарплату втричі? -  нарешті наважилась 
запитати Стрілецька.

-  Гаразд, -  кивнув він. -  А що треба буде робити?
-  Охороняти мене двадцять чотири години на добу. 

Бо після цього клятого слідчого мені страшнувато.
-  Без проблем, -  погодився Віктор. -  Я, чесно ка

жучи, хотів тобі й сам запропонувати щось подібне. А 
то ліньки додому їхати, просто жах.

Це було сказано невимушеним тоном, але в його 
словах Стрілецька вловила якийсь підтекст. Вона опу
стила очі, усміхнулася й хотіла щось сказати, але Вік
тор випередив її:

-  У тебе дуже красива усмішка, Світлано.
Стрілецька відчула дотик теплих пальців Віктора

до своєї долоні. Але замість того, щоб відсмикнути ру
ку, мимоволі потяглася до нього усім тілом. Зашаріла- 
ся й звела на нього очі.



Віктор дивився на неї, схиливши голову набік і ледь 
насупившись. Так, ніби хотів заглянути в глибину її
душі.

-  Лише усмішка? -  запитала вона стиха.
-  Ні, -  серйозно відповів він. -  Мені подобається 

твій голос, парфуми, подобається, як ти наспівуєш, ко
ли вариш каву. А ще твої губи...

Віктор підвівся, наблизився до Стрілецької і ніжно, 
але вимогливо взявши її за плечі, змусив підвестися зі 
стільця. Стрілецька слухала його, немов зачарована. У 
словах Віктора було щось тепле й рідне.

Віктор провів пальцем по її шовковистій щоці. І тут 
Світлана зрозуміла, що вже не може більше чекати. 
Вона підвелася навшпиньки і, обхопивши голову Вік
тора руками, поцілувала його.

Їхній поцілунок ще тривав, коли Віктор підхопив 
Світлану на руки, дбайливо опустив на ліжко й нама
цав застібку на спідниці.

Тремтячі пальці Стрілецької тим часом розстібнули 
його сорочку. «Це божевілля», -  блискавкою промай
нуло в голові Світлани, але тіло вже наповнювалося со
лодкою млостю.

Їй здалося, що Віктор надто довго готує її до найго
ловнішого, надто довго цілує й пестить.

-  Швидше, -  простогнала вона. -  Швидше, любий...
Злившись воєдино, вони насолоджувались одне од

ним. Уривчастий подих Віктора зливався з солодкими 
стогонами Стрілецької. Вечір ніс їх туди, де життя спов
нене любові, а слово «смерть» не означає майже нічого.

РОЗДІЛ 13

Удома мене зустріли радо. Мати була мила, як ні
коли.

-  Тобі телефонувала Наталка, -  повідомила вона.



Цього разу я не ляснув дверима. І не став розповіда
ти матері, що я думаю про цю Наталку, й де насправді 
її місце.

Я зробив вигляд, ніби на мить замислився, і пообі
цяв, що зателефоную Наталці пізніше. Грати, то грати.

Мати задоволено кивнула. Напевно, вона подумала, 
що після смерті Люби я порозумнішав і можу зустріча
тися з ким завгодно, аби задовольняти свої сексуальні 
потреби.

Почуваючи себе резидентом ворожої розвідки, я 
подзвонив Олегові й сказав, що мрію приєднатися до 
сімейного бізнесу. І що я хотів би зайняти гідне місце в 
клані Солодовників. Принаймні, до кінця літа. А потім 
мені треба буде повернутися до Америки, щоб продов
жити навчання.

Така зміна в моїх планах здивувала Олега. Раніше я 
цілком зрозуміло висловлював думку, що не бажаю 
брати участі в їхніх справах, навіть якщо мова йтиме 
про мільйони.

Олег зрадів і цілком слушно зауважив, що такі пи
тання по телефону не обговорюються. Потім запросив 
мене до ресторану. Я, на його подив, погодився.

Одна річ не перестає мене дивувати й донині. Чому 
ні Олегові, ні матері, ні дядькові не видалася дивною 
настільки швидка зміна моїх поглядів. І лише одне по
яснення спадає мені на думку. Вони й справді тримали 
мене за ідіота.

-  Добре, що ти нарешті зрозумів. Бізнес -  це все! -  
розмірковував Олег, наливаючи мені й собі горілки. -  
Щоправда, у нас зараз не найкращі часи.

-  Податки високі? -  припустив я із безневинним 
виглядом.

-  Та податки -  це фігня! Головне -  конкуренти. Не 
дають дихати, розумієш? Кисень перекрили!

Я кивнув.



-  Але ж є різні комісії, комітети, які допомагають 
вести конкурентну боротьбу... Є, зрештою, суд... -  го
ворив я, щоб затвердити за собою репутацію людини, 
яка нічого не розуміє у специфіці бізнесу.

Я помітив, що Олег усміхнувся у вуса, і зрадів. Це 
означало, що все йде, як належить. Зараз почне вчити 
мене життю.

-  Та до чого тут комісії, брате!? Нашим конкурен
там вони не указ. А суд і поготів. У нас війна, розумієш?

-  Війна... -  очманіло повторив я. -  А за що воюєте?
-  За сфери впливу. Але не тільки за це. Вони нещо

давно нас ментам здали. Уявляєш, коли товар везли, на
ших розстріляли, товар перехопили і з кінцями. Усе б 
нічого, так ще й телебачення... На всю країну показали, 
як ми лоханулись. Там ще одна дівка була, телеведуча, 
то взагалі нашу чесну конторку знеславила... Одне сло
во, у телевізійників є інформатор. У ментурі. І навіть, 
упевнений, серед наших хтось їм стукає... Інакше б звід
ки довідалися, що везтимуть товар саме тоді?

-  Розумію. А як телевізійники довідалися? -  запи
тав я.

-  Як... Від ментів. А вони від -  нашого інформато
ра. А конкуренти, певно, від цієї баби, ну... телеведу- 
чої, розумієш? -  пояснив Олег.

Від двох чарок горілки Олег примудрився сп'яніти 
надто швидко. Я, хоча й не п'ю зазвичай нічого, окрім 
мартіні та пива, був тверезий, як скло. А от Олег ледве 
говорив. «Чому б то?» -  запитував я себе.

І лише коли Олег після третьої запропонував мені 
покурити маріхуани, яку він назвав «ганжем», я зро
зумів, у чому причина такого стрімкого сп'яніння. І та
кої відвертості.

Напевно, перед нашою зустріччю він уже встиг кур
нути чи навіть нюхнути. Я зрозумів, що цим варто ско
ристатися, і продовжив бесіду.



-  І що тепер робити з цими... конкурентами?
-  Робити? -  Олег здійняв брови. -  Мочити. Усіх 

павленківських мочити! До єдиного! На скажені бабки 
товару забрали, суки! Але... -  раптом Олег змарнів, -  
самі ми цю справу не потягнемо. Братва нас не зрозу
міє...

-  Невже нічого не можна зробити? -  обурився я.
-  Можна. Я чув, інші теж незадоволені. Павленків- 

ські і їм поперек горла стали, -  Олег жестом показав, 
як саме. -  Ми з ними разом за це візьмемося. Післязав
тра буде серйозна розмова з Лукіним, це їхній... ну, як 
тобі пояснити...

-  Директор, -  підказав я.
-  Ну, щось на зразок того.
-  А ти не боїшся?
-  Чого? -  здивовано запитав Олег.
-  Говорити з ним...
-  Ну... взагалі говорити з Лукіним буде дядько. 

Або Пилип. Мене в такі місця, як «Праска», не пуска
ють. Малий ще.

-  А як щодо моєї роботи? -  нагадав я, щоб Олег не 
подумав, що я щось вивідую, хоча так воно й було. -  
Ти обіцяв мені порадити...

-  Знаєш що, Валюхо. Ти почекай трохи! Справа в 
тому, що в нас у банку справи паршиво йдуть. Твій та
тусь, царство йому небесне, справи дуже запустив...

-  А у вашому агентстві... нерухомості? Я ж можу 
бути вам корисний... У мене ступінь бакалавра еконо
міки...

-  В агентстві теж зараз усе нестабільно. Розумієш, 
у нас є така собі програма з відбирання бабок в особли
во довірливих. Називається «житло в кредит». Спочат
ку нам протягом шести років дають бабки, а потім ми 
надаємо квартиру, -  Олег зареготав. -  Але після того, 
як по телебаченню розпустили плітки з приводу того,



чим займається агентство нерухомості «Зодчий», усі 
почнуть свої внески забирати... От якби ця сука репор- 
терша зробила по телеку спростування й сказала, що 
все це неправда...

-  То подайте на неї позов за наклеп! -  запропонував 
я. -  Нехай суд визнає, що вона бреше й змусить дати 
спростування...

-  Еге ж, тільки суду нам не вистачало... -  відмах
нувся Олег.

-  Ну, то коли починати працювати? -  запитав я, 
намагаючись виглядати засмученим.

-  Знаєш, от з Лукіним поговоримо, а потім я по
дзвоню. Але не хвилюйся. Поїхав би ти в Крукове. По
жив би в готелі, з інструкторами попиячив, відпочив. 
Політав би на «Сеснах», поки все владнається. Ти ж 
Солодовник! Солодовникам у нас зелене світло, -  за
певнив мене Олег.

* * *
-  Не передумав? -  насамперед запитав мене Вино- 

градов.
-  Ні, -  та, як підтвердження, вийняв із портмоне 

важку пачку грошей і покрутив нею перед ним.
-  Не світися, -  суворо мовив Виноградов.
Я слухняно сховав гроші. Зрештою, у загоні хтось 

має бути командиром. Так уже сталося, що ним став 
Виноградов.

На його таксі ми поїхали в збройний магазин «По
лювання». Потім у «Реноме». А потім у «Форпост». 
Обережний Виноградов був упевнений, що купувати 
зброю в одному магазині небезпечно. Це може привер
нути увагу «зброярів», багато з яких, на думку Вино
градова, підтримують стосунки з кримінальними ко
лами. А увага з боку кримінальників нам була не пот
рібна.



-  Ти взагалі стріляти вмієш? -  запитав Виногра
дов, коли салон його авто був заповнений усілякими 
небезпечними пристроями.

-  Умію, -  з гордістю відповів я. -  Батько наполя
гав, щоб я навчився. Тоді мені здавалося, що це зовсім 
непотрібно. Та й інструктор у мене був трохи божевіль
ний. Одноокий негр. Ветеран Панами. Якщо він хотів 
щось сказати, то завжди починав так: «Коли наш 
гвинтокрил гепнувся у джунглях...» Я до нього ходив 
протягом трьох років. Мабуть, батько сподівався, що 
колись я стану йому гідною заміною.

-  Тоді їдьмо на природу, -  мовив Виноградов.
-  Навіщо?
-  Подивимося, чому тебе навчив твій ветеран.
У сосновому лісочку ми три години поспіль стріля

ли по паперових мішенях і консервних бляшанках. У 
фешенебельному тирі, де я вправлявся під наглядом 
свого ветерана, все було не так.

-  Непогано. Хороший був у тебе наставник, -  під
сумував Виноградов.

Ми сиділи в затінку, пили газовану воду, і я вирі
шив, що настав час докладно розповісти Виноградову 
про свою розмову з Олегом.

Виноградов слухав мене, не перебиваючи. Було зро
зуміло, що я володів цікавою для нього інформацією. 
От якби він ще пояснив мені, чим вона цікава...

-  Тобі щастить, Валюхо. Одразу стільки зачіпок! -  
почав Виноградов. -  Поміркуй сам. З’ясувалося, що в 
клані Солодовників є стукач, який працює на органи. 
Це дуже добре!

-  Чим, наприклад? -  із сумнівом запитав я.
-  Тим, що я зможу його вирахувати. А ще це наш 

потенційний союзник.
-  А якщо він не захоче стати нашим союзником?



-  А в нього не буде виходу. Ми скажемо, що тільки- 
но він відмовиться, ми здамо його твоєму дядькові, й 
тоді бідоласі кінець.

-  А як його вирахувати?
-  Я в органах майже двадцять років пропрацював. 

Маю друзів, ворогів, просто знайомих. Звісно, біль
шість із них забули про моє існування, коли за мене 
взялися твої родичі... Але дехто залишився. Тож є ко
му розповісти, хто в них інформатор у банді Пилипа 
Секачова. Напевно, цей інформатор в курсі таких 
справ, як передача валізи з героїном.

-  А звідки ви знаєте, що та справа, про яку казав 
мені Олег, пов'язана з передачею героїну?

-  Ти будеш сміятися, Валентине, але я це одразу 
зрозумів, коли побачив у «Кримінальному тижні» ре
портаж про затримання братків. Пам'ятаю, дуже хотів 
правосуддя. Шкода тільки, що цій репортерці, Стрі
лецькій, швидше за все голову відірвуть за такі спра
ви... А ще твій Олег проговорився, що Солодовники 
збираються скооперуватися з Лукіним проти павлен- 
ківських. Це логічно. У Солодовників, як і в Лукіна, 
немає можливості самостійно приборкати небезпечних 
конкурентів. Тому вони й вирішили об'єднатися. І як
що зустріч у них у «Прасці», як ти сказав...

-  А що таке «Праска»?
-  Один закритий клуб, тільки для крутих. «Рапсо

дія». А «Праскою» називають його тому, що будівля, у 
якій він розташований, у профіль схожа на праску. Ну, 
добре... Головне, що зустріч призначено на післязав
тра. А Олег тобі час випадково не повідомив?

Я заперечно похитав головою.
-  Ну, нічого, -  втішив мене Виноградов. -  Павлен- 

ківські братки можуть і почекати зайві три години.
-  Не розумію. До чого тут вони?



-  Усе ж ти не надто кмітлива людина. Навіщо нам 
бруднити руки? Купу цієї білизни за нас із задоволен
ням виперуть інші. Я особисто зателефоную Калиті, 
їхньому головному, і люб’язно повідомлю, що Лукін 
та Солодовник готують йому криваву бійню. І що зу
стрічаються в «Прасці» у такий-то час. Мабуть, він 
зрадіє!

-  Якщо я правильно зрозумів, ви хочете, щоб вони 
увірвалися в «Праску», коли там будуть Лукін та мій 
дядько і...

-  Можна не продовжувати. Тобі треба багато чого 
сьогодні купити. Машину, два мобільних телефона, по
тім зняти квартиру...

-  А ви? Ви що -  зі мною не поїдете?
-  Ще чого! У мене є важливіші справи. По-перше, 

ми не все купили. Є речі, які у збройних магазинах не 
продаються. А, по-друге, поцікавлюся в колишніх ко
лег, хто із Солодовників надає їм інформацію.

РОЗДІЛ 14

Стрілецька прокинулася від бадьорого голосу Вік
тора, який радісно повідомив:

-  Світлано, ходи їсти!
Він височів просто над нею -  у рушнику.
-  Ї-істи, -  Стрілецька смішно поморщила носа. Во

на простягла руку й рушник сповз вниз.
-  Боже мій, -  вона розсміялася. -  Який ти все ж 

великий і ненаситний!
Через півгодини вони нарешті дісталися до кухні.
Віктор примудрився вимучити з убогих запасів у 

холодильнику чудове овочеве рагу. Стрілецька зізна
лася собі, що востаннє ласувала так на власному дні на
родження, коли не полінувалася зробити справжню 
піцу й м’ясо по-бургундськи.



На годиннику було чверть на десяту, коли задзво
нив телефон. Це був керівник Стрілецької, Леонід Яко
вич Король. «Дивно, як я встигла геть-чисто забути 
про його існування за один день, -  зітхнула Стрілець
ка. -  Утім, з Віктором забудеш і власне ім'я».

Стрілецька згадала, що вчора ввечері Король повер
нувся з відрядження. Отже, сьогодні зранку на нього 
звалилися новини останніх днів у всій похмурій пиш
ноті!

Розмова з Королем вийшла короткою, зім'ятою і 
злою.

Світлана почула багато неприємного. Наприклад, 
те, що виявила дивовижну безвідповідальність, поспі
шивши з випуском сирого матеріалу в ефір. Що заги
бель Микити на її совісті. А на довершення Король за
явив, що рівно о десятій Стрілецька має бути в його ка
бінеті для «нетелефонної розмови».

Вона залишала квартиру із суперечливими почут
тями. Віктор коректно помовчував і лише підтримував 
Світлану за талію -  йому подобалося приємне, м'яке 
тепло її стегна.

Коли вони вийшли з під'їзду, Стрілецька не одразу 
усвідомила, що машина, яка стояла в глибині двору -  
бежевий «Рено», про який казав Віктор. Автомобіль 
стояв так, що повністю загороджував виїзд із її метале
вого гаража.

Віктор теж помітив бандитську машину. Вони зав
мерли на місці.

В «Рено» нікого не було. Стрілецька здогадалась, 
що братки прогулюються десь поблизу. І справді, вони 
були зовсім близько.

Позаду почувся гучний тупіт. Двері під’їзду голо
сно ляснули. Світлана й Віктор озирнулися.

Схоже, бандити вичікували в під’їзді, знаходячись 
на поверх чи два вище, ніж квартира Стрілецької.



Їх було двоє. Це були ті ж бойовики, у яких вона 
марно намагалася взяти інтерв’ю позавчора біля роз
стріляного «Лінкольна».

Згідно з уявленнями Стрілецької про справедли
вість і закон, обидва ці молодики мали зараз гріти 
тюремні нари.

На бандитах були легенькі літні піджаки. Права ру
ка вищого спочивала під пахвою. Інший -  брюнет із 
неприємним обличчям, тримав руку просто в кишені 
піджака. Недвозначна випуклість тканини говорила 
про ствол, спрямований просто в серце Стрілецької.

-  Стійте, -  тихо мовив він, хоча Стрілецька й Вік
тор і без того стояли.

-  Повільно йдіть до машини.
-  До якої? -  перепитав Віктор.
-  Ти знаєш, про яку машину йде мова. Вперед і не 

обертайтеся.
На відміну від учорашнього співрозмовника Стрі

лецької, з котрим вона спілкувалася через двері, йому 
не доводилося докладати особливих зусиль, щоб його 
мова здавалася культурною. І від цього ставало ще 
страшніше.

Віктор, зважаючи на все, оцінив ступінь небезпеки 
й заперечувати не став.

Вони повернулися й пішли до бежевого «Рено», у 
якому, як з-під землі, з’явився водій. Конвоїри йшли 
кроків за п’ять.

Раптом, назустріч їм, помахуючи порожніми відра
ми, вийшов Ілля Іванович, чоловік років п’ятдесяти, 
сусід Стрілецької з другого поверху.

-  Доброго дня, -  кивнув він, проходячи повз них.
-  Здрастуйте, -  тремтячим голосом сказала Стрі

лецька, намагаючись зобразити хоч щось, що нагадує 
ввічливу усмішку.

-  До речі, Світлано! -  почулося ззаду.



Стрілецька обернулася. Братки були неспроможні 
її в чомусь звинуватити, бо якби вона не відгукнулася, 
це виглядало б уже підозріло.

-  Що, Ілле Івановичу? -  запитала Стрілецька.
Віктор блискавично оцінив ситуацію. Сусід зупи

нився якраз між ними й конвоїрами. Ті затрималися 
на мить, але знову рушили вперед. Зараз вони саме об
ходили Іллю Івановича.

-  Добряче ти позавчора цих бандюг пропісочила! І 
матеріал такий оригінальний. Навіть не віриться, що 
все це діється серед білого дня в нашому місті. Ну, з ци
ми демократами ми ще й не такого дочекаємося...

Стрілецька зовсім не поділяла антидемократичні 
настрої свого сусіда. Але тієї миті бурчання Іллі Івано
вича було їй милішим за найгучнішу рецензію на її пе
редачу.

Обидва бойовики, що саме підійшли до Світлани з 
Віктором майже впритул, озирнулися на Іллю Іва
новича.

Віктор, здавалося, тільки на це й чекав.
Він досить грубо, але цілком виправдано відкинув 

Стрілецьку убік.
А сам у стрибку кинувся вперед, схопив обох брат

ків за шиї й повалив на землю.
Ілля Іванович заволав: «Рятуйте, міліція!»
Стрілецька підвелася, не розуміючи, що діється. За 

її спиною заревів мотор «Рено».
Зненацька просто перед її очима з'явилися татуйо- 

вані пальці на руків’ї пістолета. Стрілецька чимдуж 
схопила руку й уп’ялася в неї зубами.

Прогримів постріл. Потім ще два. Одразу за цим 
Віктор схопився на ноги.

Стрілецька помітила в його руці малюсінький ре
вольвер. «А ще брехав, що вогнепальної зброї з собою 
не носить. Незрозуміло тільки, як він примудрився йо



го позбутися, коли ми з ним учора... » -  чомусь подума
ла вона.

Брюнет лежав непорушно в калюжі власної крові. 
Інший, котрого Стрілецька обеззброїла, стояв навко
лішки, загіпнотизований пістолетом у руках Віктора.

-  Обличчям униз! -  прохрипів Віктор.
На жаль, він надто захопився. Засліплений ненави

стю, Віктор не бачив і не чув нічого. Не почув він і «Ре- 
но», що вискочив ззаду й зачепив його лівим крилом.

Палець Віктора смикнувся на спусковому гачку, й 
високий бандит отримав кулю в плече. Йому пощасти
ло, що від удару рука Віктора пішла вбік.

Стрілецька не пам’ятала, як у її руці виявився важ
кий пістолет пораненого бандитова.

Вона згадувала лише, що не знайшла в собі сили й 
мужності вистрілити у водія «Рено», який вийшов із 
машини, аби підібрати свого пораненого компаньйона.

За кілька секунд «Рено» на повній швидкості зник, 
залишивши два нерухомих тіла та Іллю Івановича, 
який голосно лаявся.

* * *
Наступні чотири години Стрілецька провела в това

ристві оперативників та лікарів «швидкої допомоги».
На щастя, вона відбулася великим синцем на пра

вому коліні, зламаними підборами й переляком, який 
після повернення до неї почуття гумору вона назвала 
«легким». Виявилося, що єдині ліки, які їй потріб
ні, -  це валеріана. Але навіть від неї Стрілецька від
мовилася.

Вікторові пощастило менше. За підсумками попе
реднього огляду лікар сказав, що у нього величезна ге
матома на правому боці, зламано щонайменше три ре
бра, можливий перелом стегна та гарантований струс 
мозку.



Вислухавши медичний вирок, Стрілецька не могла 
стримати сліз. Навіть якщо б це був просто її охоро
нець... Але Віктор -  чоловік, у якого вона, здається, 
вже встигла закохатися.

Віктор не приходив до тями. Принаймні, до тієї ми
ті, коли його забрала машина «швидкої допомоги».

Бандити, втім, теж мали втрати.
Потім була довга й неприємна розмова з представ

ником закону, якого уособлював капітан Макаров.
Майже одразу Стрілецька з жалем помітила, що він 

не вірить жодному її слову. Макаров постійно перепи
тував, старанно намагався її заплутати і влаштував їй 
очну ставку з Іллею Івановичем.

У той час, коли він її допитував, двічі телефонував 
Король.

Удруге Стрілецька не витримала. Коли Король за
питав, чи довго ще вона збирається теревенити з мілі
цією, коли їй треба піклуватися про свою репутацію те- 
леведучої, Стрілецька закричала: «Та що ви причепи
лися зі своєю репутацією! Мене, може, зараз у в'яз
ницю посадять!!!» Услід за цим вона кинула слухавку.

Звісно, щодо в'язниці вона перебільшувала. Це бу
ла її власна фантазія -  в’язниця почала здаватися 
Стрілецькій найспокійнішим місцем на світі. Але Ма
каров не поспішав заспокоювати потерпілу.

-  Отже, контракту ви не підписували?
-  Ні.
-  І навіть прізвища Віктора не знаєте?
-  Уявіть собі, не знаю.
-  І його ліцензії не бачили?
-  Ні.
-  А ви не припускали, що цей ваш Віктор може 

виявитися злочинцем?
-  Послухайте, він такий мій, як і ваш, -  огризнула

ся Стрілецька, і рум’янець залив її щоки. -  Це по-пер



ше. А по-друге, якби Віктор був бандитом, то навряд чи 
врятував мені життя. Хіба цього мало?!

-  Я зрозумів із ваших свідчень, що дії злочинців 
безпосередньої загрози для вашого життя не несли.

Капітан Макаров не був злим. Але діяв Стрілецькій 
на нерви.

-  Послухайте, капітане, -  втомлено мовила вона. -  Я 
професійний репортер кримінальної хроніки. Українське 
законодавство й судову справу знаю трохи гірше за вас. 
Бандит, якого вбив сьогодні мій охоронець, позавчора 
відкрито мені погрожував. Це зафіксовано на відеоплівці. 
Сьогодні він та його напарник намагалися мене викрасти. 
При цьому і мені, і Вікторові погрожували вогнепальною 
зброєю. Ситуацію, що склалася, можна сміливо назвати 
«безпосередньою загрозою для життя». Це по-перше.

А по-друге, якщо ви вирішите притягнути Віктора 
до кримінальної відповідальності, мої свідчення бу
дуть протилежними. Наприклад, виявиться, що пісто
лет у руках бандита вистрілив раніше, ніж пістолет 
Віктора. Мене обожнюють сусіди. Ілля Іванович, який 
майже нічого не бачив і бачити не міг, бо був без окуля
рів, теж із легкістю змінить свої показання, аби допо
могти Світлані Олексіївні. Ось так.

Закінчивши свою промову Стрілецька з полегшен
ням зітхнула і... злякалася власної нахабності.

«Схоже, зустрічі з бандитами кожному додають 
блатного гонору. Якщо так піде й надалі, -  подумала 
вона, -  незабаром почну називати працівників міліції 
« начальничками ».

Макаров ще збирався з думками для гідної відсічі, 
коли до кухні увійшов Зуєв.

Капітан вирячився на невідомого в цивільному:
-  Хто дозволив?! -  суворо запитав він.
Зуєв показав посвідчення майора СБУ. Макаров 

одразу скис. Він витягнувся й відрапортував:



-  Оперуповноважений з особливо тяжких злочинів 
капітан Макаров! Допитую свідка...

-  Вільно, вільно, -  махнув рукою Зуєв. -  Ви вільні, 
капітане. Цю справу вилучено з МВС.

-  У такому випадку прошу письмове підтверджен
ня, -  чемно, але непохитно зажадав Макаров.

-  Завтра одержите, -  запевнив Зуєв.
Капітан спідлоба глянув на Зуєва, але не сперечався.
-  На все добре, -  холодно кинув він і зник.

* * *
Зі стукачем Солодовників -  Едиком Вандишевим -  

я був майже незнайомий. Його ім'я часто згадувалось у 
розмовах, я бачив його на похоронах батька й хрещено
го, але навіть натяку на дружбу між нами не було.

Я знав, що Едика вважають інтелектуалом. Що в ро
боті агентства нерухомості «Зодчий», а також у керу
ванні наркоімперією Солодовників він незамінний. Що 
багато виграшних комбінацій придумав саме Едик. Ще 
я знав, що Вандишев -  великий поціновувач східних 
єдиноборств, непогано говорить англійською й навіть 
має вищу освіту. Едик був правою рукою Пилипа Сека- 
чова. Йому довіряв і Гліб Миколайович, мій дядько.

Вандишев був навдивовижу честолюбний. Тоді я, 
звісно, не здогадувався, яку величезну роль відіграє в 
моїй долі ця молода інтелектуальна акула.

Виноградов домовився з Едиком про зустріч біля 
бензоколонки на околиці міста. Ми під'їхали туди на 
старому «Опелі», який я  купив чотири години тому.

Коли під’їхав Едик на своєму «Фіаті», ми сиділи в 
салоні і з пісним виразом обличчя поїдали гамбургери. 
Едик підсів до нас.

-  Едику, на теревені в нас немає часу, -  почав Ви
ноградов, дожовуючи останній шматок. -  Будемо гра
ти відкрито. Згоден?



Той кивнув.
-  Тоді слухай. Ми знаємо, що в тебе з міліцією на

лагоджено вигідний інформаційний обмін. Чому це ви
гідно тобі -  нам усе одно, можеш не розповідати. Ми 
люди прості. І твоєю політикою не цікавимось. Але 
нам ти маєш допомогти, інакше про твою подвійну гру 
довідається Пилип.

-  Отже, шантаж, -  нервово усміхнувся Едик, але 
швидко опанував себе: -  Добре. Вважатимемо, що я 
погодився. Тільки ви, Володимире Йосиповичу, спо
чатку розкажіть, як знюхалися з Валюхою.

Едик кивнув на мене. Увесь цей час я сидів на місці 
водія спиною до нього. І звикав до того, що, виявляєть
ся, Виноградова звуть Володимир Йосипович.

-  Якщо спрацюємося, розповім при нагоді, мені не 
шкода, -  суворо сказав Виноградов.

Я помітив, що йому не подобається, коли співроз
мовник змінює тему.

-  Тоді чим я можу бути корисний?
-  Для початку я хочу зрозуміти три речі. Хто саме 

здійснив убивства Петра Солодовника, Бориса Ложкі- 
на та Люби Кравець.

-  Ви що -  приватний детектив? -  Едик закурив. 
Цигарка в його пальцях тремтіла.

-  Можна й так сказати. Ти ж бачиш, ми запитуємо 
в тебе дрібниці. Про це, мабуть, крім тебе, ще чоловік 
десять знає. То чого ти боїшся?

-  Усього, -  буркнув Едик. -  Ех, була не була... От
же, так: за Валентиновим батьком слідкувало троє. 
Лижа, Князь і Палений. Коли Петро Миколайович 
вийшов зі свого спортзалу, Палений із Князем на всіх 
парах проїхали повз нього. Палений висунувся з вікна 
й стрельнув з автомата. Усіх наповал -  і Петра Мико
лайовича, і Семена, й Вадика.

-  Хто це, Семен і Вадик? -  запитав я.



-  Це охоронці твого батька. Нічого хлопці були -  
справжні професіонали. Вони раніше в охороні одного 
партійного лідера працювали. Стара школа. Але тут 
навіть вони були безсилі. Усе сталося зненацька.

-  Добре, далі.
-  Із Ложкіним Рубан, помічник Олега, впорався 

сам. Хоча за те, що не вбив, а поранив, Пилип його по
карав на чотири п'ятих кілерського гонорару. Олег Ру
бана, пам'ятаю, захищав і твердив, що це навіть добре, 
що Ложкін перед смертю відмучився.

-  А Люба?
-  О... Це була справжня епопея. Спочатку її Князь, 

Балик, Марко й Мишоїд кілька днів пасли. Потім 
Принцеса її затягла в кафе й напоїла. Потім накачали 
героїном і втопили. Мене там не було, подробиць не 
знаю. Та й узагалі, якщо все це запам'ятовувати, неда
леко до божевілля.

-  А хто така Принцеса? -  запитав я.
Коли Едик сказав, що Любу надоїли в кафе, мені 

згадалася «Тепла зима», і я запідозрив, що це...
-  Натаха Нечаєва, -  повідомив Едик. -  Жінка з ха

рактером. Геть ненормальна.
Мої підозри підтвердилися. На душі стало гидко, як 

ніколи. Отже, я спав із жінкою, що брала участь у 
вбивстві дівчини, з якою я збирався одружитися.

-  Що значить «ненормальна»? -  запитав я.
Над усе мені хотілося запитати, чи знала мати про 

те, як усе відбулося.., і про Наталку-Принцесу? Але я 
не запитав. Бо був упевнений, що Едик не зможе відпо
вісти на це запитання.

-  «Ненормальна» -  кінчена наркоманка. Щось 
іще?

-  Ще розкажи про те, які плани в Гліба Миколайо
вича щодо Валентина.

-  Я знав, що ви запитаєте... Якщо чесно, то він зі



мною плани не обговорює, але уявлення маю. А ви про 
спадщину знаєте?

-  Авжеж, -  буркнув Виноградов.
-  Думаю, буде так. Спочатку Валюху з якоюсь ляр- 

вою одружать і складуть такий шлюбний контракт, що 
в будь-якому випадку всі гроші належатимуть дружи
ні чи матері.

-  Це означає -  у випадку, якщо, мене випадково 
зіб’є вантажівка? -  поцікавився я.

Хотів, щоб це прозвучало іронічно. Але, здається, 
вийшло просто злякано.

-  Може, й так. А, може, і простіше. Зроблять із те
бе божевільного, психіатри підтвердять. Це ж несклад
но. А потім віддадуть «дружині» її частку, штук де- 
сять-п’ятнадцять. А інше Гліб Миколайович передасть 
у спадок Олегові. Чи собі залишить. А Валюха буде 
мешкати в найпрестижнішій клініці на Майамі-Біч до 
кінця свого життя.

«От добре! -  подумав я. -  Родичі не просто вважа
ють мене ідіотом, але ще й хочуть, щоб мене офіційно 
таким визнали».

Виноградов розпитував Едика ще довго. З’ясовував 
якісь імена, дати, подробиці. Я не слухав. Я міг собі це 
дозволити -  у нас був диктофон.

-  Скажи, Едику, чому ти нам усе це розповів? Ти ж 
міг вживати загальні фрази типу «не пам’ятаю», «не 
знаю»? -  запитав я наостанок.

-  Тому що я ненавиджу Солодовників не менше, 
ніж ти, -  відповів Едик, і його очі заближчали.

РОЗДІЛ 15

-  Так, Світланко, я на п’ять хвилин, тому слухай і 
не перебивай, -  сказав Зуєв, коли Стрілецька замкну



ла за Макаровим двері. -  Я помилявся. Убивство Ми
кити не має жодного відношення до вашої роботи. Мо
жеш спати спокійно.

Стрілецька подивилася на Зуєва, мов на ненормаль
ного.

-  Послухай, Олексію, як я можу спати спокійно, 
коли мене сьогодні ледь не викрали? -  запитала вона.

-  А, -  махнув рукою Зуєв. -  Ви теж гарні, голубки. 
Не могли перекинутися кількома слівцями з Пилипом. 
Він би вас не з’їв.

-  Не з’їв?! -  від обурення Стрілецька вкрилася яс- 
краво-червоними плямами. -  Не з’їв?! А навіщо поси
лати за мною трьох виродків із пістолетами?!

-  На запрошення ти до нього не прийшла б. Погодь
ся.

-  Припустімо. Але чому ти такий упевнений, що 
Пилип не зробив би мені нічого поганого?

-  Тому що він лише попросив би тебе дати в ефірі 
офіційне спростування позавчорашньої «плітки» про 
затримку наркокур’єрів. І був би правий. Тому що не 
можна чесних бандитів називати наркокур’єрами, як
що в них не виявлено під час затримки ні граму нарко
тиків. До речі, твій Король попросить тебе про те саме.

-  Нехай, -  процідила Стрілецька. -  А навіщо було 
вбивати Микиту та його подругу?

-  Я ж кажу, що це не Пилип. Я щойно від Пушенка. 
Харченко й Лебідь убиті чоловіком Анастасії з ревно
щів. Районні слідчі не одразу пов’язали ці два вбивства. 
Труп Лебідь було знайдено у лісосмузі далеко від міста. 
І він був упізнаний лише завдяки тобі. До речі, дякую, 
Світлано, ти вчора дуже допомогла нам. А тіло Микити 
з численними ножовими пораненнями було знайдено на 
порозі його під’їзду. Чоловік Анастасії, зовсім нормаль
ний на вигляд мужик, був затриманий ДАІ ще позавчо
ра на виїзді з Києва. Плям крові на ньому й у салоні ма



шини не було, тому що він вивіз у лісопосадку тіло дру
жини, загорнуте у целофан і килим. Ну, інспектори 
пригнали його машину на штрафмайданчик, а його по
садили в камеру, тому що під час затримки поводився 
досить буйно. Телефонували додому -  там нікого. Тіль
ки сьогодні зателефонували на роботу, а там уже всі по
переджені Пушенком. Отож, три години тому його пе
редали міліції. Коли йому показали фотографії Микити 
й Анастасії, він одразу в усьому зізнався.

-  Мабуть, сильно по нирках били? -  запитала Стрі
лецька. їй не вірилося в таке просте, шекспірівського 
зразка «убивство на ґрунті ревнощів».

-  Світлано, -  зітхнув Зуєв. -  Якби ти чула, як він 
волає: «Сонечко моє, що ж я наробив?» -  ти б зрозумі
ла, що зізнався він щиросердно.

-  Гаразд, Олексію. Тобі я вірю. То що ж робити те
пер?

-  Якби твій Віктор був професійним охоронцем і не 
вчинив так сьогодні, то робити нічого не довелося б. А 
тепер... намагатимусь улаштувати своїми каналами 
твою зустріч з Пилипом Секачовим. Нехай нарешті 
скаже, чого хоче. А потім думатимемо.

-  Але ти впевнений, що зараз моєму життю ніщо не 
загрожує?

-  Цілком.
-  І що Вікторові нічого не буде за перевищення за

конів самооборони?
-  Атож.
-  Олексію, ти найкрутіший мужик у світі. Після 

Віктора, звісно.
Стрілецька нарешті розслабилася. Зуєв був настіль

ки переконливий, що вона справді повірила, начебто 
турбуватися немає причин.

Уже в дверях Зуєв зупинився і, цокнувши язиком, 
не без іронії зауважив:



-  А ти з ним таки переспала.
-  Що значить «таки»? -  здивувалася Стрілецька. І, 

одразу оговтавшись від несподіванки, додала:
-  Чому це ти так вирішив?
-  Пора тобі заміж, Світлано, -  серйозно мовив 

Зуєв. -  Тоді знову навчилася б ховати від інших сліди 
бурхливої пристрасті.

-  Які це сліди?!
-  Такі. У тебе синець на шиї. Завбільшки з п'ятак. 

А простіше -  засос.
-  Це я «Локоном» обпеклася.
-  А де ж тоді твої кучері? -  форкнув Зуєв і швидко 

покотився униз сходами.
-  Сексуальний маньяк! -  задерикувато крикнула 

йому навздогін Стрілецька.
Вона зачинила двері й кинулася до люстерка й пу

дрениці. Не годиться солідній тележурналістці йти на 
роботу із слідами бурхливої пристрасті.

* * *
Леонід Якович Король у молодості був вільним бор

цем. Потім -  телевізійним коментатором різних спор
тивних єдиноборств. Коли почалася перебудова, він 
певний час сидів без роботи. Але згодом високоповаж
ні друзі наставили його на шлях істинний, і він отри
мав цілий телевізійний канал.

На посаді директора Король не сидів, склавши ру
ки. А виявив цілком відповідні до своєї статури бійців
ські якості. Так з'явилася ціла плеяда популярних те
лепрограм. У тому числі й «Кримінальний тиждень», 
де ключовою особою була Стрілецька.

Незважаючи на те, що в розпорядженні Стрілецької 
були дві знімальні групи й троє репортерів, на найцікаві
ші справи вона воліла виїжджати сама. Так було й того 
нещасливого понеділка, під час операції «Перехрестя».



-  З’явилась-таки, красуне. У в'язницю не потрапи
ла, -  замість привітання пробубонів Леонід Якович, 
коли Стрілецька переступила поріг його кабінету.

Стрілецька скромно опустила очі.
-  Я повинна вибачитися перед вами, Леоніде Яко

вичу, за різкість. Я помилялась, -  лагідно мовила во
на, присівши на краєчок офісного крісла.

-  Ще б пак, -  гмикнув шеф. -  Що в тебе сталося?
Вибачення Стрілецької не було марним. Леонід

Якович подобрішав.
Коротко, але емоційно вона змалювала ранковий 

напад, трохи згустивши фарби для переконливості.
Леонід Якович вислухав її цілком спокійно, опу

стивши масивне підборіддя на зчеплені пальці. Це 
свідчило, що історія його вразила.

-  Н-ну, Світлано... -  простягнув він, витягаючи з 
красивої коробки велику сигару.

Стрілецька знала, що улюблені сигари Короля «Ко
мандор» смердять, немов скирта гнилого сіна. Вона ма
шинально відсахнулася назад.

-  Отже, -  почав шеф, занурюючись у хмару си
зого диму, -  із твоєї історії я роблю два важливих 
висновки. Перший -  на безпеці не варто заощаджу
вати. Другий -  не треба сваритися з крутими, тому 
що тоді не допоможуть жодні охоронці. Ти зі мною 
згодна?

-  Авжеж, Леоніде Яковичу.
-  Ти -  найкращий репортер нашого каналу. За то

бою спостерігають усі підлітки від Львова до Донецька. 
Тобі заздрять усі домогосподарки від Чернігова до Оде
си. Втрачати тебе я не хочу. Тому компанія вважає мо
жливим виділити тобі суму для найму двох професій
них охоронців. На найближчий місяць, принаймні. А 
якщо буде потрібно -  то хоч і на рік.

-  Дякую, Леоніде Яковичу.



-  Дякувати потім будеш, -  відрізав Король. -  Ти ж 
зобов'язуєшся відшкодувати компанії моральний зби
ток, заподіяний твоїми коментарями щодо відеомате- 
ріалів. Ти спростуєш свої твердження. Привселюдно 
заявиш, що це був не напад на наркокур'єрів, а лише 
хуліганська витівка бандитів проти чесних хлопців. 
Що жодних доказів проти них немає. І що чесні хлопці 
не пов'язані ані з агентством нерухомості «Зодчий», 
ані з банком «Омега»... І їх уже звільнено за відсутно
сті доказів...

-  ...Один із цих чесних хлопців міг сьогодні вранці 
продірявити мене із сорок п'ятого калібру, але замість 
цього вирушив до моргу, -  саркастично усміхнулася 
Стрілецька.

-  А оце вже зайве, Світлано, -  мовив Король без ті
ні усмішки. -  Я не запитую тебе, згодна ти чи ні. Тому 
що ти маєш погодитись.

Може, Стрілецька з ним і погодилася б, якби Ко
роль настільки демонстративно не дав зрозуміти, що 
від її думки нічого не залежить.

-  Леоніде Яковичу, -  мовила Стрілецька, випро
ставшись на повний ріст. -  Мені більше не потрібні 
охоронці. Я не збираюся виправдовувати бандитів. 
Чесні люди не влаштовують перестрілки й не викрада
ють журналістів. На все добре.

-  Побачимося на похороні Микити. Завтра об оди
надцятій у студії цивільна панахида. Бувай, -  сухо 
відповів Король.

На превеликий подив Стрілецької, він навіть і не 
подумав на неї накричати.

* * *
Намагаючись не думати про неприємну розмову, 

Стрілецька купила апельсинів, бананів, шоколаду, ні
мецького пива й поїхала до лікарні.



-  Привіт, -  усміхнулася Стрілецька, поклавши 
важкий пакет із гостинцями поруч із тумбочкою, яка 
стояла в головах Вікторового ліжка.

Їй дуже хотілося поцілувати його, але вона не могла 
на це зважитися.

-  Привіт, -  бадьоро відповів Віктор і криво усміх
нувся.

-  Як ти себе почуваєш?
-  Якщо чесно, не дуже. Пивка б... -  він виразно 

прицмокнув.
Усвідомлюючи, що пиво тут вважається контрабан

дою, Стрілецька очима вказала на пакет. Віктор за
сяяв.

-  Ти дуже допоміг мені сьогодні. Без тебе все могло 
закінчитися дуже погано.

-  Та пусте... Класно ти цього бандюгу вкусила. Теж 
дуже вчасно, між іншим.

-  Ти й це встиг помітити?!
-  Око розвідника. А якщо серйозно -  у мене півго

дини тому був один дуже зацікавлений есбеушник. По
говорили душевно.

«Швидкий цей Зуєв! Скрізь устигає сунути свого 
довгого носа», -  подумала Стрілецька.

-  І що йому було потрібно? -  запитала вона, вирі
шивши не посвячувати Віктора в подробиці своїх сто
сунків із Зуєвим.

-  Подякував за тебе. І сказав, що я маю бути вдяч
ним тобі з двох причин. З одного боку, ти залишила бан
дюгу без пістолета. А з іншого -  якби не ти, мені б зараз 
світило років п’ять у виправно-трудовому закладі.

-  Тобто? -  Світлана здивовано звела брови.
-  Він казав, що заради твого майбутнього чоловіка 

готовий на все.
-  О Боже! -  у Стрілецької підкосилися ноги й вона 

присіла на краєчок Вікторового ліжка.



-  Отож, -  незворушно погодився він. -  До речі, 
ким тобі доводиться цей Зуєв?

-  Колишній друг мого колишнього чоловіка.
-  І все?
-  Майже, -  брехати Вікторові Стрілецькій не хоті

лося, а для розкриття таємниць обставини були недо
речними.

-  Добре, поговоримо потім. А то голова розва
люється, нічого не розумію, -  тактовно зауважив 
Віктор.

-  Нічого, любий. Головне, що тепер усе закінчило
ся. Вийдеш із лікарні й забудеш про цю історію.

-  Хотілося б вірити, -  із тугою в голосі мовив Вік
тор. І тихо попросив:

-  Поцілуй мене, будь ласка.
Губи у нього були сухі й дуже гарячі. Стрілецька 

нарешті зметикувала, що, незважаючи на бадьорий ви
гляд, у Віктора висока температура.

* * *
«Іще один важкий день позаду», -  подумала Стрі

лецька, повертаючись додому.
Поїздка вечірнім Києвом приємно розслабила. Вона 

спеціально вибрала такий маршрут, щоб залишити ос
торонь усі надто гамірні вулиці. Тому в свій двір заїха
ла лише о пів на дев’яту вечора. Її настрій не можна бу
ло назвати чудовим.

На лавиці перед під’їздом теревенили бабусі. Серед 
них Стрілецька впізнала дружину Іллі Івановича і 
свою сусідку тітку Раю.

Вона привіталася з ними й під захопленими погля
дами збиралася пірнути в під’їзд, коли її раптом 
гукнула сусідка.

-  Світланко, до тебе міліція знову приїжджала!
-  Коли приїжджала? -  здивувалася Стрілецька.



-  Години півтори тому. Два міліціонери. Сержант і 
лейтенант, я в погонах тямлю.

-  І чого вони хотіли?
-  Не знаю. Я онука з садочка вела, а вони якраз 

вийшли з під’їзду. Я питаю: «Ви до кого?» Сержант 
відповідає: «Стрілецьку шукаємо, справа є». А я йому: 
«Яка ще справа?» Він усміхнувся так пихато й каже: 
«Важлива».

«Чому розмову вів сержант, а не лейтенант, як стар
ший за званням?» -  насторожилася Стрілецька.

-  Скажіть, тітко Раю, а на якій машині вони приї
хали?

-  Та без машини вони були. Пішли собі просто та й 
усе.

-  А от і не так, Раю, -  зненацька мовила бабуся із 
сусіднього під’їзду. -  У мене ж вікно кухні в торці бу
динку. То я тісто місила й усе у віконце поглядала, чи 
не йде Гришко мій. І тут бачу -  ідуть із нашого двору 
два міліціонери, завертають за ріг і біля автобусної зу
пинки сідають у машину.

-  Якої марки була машина?
-  Бог її знає. Невелика така, зелена. Я ще здивува

лася, що не міліцейська. Ну так зараз вони ж на чому 
завгодно їздять, хіба ні?

-  Авжеж, -  зітхнула Стрілецька. -  Ну що ж, якщо 
я їм справді потрібна, то вже якось знайдуть. Дякую.

* *  *

Перед дверима своєї квартири Стрілецька нерішуче 
простояла не менше п’яти хвилин.

У тому, що «міліціонери» не мають жодного зв’яз
ку з правоохоронними органами, вона не сумнівалась 
ані секунди. Так само, як і в тому, що при бажанні во
ни легко могли проникнути в її помешкання. Замків у 
неї два й обидва стандартні.



А от із якою метою вони приходили -  було серйоз
ним питанням. Чи не для того, щоб замінувати кварти
ру? «Ну ось, -  з острахом думала Стрілецька, -  зараз я 
відчиню двері, спрацює якийсь хитромудрий датчик -  
це зараз не проблема, досягнення техніки -  буквально 
на кожному кроці -  і...»

Що ж робити? Подзвонити Зуєву? Але Зуєв їй не 
нянька, зрештою. У райвідділ? Засміють.

Світлана глибоко вдихнула і, готуючись за будь- 
якого підозрілого звука відскочити вбік, уставила 
ключ у замкову шпарину.

Виявляється, двері були не замкнені. Псевдомілі- 
ціонери дуже квапилися. Стрілецька обережно повер
нула клямку і, штовхнувши двері, стрімко відбігла на 
кілька сходинок униз. Ще й присіла навпочіпки, зати
снувши вуха руками.

Нічого не відбулося. Світлана почекала ще з півхви
лини.

Внизу почулися чиїсь кроки. Вона вирішила, що 
краще швидше заскочити до квартири й замкнути за 
собою двері.

Мета візиту «міліціонерів» стала зрозумілою май
же одразу -  обшук. Найнеприємнішим виявилося те, 
що її новенький комп’ютер був розібраний і залишився 
без жорсткого диска. Зникло дві коробки дискет і бага
то паперів. Зокрема, велика чорна записна книжка з 
безліччю корисних телефонів і калькулятором.

Секретер було зламано (із цим би впоралася й три
річна дитина); документи й паспорти, однак, були на 
місці.

Зникли всі відеокасети. Відеотека була надбанням 
усього її життя. Але замість того, щоб ридати, вона, як 
написали б у протоколі, цинічно вилаялася.

«Цікаво, що ж вони шукали? І чи вдалося їм знайти 
те, що хотіли? А якщо не вдалося -  що тепер буде? І,



головне, що мені, чорт забирай, робити?!» -  такі думки 
крутилися в голові Стрілецької, коли вона похапцем 
приводила квартиру до ладу.

У міліцію Світлана не телефонувала.
Зуєва вона вирішила не турбувати.
Замість цього Стрілецька подзвонила Королю й ска

зала, що погоджується виступити в ефірі, вибачитися 
за помилки й спростувати все, що завгодно. Навіть те, 
що Земля кругла. Їй набридла гра в хованки зі столич
ною мафією.

Король її уважно вислухав, знову нагадав про зав
трашній похорон і поклав слухавку. Причини, що спо
нукали Стрілецьку так швидко погодитися на прини
ження, його зовсім не цікавили.

РОЗДІЛ 16

Я уважно слухав, як Виноградов, називаючи Кали
ту Мирославом Григоровичем, розповідав йому обста
вини змови проти нього.

По всьому було зрозуміло, що Виноградов не кидає 
слів на вітер.

-  Рибка взяла наживку, -  нарешті мовив він.
Його обличчя було мокрим від поту. Усе ж не щод

ня Виноградову доводилося спілкуватися з такими 
акулами, як Калита.

-  Що означає «узяла наживку»?
— Калита був дуже задоволений і дякував мені, як 

батькові рідному. Тож у нас два квитки на виставу 
«Павленківські розправляються з ворогами, чи гра на 
випередження». Щоправда, місця не найкращі. Бал
кон другого ярусу, -  із посмішкою мовив Виногра
дов. -  А якщо без жартів, я б поїхав завтра подивити
ся, як відбуватиметься розправа над твоїм дядьком та 
його соратниками.



-  Ти ж сам казав, що «Праска» -  закритий клуб. 
Як ми туди потрапимо?

-  Закритий. Але я ж попереджав, що місця погані. 
Нам доведеться стежити за всім із машини, причому на 
відстані.

-  І що ж ми побачимо? Адже зустріч відбуватиметь
ся всередині?

-  А розборки ззовні. По-перше, «Праска» -  ней
тральна територія. Це означає, що за поняттями там не 
можна влаштовувати перестрілки. Найцікавіше відбу
ватиметься на вулиці. А по-друге, Калита -  дуже обе
режний. Спершу він перевірить, чи підтверджується 
моя інформація. Запише розмову твого дядька й Лукі- 
на на плівку. І лише в тому випадку, якщо вони спра
вді риють йому могилу, влаштує бійню.

-  Навіщо Калиті потрібні такі складнощі? Невже 
не можна обійтися без записування на плівку, про- 
слуховування інформації...

-  Можна. Але в кримінальному світі є власний суд. 
Щоправда, дуже своєрідний. Щоб не сваритися з коле
гами й авторитетами, які стоять над ним, Калиті треба 
виправдати свою поведінку.

-  У такому разі, чому Калита й павленківські зва
жилися на те, щоб викрасти в Солодовників героїн? Хі
ба це за поняттями?

-  Це темна історія. Калита чомусь вважає, що має 
право на ту валізу. Але нас це не повинно хвилювати.

Поки ми чекали, я кілька разів хотів сказати: «Го
ді, їдемо». Я лежав на сидінні із заплющеними очима й 
міркував про своє. Виноградов вартував.

Нарешті він схопив мене за плече й мовив: «Поча
лося».

Сутеніло. Дубові двері «Праски» відчинилися, й 
звідти вийшло четверо горил у смокінгах. Вони зупи
нилися й поглянули навкруги.



Двоє залишилися стояти в дверях. Інші попрямува
ли до машин.

Один рушив до білого «Корвета», інший -  до «Мер- 
седеса». За сигналом водії, які дрімали за кермом, схо
пилися зі своїх місць і відкрили дверцята. Таким чи
ном, біля кожної машини виявилося по два озброєних 
охоронця.

Як і припускав Олег, замість дядька на цю доленос
ну зустріч поїхав Пилип Секачов. Незабаром він 
з’явився -  теж у смокінгу, із сигарою в лівій руці.

Поруч із ним ішов чоловік, якого Виноградов наз
вав Тихонею -  так у кримінальних колах величали 
Григорія Ернестовича Лукіна.

У темряві мені не вдалося як слід роздивитись його 
обличчя, однак я чомусь не сумнівався, що воно було 
не з приємних. Продовжуючи розмову, Тихоня й Пи
лип почали спускатися сходами, покритими червоною 
килимовою доріжкою, до своїх авто.

За ними йшло ще четверо похмурих горил, які 
пильно дивилися навкруги.

Біля «Праски» було досить безлюдно. Усе здавало
ся мирним, звичайним і не віщувало нічого, на що вар
то було б подивитися.

-  Невже ми помилилися? -  запитав я Виноградова.
-  Помовч, -  огризнувся він.
Виноградов був захоплений видовищем. Я ж майже 

не сумнівався, що нічого цікавого не буде. Дійшовши 
до краю сходів, Лукін та Пилип потисли одне одному 
руки. Кожен, у супроводі озброєної охорони, пішов до 
своєї машини. Дверцята «Мерседеса», у який сів Лу
кін, зачинилися.

Пилип присів навпочіпки, щоб зав’язати шнурок. 
Це й врятувало йому життя.

-  Варто визнати, що цього разу ми промахну... -  
почав було я, але не встиг закінчити.



Гримнув вибух такої сили, що мені на мить здалося, 
ніби вибухнуло все навколо.

«Мерседес», у який сів Лукін, злетів у повітря, але 
ми залишилися цілі, неушкоджені й ніким не помічені.

Пилип зорієнтувався миттєво -  він упав на землю й 
по-пластунськи поповз геть.

Його охорона теж спробувала втекти подалі від при
реченого автомобіля, але було вже пізно. За кілька се
кунд «Корвет» теж вибухнув.

Ті, кому пощастило вижити, щойно відгримів ви
бух, підхопилися й зайняли оборонну позицію. Це ви
далося дивним -  на них ніби ніхто не нападав.

Але, як з’ясувалося, це здивувало лише мене -  пов
ного профана в кримінальних війнах.

-  Чому вони не тікають? -  пошепки запитав я Ви
ноградова.

-  Помовч, заради Бога! -  кинув Виноградов, жадіб
но дивлячись туди, де починалася бійка.

Через три секунди після другого вибуху з-за рогу 
з’явився мікроавтобус, дуже схожий на той, який я ба
чив на похороні батька, і рвучко загальмував перед па
лаючими залишками автомобілів.

Люди, які зі спритністю американських командос 
вискочили із задніх дверцят мікроавтобуса, теж майже 
не відрізнялися від тих, які стріляли по нашій жалоб
ній групі на похороні батька.

Ці бойовики були в шкіряних плащах до п’ят, ішли 
впевнено й швидко, немов бронетранспортери, діяли 
нахабно, рішуче й скоординовано.

Цього разу на голові кожного з них був шолом, на 
зразок тих, які одягають американські поліцейські, 
коли розганяють різні сумнівні збіговиська.

Коли згодом ми з Виноградовим обговорювали те, 
що відбулося, він пояснив мені, що Калита — людина 
дбайлива й послідовна. І що він воліє витрачати кошти



на амуніцію своїх кілерів, а не наймати нових замість 
загиблих.

«Працює з кадрами», -  пояснив тоді мені Вино
градов.

Треба сказати, що з військової точки зору кадри бу
ли відмінними. Вискочивши з машини, вони швидко 
оточили решту охоронців Лукіна й Пилипа. Затріско
тіли автомати.

Перевага була на боці павленківських. Лише одно
му з охоронців, які прикривали Пилипа, вдалося таки 
поранити одного хлопця в плащі в ногу.

На цьому втрати павленківських припинилися.
Ми дивились на бійку як заворожені й не одразу 

зрозуміли, що вона потроху переміщається у бік нашо
го авто.

Це було небезпечно. Перша ж автоматна черга, 
спрямована в наш бік, зробила б нас небіжчиками. Ви
ноградов одразу це усвідомив.

-  Поїхали, Валюхо, -  мовив він, коли впав ще один 
охоронець Пилипа Секачова.

Чим усе це скінчилося, ми так і не дізналися. Хоча 
тепер я знаю, що тоді загинуло багато людей -  Лукін, 
його хлопці й навіть офіціант «Праски».

* *  *

Я запропонував Виноградову з'їздити й відсвятку
вати вдалий початок операції. Але він навідріз відмо
вився, сказавши, що мені краще піти додому. Конспі
рація!

Виноградов був незадоволений. Чоловік, якого він 
так ненавидів (саме він був винним у смерті його дру
жини й дочки), залишився живим. А ті, хто загинув, 
були пішаками. Функціонерами, шістками.

Виноградов попросив мене ненав’язливо вивідати в 
родичів, де перебуває дядько.



А ще нарешті почати втілювати в життя план, який 
ми склали щодо Олега, Рубана й Наталки.

Понад усе мені не хотілося повертатися додому. До
велося посидіти в дешевій забігайлівці, щоб хоч якось 
розвіятися й отямитися після побаченого.

-  Тобі знову телефонувала Наталка. Хіба можна 
змушувати дівчину чекати так довго? Та й узагалі, де 
тебе носить цілими днями? -  мати чмокнула мене в 
щоку.

Я збрехав, що їздив із Сергієм на вилазку.
А від коментарів із приводу нестерпного запаху 

спиртного, яким просяк її халатик, я взагалі утрима
вся. Ще в передпокої я зметикував, що вона попиває в 
чоловічій компанії. Тільки не знав, у якій.

-  Здоров був, молодчику, -  буркнув Пилип.
На ньому були шорти й футболка із зображенням 

тенісних атрибутів. Нога нижче коліна була в складно
му корсеті. На підборідді красувався пластир хрест- 
навхрест, правий лікоть був забинтований.

-  Добрий вечір, Пилипе Антоновичу, -  я потис йо
му руку, намагаючись не виказати свого здивування.

Чесно кажучи, я був упевнений, що в цю мить Пи
лип, убивця мого хрещеного й батька, лежить на столі 
в патологоанатома. І волів би, щоб це було саме так.

Я вирішив грати свою роль до кінця.
-  Мамо, а Гліб Миколайович про мене не запиту

вав? -  поцікавився я.
-  Ні. А що, хіба в нього є до тебе справа?
-  Та ні. Швидше, в мене до нього. Ми вчора говори

ли з Олегом з приводу того, щоб я попрацював певний 
час у батьковому банку чи разом з Олегом у «Зодчому». 
Я переконався, що зовсім не знаю специфіки 
українського ринку. Але ж це нікуди не годиться! Все 
ж наступного року я отримаю диплом... та й хотілося б 
розвіятися... -  я намагався, щоб моя розповідь здава



лася якомога сумбурнішою. -  Олег сказав, що він
«за», але ці питання вирішує Гліб Миколайович...

-  Розумієш, Гліб поїхав у справах.
-  І коли я зможу йому подзвонити? -  запитав я за

смучено.
-  Не раніше наступного понеділка. Поки що гуляй! -  

роздратовано сказав Пилип, натякаючи, що розмову 
закінчено. Мати знітилася й замовкла. Здається, слово 
Пилипа було для неї законом.

За іншої ситуації я, мабуть, розлютився б, але тоді 
я був спокійним. Напевно, тому, що став сприймати 
Пилипа як уже покійного.

Я зайшов до ванної кімнати та включив воду у ван- 
ні-джакузі, яку американці чомусь називають ♦те
плою трубою».

Купатися я не збирався. У мене була краща ідея. Я 
став на край ванни і припав до вентиляційного отвору, 
який з’єднує ванну й кухню.

Акустика була така собі, але зрозуміти, про що йде 
мова, було можна.

-  Чому ти вирішив, що це були павленківскі? У нас 
багато ворогів, -  запитувала мати.

-  Їх важко не впізнати. Повір мені.
-  Але в такому випадку, як вони довідалися про те, 

що ти будеш зустрічатися в «Рапсодії» з Лукіним? Та 
ще з такого важливого питання? -  заперечувала мати.

-  Як?! Ти запитуєш, як?! Та це й так зрозуміло! Від 
тієї самої курви-телерепортерки, яка минулого разу 
розповіла Калиті про те, що наші хлопці везтимуть то
вар! Звісно, ця курва не сама така розумна. Вона 
пов’язана з кимось із наших. Причому не з якоюсь 
шісткою. Бери вище! Можливо, навіть із твоїм Глібом, 
який мене у такий спосіб підставив. Ти сама подумай! 
Ані ти, ані я не знаємо, куди його чорти понесли. Або 
ж павленківські працюють із його Олегом, наркоманом



довбаним. Ти думаєш, я вигадую?! Пояснити? Гаразд! 
Про нашу зустріч із Лукіним знало четверо. Двоє з них 
загинуло сьогодні на моїх очах. А двоє інших -  це Гліб 
та Олег.

-  І все одно. По-моєму, ця телерепортерка не надто 
схожа на подружку Калити.

-  Ах, не схожа!? -  заревів Пилип. -  А оце ти бачила!? 
Подивися, це її записник! Відкриваємо на букву «К». Ка
лита Мирослав. Бачиш? Бачиш?.. Та цього номера теле
фону я сам донедавна не знав. А ця курва знала!

Я дуже шкодував, що не можу побачити записник, 
який Пилип показував матері. Для цього мою засідку 
треба було б обладнати портативним перископом.

-  І що ж тепер робити? -  заклопотано запитала 
мати.

-  Найпростіше -  вбити ідіотку. Це найперше, що 
потрібно зробити. Через неї мене сьогодні ледве не за
стрелили. Так ми, принаймні, на деякий час перекриє
мо канал, через який від нас витікає до Калити важли
ва інформація. А друге -  знайти нашого стукача. Я йо
му своїми руками голову розіб’ю.

-  Щось мені підказує, що якщо ви вб’єте Світлану 
Стрілецьку, вам це так не минеться. За нею ж буде ри
дати вся країна! І вся міліція, -  схоже, моя мати нама
галася відмовити Пилипа від його планів щодо язика
тої телерепортерки. Тільки їй це погано вдавалося.

-  Авжеж! Країна буде ридати! Якось відкупимось, -  
запевнив її Пилип.

Я почув, як мати тихо зітхнула. Раптом моя нога 
сковзнула, я втратив рівновагу й під акомпанемент 
грюкоту скляної полички впав у ванну. Просто в одязі.

-  Валюшо, у тебе все гаразд? -  почувся стривоже
ний голос матері.

Я промугикав щось про поличку для шампунів. Це 
було схоже на правду.



РОЗДІЛ 17

Охоронне агентство, куди Стрілецька вирушила 
одразу ж після похорону Микити, мало назву «Лон- 
грин».

Саме розташування «Лонгрина» вплинуло на вибір 
Стрілецької -  агентство знаходилося в центрі міста. 
Вона розуміла, що багаті й представницькі контори ні
коли не туляться на околиці, якщо тільки ці контори -  
не бази наркоторгівлі.

«Лонгрин» сподобався їй із першого погляду. Дуже 
ввічливий охоронець, скляні двері, пальми в діжках.

Стрілецьку одразу зустрів хлопець у строгому діло
вому костюмі. Він посадив її в розкішне м'яке крісло, 
налив кави й почав докладно з’ясовувати, які в неї про
блеми. Для того, щоб, як він висловився, «визначити 
оптимальний варіант охорони».

Стрілецька одразу вирішила для себе, що брехати 
не буде, інакше дуже швидко заплутається. А якщо й 
не заплутається, то настільки заплутано змалює ситуа
цію, що до неї замість гарного професійного охоронця 
призначать якогось дідуся з берданкою.

Як здалося Світлані, сумна розповідь справила на 
хлопця належне враження. Він відклав убік записник, 
насупився, зібрався з думками й запитав:

-  Наскільки я зрозумів, ви досить кредитоспро
можні?

-  Авжеж, -  із гідністю підтвердила Стрілецька.
-  У такому разі я б радив вам найняти в нас брига

ду охоронців і причому на цілу добу.
-  Бригаду?! -  в уяві Стрілецької виникло щось схо

же на ескорт з двадцяти мотоциклістів.
-  Так, бригаду. З двох чоловік, -  усміхнувся хло

пець, дуже задоволений зробленим ефектом. -  Обидва 
мають ліцензії на носіння вогнепальної зброї, пройшли



курси спеціальної підготовки, мають значний стаж. 
Це коштуватиме...

І тут він назвав цифру, від якої звичайна людина 
зомліла б. А людина прагматична -  подумала, чи не де
шевше буде продати квартиру й тікати з Києва куди очі 
дивляться. Але Стрілецька справедливо зважила, що 
витрачає не власні гроші, а Короля. Тому зовсім спо
кійно мовила:

-  Ну що ж, двоє -  це те, що треба. Давайте складе
мо контракт.

* * *

Папери були готові й засвідчені підписами Стрі
лецької. Рахунок на астрономічну суму виписаний, а 
друга чашка кави випита. Молодик, задоволений тим, 
як «обробив» клієнтку, пішов до директора, щоб той 
підписав документи.

Як же здивувалася Стрілецька, коли через п'ять 
хвилин він повернувся у супроводі її старого знайомого.

Знайомого звали Дмитро Васильович Сенченко, і це 
був її перший чоловік. Вона не бачила його вже чотири 
роки. «І воліла б ніколи не бачити», -  подумала Стрі
лецька.

Коли Дмитро побачив її, він густо почервонів.
-  Е-е... Андрію, залиш нас, будь ласка.
Андрій зацікавлено подивився на свого керівника, 

потім на Стрілецьку й вийшов.
-  Здрастуй, Світлано, -  пробурмотів Сенченко, сі

даючи в крісло навпроти.
-  Привіт.
-  Я побачив твоє ім’я в документах... Я так зрозу

мів, у тебе великі неприємності, -  мовив він.
-  Авжеж, -  погодилася Стрілецька.
-  Знаєш, ми свої люди... Я виділю тобі своїх най

кращих кадрів. Сьогодні вранці я думав доручити їм



супровід вантажу за іншим контрактом, але заради 
тебе я...

-  ...готовий на все, -  гмикнула вона.
Сенченко насупився.
-  Дякую, Дмитрику, -  додала Стрілецька вже 

більш лагідно.
Зрештою, вона потребувала охоронців, та й не варто 

згадувати старі образи. Стрілецька запитала:
-  Як ти опинився на цій посаді?
-  Довга історія.
-  Протекція Катерини? -  припустила Стрілецька.
Катериною звали жінку, через яку Сенченко поки

нув її чотири роки тому. То була донька колишнього 
великого боса.

-  Ти все така ж, -  усміхнувся Дмитро, ухиляючись 
від відповіді, що однозначно свідчило на користь Стрі
лецької. -  А як ти? Заміж вийшла?

-  Вийшла, -  збрехала Стрілецька. -  За одного про
стого чоловіка на ім’я Віктор.

-  Мої вітання, -  серйозно, навіть похмуро мовив 
Сенченко. Те, що на руці Стрілецької не було обручки, 
його зовсім не здивувало.

-  Дякую.
-  А я тебе доволі часто на екрані бачу. Остання пе

редача -  просто супер! -  він вирішив змінити тему.
-  Ага, супер, -  вона зітхнула.
Потім Дмитро зняв слухавку й викликав до кабіне

ту тих, кому було призначено стати новими охоронця
ми Стрілецької. Чекаючи на їхню появу, Світлана й 
Дмитро говорили про погоду. «До чого нудні люди ці 
колишні чоловіки!» -  приречено зітхала Стрілецька.

*  *  *

Про місцезнаходження заміської резиденції Кали
ти підполковник Терещенко, капітан Ковальчук та го



сті з дивізії генерала Савеленка знали ще з понеділка.
Але тільки до середи ситуація прояснилася повні

стю. Стало відомо, що КБПЗ справді знаходиться на те
риторії садиби. Часу було мало. Атакувати резиденцію 
потрібно було якнайшвидше.

Навіть для них, професіоналів екстра-класу, буди- 
нок-фортеця Калити був міцним горішком. Особливо 
турбувала підполковника Терещенка відсутність точної 
інформації про розташування кімнат, кількість охорон
ців та систему сигналізації. «Хірургічна» операція, та
ким чином, була неможливою. Тому було прийняте од
ностайне рішення -  зробити ставку на силу.

Усю середу група Терещенка витратила на вивчен
ня місцевості, шляхів підходу до резиденції, а також 
до найближчої МТС, де вони вирішили позичити пот
рібний транспорт.

На МТС колгоспу «Врожайний» стояло три десятки 
різних машин, три з яких безпосередньо їх цікавили. 
Майор Черниш отримав нелегке спецзавдання. Пере
одягнений у адидасівський костюм, він з’явився на 
МТС зі спортивною сумкою, наповненою різноманіт
ною закускою та зовсім одноманітною випивкою.

За легендою Черниш був жертвою мафії, яка змуси
ла його, бідолаху, продати квартиру й тікати в село. 
Тепер майор Черниш, він же Юра Лапін, збирався най
митувати на багатих фермерів чи бідну державу -  за
лежно від того, де робота простіша, а грошей більше. 
Для початку втікач із міста завернув на МТС.

Після випитих з місцевими механіками трьох лі
трових пляшок горілки з фантастичною кількістю 
шпротів, одеської ковбаси, огірків, плавлених сирків 
та цибулі, Черниш дізнався навіть більше, ніж споді
вався.

Наприклад, жодного фермера в околицях села 
Кравцівка не бачили з часів столипінської реформи,



якщо не вважати за фермера найдобрішого Мирослава 
Григоровича Калиту.

Мирослав Григорович любив людей. На свої імени
ни він виставив посеред села десять столів із щедрим 
частуванням. На Новий рік улаштовував справжній 
феєрверк, а його хлопці стріляли по зірках із автоматів 
та помпових рушниць. Натурально, холостими.

Щоправда, за останні кілька років із села зникли 
всі гарні дівчата -  їх було четверо. Пошуки міліції бу
ли марними. Але найдобріший Мирослав Григорович 
дав своїм хлопцям наказ розшукати лиходія. І він був 
знайдений! На суді мерзотник ридав, як дитина, і в 
усьому зізнався. А на вигляд ніхто не пізнав би в цьому 
бідоласі ґвалтівника й убивцю!

Майорові згадалася Ефіопія, де всі без розбору -  і 
заколотники, і урядові солдати -  носили на шиях важ
кі намиста з амулетів. І як він, молодший лейтенант 
Черниш, одного разу потай пішов до чаклуна. Він ку
пив за дві обойми до «Калашникова» чудовий амулет у 
вигляді гільзи, в яку було заклепано зуб якогось неві
домого науці білого крокодила.

Чернишу було дуже соромно за свої забобони, але він 
не розлучався з цією штукою ніколи. А вже потім, після 
повернення в Союз, він довідався від Мартем’янова, що 
не було в Ефіопії жодного радянського офіцера, який не 
придбав би оберіг у вигляді зуба білого крокодила.

Усе це була, безперечно, лірика. Головна оператив
на інформація полягала в тому, що майорові вдалося 
довідатися три зовсім простих факти.

Перший: один із п'ятитонних «Уралів», що стояли 
на майданчику МТС, на ходу. Замовник -  сусідній кол
госп -  зобов'язався розрахуватися за нього свининою.

Другий: до ночі все село напивається, й до шостої 
ранку тут можна хоч з гармат гатити -  ніхто і не ворух
неться, хіба що собаки забрешуть.



Третій: телефонний зв'язок села із зовнішнім сві
том жахливий. Єдина лінія зв'язку підвішена до ста
резних стовпів, що час від часу падають.

-  Ну, Юро, а тепер давай силою поміряємось, -  зне
нацька мовив механік на ім'я Сергій.

Усе було випито й з'їдено. Юрій був майже тверезий 
лише завдяки антидоту, відомому всім офіцерам СБУ.

-  Ні, Сергію, припини, -  відмахнувся Черниш, під
водячись на ноги.

Той проревів щось незрозуміле й теж підхопився. 
Його великий кулак провалився в порожнечу, де ще 
мить тому мало бути обличчя Юри.

-  Ну, слов'яни... -  пробубонів Черниш, обережно 
поклавши Сергія подалі від газет із залишками закуски.

Сергій заснув, тільки-но опинився на землі. Інший 
механік усміхнувся, прохрипів: «Ех, молодь...» -  і теж 
заснув.

Ідучи, Черниш іще раз поглянув на величезний 
«Урал» та кілька заржавілих комбайнів.

Отже, транспорт для операції було знайдено.

*  *  *

«Урал» вони захопили на МТС о шостій годині ран
ку без будь-яких проблем. Ланцюг на ґратчастих воро
тах перекусили масивним різаком. Трьох злих соба
цюр, які намагалися гавкати й кусатися, відігнали 
пластиковими кулями. На тому самому місці, де Чер
ниш учора випивав із механіками, мирно спав якийсь 
незнайомець у забрудненій спецівці.

Майор Мартем'янов у цей же час «опустив» два те
леграфних стовпи. Краще, якщо про викрадення «Ура
лу» найближчий міліціонер довідається після того, як 
вантажівка послужить свою солдатську службу.

О сьомій ранку «Урал» уже стояв на лісовій галяви
ні поруч із покинутим піонерським табором, який вони



обрали в якості «проміжної бази постачання», як наз
вав це забуте Богом місце підполковник Терещенко.

До першої години дня машина була повністю уком
плектована зброєю, перевірена й готова до бою. Незва
жаючи на всі перевірки, «Урал» зупинився через півкі
лометра. На щастя, вони не встигли вибратися з лісової 
дороги на трасу, де могли зустрітися із ДАІ.

За дві години причину поломки було ліквідовано. 
Виявилося, що забився масляний насос, у якому знай
шли шматок дрантя, забутий механіками.

Хоча через це було втрачено дорогоцінний час, під
полковник Терещенко вирішив операцію не скасовува
ти. Коли машина знову завелася, він обвів всіх офіце
рів допитливим поглядом і сказав:

-  Панове, йде війна без лінії фронту. Війна закону й 
злочинності, честі й підлості. Ми в усьому повинні до
тримуватись законів воєнного часу. Бути нещадними 
до тих, хто виступить проти нас зі зброєю в руках. І ми
лувати тих, хто її здасть. Я забороняю вам убивати без 
необхідності та стріляти в людей у міліцейській формі. 
Добре це чи погано, але вони теж виконують своє зав
дання. А все інше нехай вирішують ваша совість і честь 
українського офіцера. Питання є?

Питань не було.
Незабаром «Урал» вибрався на трасу. До резиденції 

Калити залишалося двадцять хвилин машиною.
Рівно через п’ять хвилин їх обігнала міліцейська 

машина із увімкненими блимавками. Мегафон про
хрипів вимогу зупинитися.

Підполковник Терещенко, який сидів у кабіні, на
казав капітану Ковальчуку виконати вимогу.

Лейтенант Василь Авраменко та його напарник сер
жант Микола Шпак ліниво вийшли з машини, три
маючи зброю напоготові. За описом, «Урал» був маши
ною, викраденою з МТС колгоспу «Врожайний» сьо



годні вранці. Повідомлення про це вони отримали пів
години тому, коли на пост ДАІ приїхав велосипедист із 
колгоспу.

Коли з кабіни машини вистрибнуло двоє людей у 
плямистій формі, Шпак отетеріло пробурмотів: «А це 
ще хто...»

-  Стояти! Руки за голову! -  наказав Авраменко, 
тримаючи підполковника Терещенка на прицілі.

-  Вам дуже не пощастило, лейтенанте, -  лиховіс
ним гіпнотичним голосом мовив підполковник, дивля
чись Авраменкові просто у вічі й продовжуючи набли
жатися до даішника м’якими, неквапними кроками. 
Капітан Ковальчук ішов поряд із ним.

-  Стояти, -  на півтона нижче повторив Авраменко.
-  Погляньте на дах вантажівки, -  лагідно мовив 

Терещенко.
Авраменко кинув туди швидкий погляд. Просто в 

перенісся лейтенантові дивилося величезне жерло авто
матичного станкового гранатомета «Полум’я» АГС-17. 
Інший АГС-17 тримав під прицілом Шпака. Одна гра
ната з такого чудовиська залишала від людини мокре 
місце.

-  Ви не маєте права, -  бовкнув Авраменко перше, 
що спало на думку.

-  Ми маємо право на все, — заперечив підполковник.
Терещенко і Ковальчук підійшли до міліціонерів

майже впритул. Авраменко й Шпак були обеззброєні 
за лічені секунди.

-  Вибач, лейтенанте, не пощастило тобі сьогодні. 
Надто добре працював, -  звичайним, майже спокій
ним голосом мовив Терещенко й застосував «заколи
суючий» прийом. Те ж саме проробив Ковальчук із сер
жантом.

За мить «Урал» рушив далі, а Авраменко та Шпак 
залишилися відпочивати в салоні власної машини.
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У той час, як Сенченко захоплено змальовував чу
дову підготовку й неймовірний професіоналізм своїх 
людей, у кабінеті з'явилося двоє. Чоловік і жінка.

«До чого тут жінка?» -  розгублено подумала Стрі
лецька.

-  Заходьте, -  запросив Дмитро.
Чоловікові на вигляд було близько тридцяти. Він 

був середнього зросту, мав коротко підстрижені вуса й 
дуже пісний вираз обличчя. Здавалося, він ось-ось за
сне. Незважаючи на це, Стрілецькій він сподобався.

Жінка була молодша. Вона була одягнена в еле
гантну коротку сукню, на плечі -  крихітна дамська 
сумочка.

Риси її обличчя були досить неправильні. «Але, ма
буть, ця неправильність того типу, що дуже подобаєть
ся чоловікам», -  подумала Стрілецька.

-  Знайомся, Світлано. Це твоя нова охорона, -  із 
награною бадьорістю мовив Сенченко. -  Ігор Гусєв і 
Тетяна Венгерова.

-  Світлана Олексіївна, -  відрекомендувалася Стрі
лецька, усміхнувшись. -  Можна просто Світлана.

-  Дуже приємно, -  кивнув Гусєв.
-  Здрастуйте, -  мовила Венгерова. -  Чесно кажу

чи, ніколи не думала, що буду охороняти саму Стрі
лецьку!

-  «Саму Стрілецьку»? Невже ви мене впізнали?
-  Авжеж! Я не пропускаю жодної вашої передачі. 

Якщо тільки робота дозволяє.
-  Дякую. Мені дуже приємно це чути.
-  Упевнений, ти будеш у захваті від Тетяни, -  за

певнив Стрілецьку Сенченко. -  Вона вміє все.
-  Навіть вишивати хрестиком? -  із провокаційною 

усмішкою запитала Світлана.



-  Не знаю, як щодо вишивки, -  збентежився Дми
тро, -  але стрибнути з парашутом чи прокрутити на літа
ку каскад фігур вищого пілотажу вона може. Сам бачив.

Вражена Стрілецька кинула на Тетяну Венгерову 
здивований погляд.

-  Ну що ж, -  підхопився Сенченко. -  У такому разі 
я піду, а ви знайомтеся далі й вирішуйте, як краще за
хищати Світлану Олексіївну.

На прощання Дмитро поцілував Стрілецькій руку. 
«Колишні чоловіки -  найгалантніші в світі!» -  заува
жила Стрілецька, проводжаючи його стомленим по
глядом.

* * *

Організаційні питання було залагоджено за двад
цять хвилин. Вирішили «працювати» за такою схе
мою.

Гусєв буде ніби «легальним» охоронцем Стрілець
кої. Тобто, як свого часу Віктор, Гусєв буде ходити з 
нею та безпосередньо охороняти. Зрозуміло, зі зброєю, 
портативними раціями й іншим спецспоряджбнням.

У Тетяни було пікантніше завдання. Вона мала сте
жити за Стрілецькою.

Тобто всюди інкогніто ходити за нею, нічим не ви
даючи своєї справжньої мети.

Якщо Стрілецька з Гусєвим будуть їхати кудись ма
шиною -  Тетяна має сідати на «хвіст» на своїх непри
мітних «Жигулях».

Якщо вони йдуть до когось у гості -  Венгерова під
шукує собі затишну місцинку й чекає, доки вони не 
вийдуть з під’їзду.

«Отже, -  подумала Стрілецька, -  для всіх друзів і 
товаришів по службі мій єдиний супутник -  Гусєв».

Про всяк випадок Стрілецька дала Тетяні та Ігореві 
службовий і домашній телефони Зуєва.



* * *
Вони залишили «Лонгрин» порізно. Тетяна сказа

ла, що піде через запасний вихід, який служить саме 
для таких випадків.

Стрілецька й Гусєв пройшли через звичайні двері, 
що безшумно роз’їхалися, коли вони наблизилися.

За десять кроків до авто Гусєв зупинився.
-  Почекайте, Світлано Олексіївно, -  мовив він, 

спідлоба озираючись навкруги і витягаючи з кишені 
якусь річ, що нагадувала збільшену рулетку, якою да- 
ішники вимірюють довжину гальмового сліду.

-  У чому річ? -  запитала Стрілецька з недобрим пе
редчуттям.

-  Звичайний огляд. До речі, будьте ласкаві дати ме
ні ключі від машини.

Стрілецька попорпалася в сумочці й без зайвих пи
тань простягла йому ключі.

Рулетка в руках Гусєва тим часом устигла перетво
ритися на певну подобу клюшки для гольфа.

Гусєв підійшов до «Ауді» й за допомогою свого при
ладу ретельно оглянув днище машини.

Потім перевірив багажник і капот і тільки після 
цього завів двигун. Він почекав із півхвилини й повіль
но здав назад до того місця, де стояла Стрілецька.

-  Сідайте, Світлано Олексіївно, -  Гусєв галантно 
розчинив перед нею дверцята.

Коли Стрілецька сіла в машину, він сказав:
-  Якщо ви не заперечуєте, за кермом буду я. Ви ж 

не вмієте відриватися від «хвостів»? Та ще й можете 
ненароком скинути з «хвоста» Тетяну.

-  Невже це так просто -  «скинути Тетяну»? Мене за
певняли, що ви -  найпрофесійніші агенти «Лонгрину».

Гусєв був задоволений.
-  Ну... У нас в агентстві всі професіонали... Але 

життя -  не кіно, а Київ -  не Конотоп. Втратити



об’ єкт спостереження тут може навіть сам Джеймс 
Бонд.

Біля світлофора Стрілецька згадала, що Тетяна по
винна зараз їхати за ними назирці. Вона зацікавлено 
подивилася в дзеркало.

Справді, непомітні «Жигулі» світлого кольору, під
моргуючи лівою фарою, слухняно чекали в потоці ма
шин, щоб почати стеження за «Ауді».

-  А Тетяна давно працює в «Лонгрині»?
Гусєв усміхнувся.
-  Мені здається, ви ніяк не можете повірити в те, 

що Тетяна -  першокласний фахівець.
-  Я її зовсім не знаю, -  дипломатично зауважила 

Стрілецька.
-  Незабаром дізнаєтеся, -  пообіцяв Гусєв. Він на

віть не подумав про те, як зловісно пролунали для Стрі
лецької його слова.

Світлана знову поглянула в дзеркало. Але цього разу 
не побачила «Жигулів». Огляд закривали темний імпорт
ний мікроавтобус і велика вантажівка, що їхала за ним.

Вони знову зупинилися на світлофорі.
Далі все відбулося дуже швидко. Ліворуч і право

руч від їхньої машини з’явилося двоє молодиків. Вони 
вискочили з мікроавтобуса, що зупинився за «Ауді».

-  Відчини задні дверцята, бо ми твоїй подрузі голо
ву рознесемо, -  тихо, але виразно сказав Гусєву той, 
що підійшов з боку водія.

Стрілецька з жахом усвідомила, що в її скроню 
вперлося дуло пістолета, який тримав другий бандит. 
Скло було опущене! «Сама винна, треба кидати пали
ти», -  у розпачі подумала Стрілецька.

-  Боюся, нам доведеться виконати їхнє прохання, 
Світлано Олексіївно, -  безбарвним голосом мовив Гу
сєв і натиснув кнопку на панелі приладів. Тихо клац
нули замки задніх дверцят.



Поки другий бойовик продовжував тримати Стрі
лецьку на прицілі, перший заліз до них у машину.

Він миттю приставив свій пістолет до потилиці Гу
сєва й зажадав:

-  Давай сюди пушку.
Гусєв підкорився. Одразу ж у машину заліз другий 

бойовик.
На світлофорі спалахнуло жовте світло.
-  Ви обоє на прицілі, -  продовжував бандит, зап

хавши пістолет Гусєва під футболку. -  За найменшого 
поруху стріляємо без попередження. Поїхали.

Обоє були одягнені, як курортники -  у пляжні 
шорти й довгі кольорові футболки.

-  Наш шеф був би радий бачити Світлану Олексіїв
ну живою й неушкодженою, -  лагідно мовив напарник 
першого бойовика, який до цього не сказав жодного 
слова. -  Усе ж вона на нього працює!

При цьому обоє зареготали.
-  Ваш шеф -  Пилип Секачов? -  запитала Стрілець

ка, пригадавши розповідь Зуєва.
-  Годі вже базікати, -  наказав перший. -  Приїдемо -  

побачиш.
-  Тут повертай і дуй до кільцевої, -  звернувся він 

до Гусєва. -  Знаєш, як проїхати на бориспільську тра
су?

-  Звісно.
Стрілецька здивувалася -  у голосі Гусєва не було й ті

ні занепокоєння. Що то значить спеціальна підготовка!
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Чорний список, у який було внесено прізвища тих, 
хто брав участь в убивствах мого батька, хрещеного, 
Люби й родини Виноградова, був великий. «Нічого, 
впораємося за тиждень», -  запевнив мене Виноградов.



Серед смертників ми визначили три групи. У першу 
потрапили ті, кого найскладніше дістати -  Пилип і мій 
рідний дядько, Гліб Миколайович.

У другий -  ті, кого дістати було трохи легше. Мій 
двоюрідний брат Олег, наприклад, потрапив саме в цю 
категорію.

Третю складала звичайна дрібнота -  ті, чиїми рука
ми коїлися злочини. Люди, які не мали імен, лише 
прізвиська. Усі ці балики, рубани, палені...

-  Із них ми й почнемо, -  сказав Виноградов, глибо
ко затягуючись.

-  По-моєму, це нерозумно, -  чесно зізнався я. -  Бу
ло б краще спочатку залишити клан Солодовників без 
голови, а вже потім добити решту.

-  Розумний ти дуже. Тобі б у розвідці служити, -  з 
іронією заперечив Виноградов. -  А в шахи граєш?

-  Авжеж. І що з того?
-  А те, що поки не переб’єш хоч половину пішаків, 

до короля не приступишся. Тому сьогодні ввечері ми 
їдемо на дачу, де відпочивають наші друзі -  Лижа, Па
лений і Князь. Адресу ти записав?

-  Записав... Селище Артемівське, будинок вісім, -  
мовив я, дивлячись у записник. -  Але чекайте, мабуть, 
вони там не самі... Із ними ж там дівчата. Вони, звісно, 
повії, але, чесно кажучи, вбивати їх зовсім не обов’яз
ково...

-  Розберемося на місці, -  відрубав Виноградов і пі
шов до себе. До самого Артемівського я не почув від 
нього жодного слова.

Ми приїхали туди, коли почало сутеніти. Будинок 
номер вісім знайшли одразу, а машину кинули в гаю на 
околиці села.

-  Із дівками ти як у воду дивився, -  прошепотів ме
ні Виноградов, коли ми подивились у дірку в напівгни
лому паркані.



Вечірка була у розпалі. Репетував переносний маг
нітофон -  задушевний голос співака хрипів про неща
сливу любов та зону.

На дерев’яній лавці, заклавши руки за голову, ле
жав Князь -  чорнявий чоловік, татуйований, немов 
вождь полінезійського племені. «Ти розлучниця, чор
на зоно!» -  лунало з магнітофона.

Князь здавався розчуленим. При світлі єдиної лам
пи, яка висіла над столом, було видно, що на його 
обличчі застиг сумний вираз. «Умовний рефлекс на 
слово «зона», -  подумав я.

У центрі двору, під вишнями, був накритий стіл. За 
ним сиділо двоє -  дівчина, що своєю статурою нагаду
вала пухкеньку булочку, та невисокий кремезний хло
пець, у якому я впізнав Паленого.

Вони випивали. Перекинувши чергову чарку, Па
лений гмикав, ховав обличчя у відвертому декольте 
своєї подруги, набирав повні легені повітря, потім від
сувався й казав: «Ка-а-йф».

-  Ка-а-йф, -  знову мовив Палений і хруснув сві
жим огірком.

-  А де інші? -  запитав я Виноградова.
Не вистачало трьох. Одного молодика, якого я знав 

як Лижу, та двох жінок, яких я не знав зовсім, але чия 
присутність була очевидною.

Виноградов указав на освітлене вікно будинку. Ні
би на підтвердження його слів, звідти почувся голос
ний жіночий сміх.

-  Як будемо діяти? -  запитав я.
-  Ти одягни ось це, а я піду подивлюся, чим вони 

там займаються, -  відповів Виноградов. Він подав мені 
маску й крадькома пішов уздовж паркану до освітлено
го вікна.

Я й не думав, що колись одягну на обличчя панчо
ху. Причому не заради жарту, а всерйоз.



Я виконав наказ Виноградова й знову причаївся. На 
щастя, а ні в тому будинку, а ні в сусідніх не було сто
рожових собак. Бо всі наші спостереження з кущів 
одразу б провалилися.

Виноградов повернувся нескоро. Він був без панчохи.
У його правій руці я побачив «Магнум». Виногра

дов вважав його найкращою зброєю ближнього бою 
всіх часів і народів.

У моїй кобурі лежав «Вальтер», до якого я мав слаб
кість ще з Америки.

-  Ну то що?
-  Що-що... Як думаєш, чим можна займатися з 

двома повіями об одинадцятій годині вечора? -  проши
пів Виноградов. -  Отже так. Дівчат треба звідси випро
вадити. А то ми ще їх ненароком пристрелимо.

-  А як ви їх випровадите?
-  Не турбуйся.
-  А коли ж мені починати турбуватися? -  запитав я 

ображено. Сухість Виноградова часом межувала з від
вертим хамством.

-  Стій тут і прикривай мене. Раптом щось -  стріляй 
без попередження. Тільки не промахнись. Якщо я крик
ну: «Хлопці, сюди!» -  заходь у ворота й дій за планом. 
Якщо не крикну -  сиди. Я сам упораюся. Зрозуміло?

Я кивнув. Мене зачепило те, що моя допомога зда
ється Виноградову зайвою. Але нічого не сказав. Ма
буть, відчував, що взяти участь у цій справі мені дове
деться за будь-якої ситуації.

-  Ну, я пішов, -  буркнув Виноградов і сховав «Маг- 
нум» у кобуру під курткою.

-  Ви що, здуріли? -  схаменувся я.
-  Вони мене в обличчя не знають. А звідси стріляти 

нерозумно. Все одно не влучимо, тільки влаштуємо тут 
стрілянину на всю околицю. Приїдуть мої колишні ко
леги... Коротше, веселитимемося до ранку.



-  Хай щастить, -  мовив я.
Я почав спостерігати за ним через щілину в парка

ні, тримаючи напоготові пістолет.
-  Вечір добрий, хлопці! -  сказав Виноградов, захо- 

дячи на подвір’я.
-  Здрастуйте, -  розгублено мовив Князь, сідаючи 

на лавці.
-  Прапорщик Чайко. Тут сусіди скаржаться на вас. 

Що ж це таке -  дванадцята година ночі, а музика грає? 
Наскільки мені відомо, цей будинок належить грома
дянці Коломієць. До речі, де вона?

-  Вибачте, начальнику, -  відповів Князь із п’яною 
усмішкою і вимкнув магнітофон. -  Громадянки цієї... 
як її... Коломієць знати не знаємо. Ми тут того... куль
турно відпочиваємо.

-  Чого треба, мужик? -  до розмови приєднався Па
лений, який нехоче випустив із обіймів свою подругу. 
Він був дуже п’яний.

Палений, на відміну від Князя, «у ходці» ніколи не 
був. Тому вважав за потрібне усіляко виражати своє 
презирство до органів.

-  Увімкни магнітофон... а то розкомандувався 
тут... цей ментяра, -  сказав Палений Князю.

Але Князь і бровою не повів. Навпаки, він зробив 
Паленому знак, який можна було зрозуміти так: 
«Приб’ю, якщо не припиниш».

-  Я хотів би побачити ваші документи, шановні, -  
незворушно, з офіційною усмішкою районного інспек
тора вів далі Виноградов.

-  Зараз збігаю в будинок, -  сказав Князь і пішов на 
веранду.

-  Мої теж там, -  буркнув Палений і пішов услід за 
Князем. -  У барсетці.

Очевидно, покірність Князя (а він був найдосвідче- 
нішим у цій нерозлучній трійці «спецназівців» клану



Солодовників) збила з Паленого пиху. І він вирішив, 
що краще мирно показати свої документи, ніж улашто
вувати скандал на порожньому місці. Виноградов на те 
й розраховував.

-  А я без документів -  удома забула, -  сказала дів
чина.

Вона й справді мала збентежений вигляд.
Щойно Палений і Князь зайшли до будинку, Вино

градов підійшов до дівчини й сказав їй щось на вухо.
Я не чув, що саме, але, мабуть, щось переконливе. 

Увесь його вигляд свідчив про те, що він не жартує. Ті
єї ж миті дівчина зірвалася з місця і, одразу протвере
зівши, кинулася до воріт.

Я заскочив у кущі, але вона вибігла так стрімко, що 
навіть цього не помітила.

Незабаром з’явилися Палений та Князь. У руці 
кожного з них був паспорт.

-  А де Вікусик? -  розгублено запитав Палений.
Виноградов, який стояв напівоберта до них, різко

повернувся. У його руках був «Магнум».
Замість відповіді пролунало два постріли. Першим 

упав Палений -  куля потрапила йому в груди в районі 
серця, другим -  Князь.

Ніхто із них не встиг зрозуміти, що відбувається. 
Для мене це теж було повною несподіванкою.

«Все ж дивний мужик цей Виноградов. Невже він 
улаштував весь цей театр для того, щоб повія не стала 
свідком убивства?» -  подумав я, аж раптом на подвір’ї 
з’явився Лижа -  двометрова горила з монголоїдним 
розрізом очей.

Він з’явився зовсім не з того боку, з якого я очіку
вав, а з темряви нічного саду.

У його руках був Макаров. Спритний і безшумний, 
він вистрибнув із заростей ясмину й приставив пісто
лет до потилиці Виноградова.



Усе це відбулося так швидко, що я не встиг навіть 
попередити Виноградова.

-  Я тебе впізнав, виродку ментівський, -  зі злістю 
просичав Лижа.

За мить в моїй голові пронеслося все, що я довідав
ся про нього за попередній тиждень.

На рахунку Лижі в його двадцять сім років було 
дев’ять замовних убивств, список яких я знайшов у за
писнику Пилипа. Він двічі сидів. Причому в перший 
раз -  за зґвалтування, вдруге -  за хуліганство, і щора
зу його звільняли достроково за зразкову поведінку.

Наступної миті я зрозумів, що черговою жертвою 
Лижі буде Виноградов, чию потилицю зараз цілувало 
дуло пістолета.

І коли я це усвідомив, то зробив те, що дотепер зму
шує мене тремтіти уві сні.

Зовсім автоматично зрозумівши, що забігти в двір і 
вистрелити я не встигну, прицілився й вистрелив через 
щілину в паркані.

Я зніс Лижі півголови, навіть не думаючи, що я 
роблю.

-  Володимире Йосиповичу! -  покликав я пошепки.
Виноградов подивився на закривавлений труп Ли

жі, який лежав біля його ніг, усміхнувся й зауважив:
-  Куплю твоєму одноокому ветеранові спортивну 

машину, коли все закінчиться... Навчив тебе як слід. 
Як його хоч звуть?

-  Джон, -  відповів я.

* * *
Я вважав, що ми зробили помилку, дозволивши по

вії стати свідком убивства бойовиків.
Але Виноградов був іншої думки.
-  Викинь це з голови, -  заспокоїв він мене. -  Якби 

вони доповідали про всі вбивства, які відбулися на їхніх



очах, розкриття злочинів у наших органах досягло б 
дев’яноста відсотків. Повії -  дівчатка загадкові. Тим па
че, що ті дві, котрі були в кімнаті з Лижею, напевно ле
жали під ліжком, тремтіли від страху й нічого не бачили.

-  Може, у міліцію вони й не підуть. Але ви ж самі 
казали, що Солодовники -  серйозні люди. Ви думаєте, 
мій дядько чи Пилип не поцікавиться, хто це наступ
ного дня після розгрому біля «Праски» пришив нероз
лучну трійцю його найкращих бойовиків?

-  Вони, звісно, поцікавляться. Але звинуватять 
павленківських.

-  Мені б вашу впевненість, Виноградов. А якщо та 
дівчина, яка втекла, сама їх знайде? Вона ж, на відмі
ну від тих двох, бачила ваше обличчя! І зможе вас упіз
нати!

-  Віка не робитиме цього, -  мовив Виноградов.
-  Ви що, її знаєте? -  здивовано запитав я.
-  Знав колись.
-  Не хочу бути настирливим, але все ж, може, роз

повісте?
-  Віку я знаю вже років п’ять.
-  Подруга дитинства? -  усміхнувся я.
-  Щось схоже на те. Пам’ятаєш, був такий жарт, що 

«педагог і офіцер -  кращий шлюб у СРСР»? Отож, коли 
я був офіцером, а Віка -  педагогом, вона мені дуже подо
балася. Але я вже був одружений. А Віка вихователь
кою в садочку працювала. Між нами, до речі, нічого не 
було, -  додав Виноградов з винуватим виразом обличчя.

-  Авжеж... -  погодився я. -  Тепер розумію, чому 
ви через неї влаштували весь цей театр. Бо я подумав, 
що вас спокусили лаври Штірліца, Виноградов, -  до
дав я, утім, без будь-якої іронії.

-  Я порадив, щоб вона поїхала з Києва на кілька мі
сяців. Тож із нею проблем не буде.

-  Побачимо, -  із сумнівом зауважив я.



Ми під’їжджали до Києва. Місто було схоже на ве
личезну освітлену кулю. Тільки тоді мені вже не здава
лося, що це місто моїх друзів, товаришів і родичів. Усе 
стало іншим. Я з Виноградовим проти всіх.

РОЗДІЛ 20

Наступну годину Стрілецька провела на межі жит
тя і смерті.

Позаду сиділо двоє молодиків із страшними фізіо
номіями, яким одразу вдалося обеззброїти професійно
го охоронця.

Крім того, за ними невідступно їхав мікроавтобус 
«Мерседес», у якому, як можна було здогадатися, зна
ходилося значне підкріплення. Про всяк випадок.

Іноді Стрілецька нишком кидала погляди в дзерка
ло заднього виду, але жодного натяку на машину Тетя
ни не помітила.

Викрадачі мовчали. І лише коли «Ауді» виїхала на 
бориспільську трасу й попереду вже віднівся пост ДАІ 
із стоп-контролем, бандит, який сидів за спиною Гусє
ва, нарешті заговорив:

-  Тепер спокійно. Хоч пискнеш ментам -  усіх по
кладемо. І цих сержантів разом із вами. У нас там за 
спиною цілий танк їде. Зрозуміло?

Під «танком» бандит, звичайно ж, мав на увазі чор
ний мікроавтобус.

— Авжеж, -  кивнув тямущий Гусєв.
Даішників на стоп-контролі Стрілецька нарахувала 

сім чоловік. Із них троє були озброєні автоматами. Ще 
троє, напевно, сиділи в будці, що стояла над трасою на 
залізобетонному постаменті.

Даішник ліниво ковзнув поглядом по «Ауді». Стрі
лецькій стало цікаво, як він відреагує на мікроавтобус, 
який їхав позаду.



Вона простежила за поглядом інспектора й здивова
но зауважила... що в його очах з’явився якийсь осми
слений і зацькований вираз.

«Зрозуміло. Цей пост або купили, або залякали. А 
швидше за все -  і те, і інше», -  розчаровано подумала 
Стрілецька.

Ніби на підтвердження її думок другий бандит ска
зав першому:

-  Щось Костик сьогодні зовсім поганий. Не треба 
було його на голку саджати. Таку людину втратимо!

-  Нічого. Цього втратимо -  десять нових купимо, -  
самовдоволено відповів його напарник.

Через якихось п’ятсот метрів від траси був поворот 
на іншу дорогу. Гусєву наказали їхати туди.

* * *
Хазяїн викрадачів Стрілецької належав до тих лю

дей, які можуть назвати свій будинок фортецею.
Високий паркан із бетонних плит, колючий дріт, 

справжній контрольно-пропускний пункт на в’їзді... А 
за ним -  заасфальтована дорога до будинку, оточена 
високим, старанно доглянутим живоплотом. У просві
ті між двома зеленими стінами блиснув ставок із вели
кою дерев’яною альтанкою.

Гусєву знову наказали повернути, цього разу лі
воруч.

Поруч із ставком була обладнана невелика, на 
шість-вісім машин, крита стоянка. Там стояв 
розкішний білий «Кадилак», який, як згадала Стрі
лецька, покійний Микита називав «апартаментами 
манхетенського сутенера». Поруч із «Кадилаком» -  
скромна «Мазда» та надзвичайно дорога спортивна 
«Феррарі».

Гусєв зволів припаркувати «Ауді» подалі від цих 
розкошів.



Чорний мікроавтобус припаркувався позаду, звід
ти вистрибнуло п’ятеро. Усі вони були озброєні авто
матами.

Четверо бандитів, у тому числі й один із викра
дачів, який віддавав накази, повели полонених у 
напрямку до містка. Місток вів до альтанки над 
ставком.

Лише тепер, крізь ажурні стінки альтанки, зробле
ні з тонких різьблених рейок, вона розгледіла людей, 
що сиділи за столом.

Їх іще раз обшукали. При цьому в Гусєва відібрали 
портативну «клюшку для гольфа» та рацію.

-  На вас чекають, Світлано Олексіївно, -  сказав 
один із бандитів, злегка підштовхуючи її стволом пі
столета до містка. -  А ти підеш із нами, -  звернувся 
він до Гусєва.

-  Я нікуди не піду, поки не отримаю гарантій безпе
ки мого охоронця, -  рішуче заявила Стрілецька.

Один із автоматників зареготав і нахабно мовив:
-  Та які тобі на хрін...
-  Помовч, -  рішуче зупинив його інший. -  3 ним 

нічого не трапиться, Світлано Олексіївно. Ми його про
сто зачинимо, щоб не накоїв дурниць.

Звісно, ввічлива відповідь цього вихованого банди
та ніяких гарантій не давала.

Але Стрілецькій довелося задовольнитися цим. На
полягати, щоб Гусєву дозволили її супроводжувати, 
вона не могла.

Світлана пройшла по містку й опинилася в альтан
ці. Там сиділо троє чоловіків. На круглому столі не бу
ло нічого, крім попільнички, кількох пляшок міне
ральної води й тонкостінних склянок.

Один із них на вигляд був типовим кілером і ніби 
вчора зійшов зі сторінок посібника Ломброзо по фізіо- 
гноміці злочинців.



Права щока та підборіддя були вкриті жахливими 
шрамами -  мабуть, колись сильно обгорів. Стрілецька 
одразу ж назвала його про себе Виродком.

Інший втілював тип випещеного негідника. Він був 
молодшим за інших. Стрілецька не дала б йому більше 
тридцяти. Тому охрестила його Молодим.

Ну, а третій... Оце був суб'єкт! Кремезний тонкогу
бий старий із густою бородою. Пронизливі зелені очі. Лі
ва рука затягнута в чорну рукавичку ледь не до ліктя.

Стрілецька зробила висновок, що замість руки в 
нього, швидше за все, протез. Йому вона ніякого пріз
виська дати не встигла, тому що той уїдливо усміхнув
ся й мовив:

-  Здрастуй, дівчино. Радий бачити тебе в доброму 
здоров’ї. Сідай.

Між Виродком і Молодим стояло вільне плетене 
крісло. Звертання «дівчино» Стрілецькій не сподоба
лось. Але того дня їй було не до тонкощів етикету. Во
на вичавила із себе «Доброго дня» й сіла.

-  Оце, хлоп’ята, дуже знаменита дівчина. На неї ці
каво подивитися, послухати. А може, й прирізати, як
що буде на те потреба.

Останні слова, вимовлені цілком спокійно, злякали 
Стрілецьку більше, ніж усі попередні неприємності та 
погрози разом узяті. Старий просто жахав.

Світлана напружилася, намагаючись опанувати себе.
-  Заради Бога, не травіть душу. Хочете вбити -  

вбивайте. Але скажіть, чим я перед вами завинила. 
Адже ви Пилип, чи не так?

Виродок тужно похитав головою. Старий по-цапи- 
ному засміявся.

-  Ні, дівчино. Калитою мене звуть. Цар я, чула про 
такого?

«Він ще й цар! -  подумала Стрілецька. -  Схоже, 
трохи не в собі».



-  Ні, не чула, -  щиро відповіла вона.
-  Ще б пак, -  зловісно прошелестів Калита. -  Звід

ки тобі про мене знати.
І зненацька випалив:
-  Тільки ти брешеш.
«Оце тобі, маєш! До чого все це?» -  запитала себе 

Стрілецька.
-  Помиляєтесь, -  вона впевнено похитала голо

вою. -  Я вас уперше бачу і вперше чую ваше ім’я.
-  Але в твоєму записнику є мій телефон. Гарно, 

правда?
Із цими словами Калита засунув праву руку в нагруд

ну кишеню сорочки й витяг дві кольорові фотографії.
Її записник на тлі її ж речей. І той самий записник, 

відкритий на букві «К». Там, написаний чорним мар
кером, чудово проглядався запис «Калита Мирослав» 
та багатозначний номер стільникового телефону.

Цей записник украли з її квартири разом із відеока
сетами та комп’ютерним диском. «Боже, це було вчо
ра!» -  ледь не завила Стрілецька. Тієї миті їй здалося, 
що «вчора» було в минулому столітті. Підлога поплив
ла під ногами. От що шукали в неї «міліціонери»!

-  Мене хтось підставив, -  тихо мовила Стрілецька.
-  Авжеж, гарна підстава! -  радісно вигукнув Кали

та. І не менш радісно вів далі:
-  Тепер Пилип може пристрелити тебе, як шавку, 

дівчинко. Бо думає, що ти пов’язана зі мною. А мене 
він ох як не любить! Отже, напад на його людей відбув
ся через тебе? А якщо подумати -  то і я можу тебе при
стрелити. Бо не розумію, звідки ти дізналася мій теле
фон і навіщо він тобі.

-  Я не знаю, звідки в мене ваш телефон, тому що за
писувала його не я. І не розумію, чого ви від мене хочете.

-  Я скажу тобі, -  тон Калити зненацька змінив
ся. -  Якщо ти для Пилипа шпигунка, нехай так і зали



шається. Я беру тебе до себе на роботу. І працювати бу
деш, дівчинко, не за гроші, а за життя.

-  Не бери її, Мирославе, -  зненацька мовив Виро
док, спідлоба дивлячись на Стрілецьку. -  Надто розум
на. Краще її одразу поховати -  та й усе.

-  Помовч. Поховати завжди встигнемо, -  процідив 
Калита, навіть не глянувши у бік Виродка. -  А ти слу
хай. Робота буде така. Адже в тебе є горобчик, який то
бі цвірінькає що, де й коли буде відбуватися. Інакше 
як би ти довідалася, де й коли лягаві захочуть перехо
пити людей Пилипа? Усе, що горобчик тобі нацвірінь- 
кає, будеш передавати мені. Це потім. А поки підеш від 
мене до Пилипа. Хочу з ним миру.

Стрілецька жадібно ловила кожне слово Калити. 
Вона сподівалася почути хоч щось, що допомогло б їй 
вибратися з того похмурого виру, у який вона з кож
ною годиною занурювалася все глибше й глибше.

Усе це виглядало для Стрілецької дуже дивним. 
«Калита відбирає в Пилипа товар на величезну суму, 
при цьому вбиваючи його людей. Певна річ, між ними 
має початися війна. Схоже, усі козирі в руках у Кали
ти. І раптом виявляється, що Калита готовий дати за
дній хід. Чому? Хіба справи в нього пішли не так добре, 
як він розраховував?» -  запитувала себе Стрілецька.

Раптом вона все зрозуміла.
-  Не можете знайти вигідних покупців на відібра

ний героїн? Хочете Пилипа взяти в долю? -  мовила во
на, зухвало дивлячись в очі співрозмовникові.

Виродок аж засичав від люті.
-  Кажу тобі, Мирославе, таких розумних треба зни

щувати. Давай я сам із Пилипом поговорю, чи відправ 
якусь шістку. Хіба не знаєш такого?

-  Надто дорогий ти для мене, Савушко. Уб’є тебе 
Пилип. Наріже бензопилою й надішле мені посилкою. 
Адже він біснуватий, мови людської не розуміє.



У вустах старого останнє твердження прозвучало 
якось комічно. І водночас переляконо. Стрілецька зі
щулилась.

Калита вів далі:
-  Із шістками Пилип не говоритиме. А з цією 

дурненькою -  залюбки. Адже він сам із нею зустрічі 
шукав у вівторок, та не вийшло. Тепер він, правда, 
дівчинку вбити хоче, але ми йому до пори до часу не 
дозволимо.

-  А даремно! Нехай би замочив! -  Виродок, він же 
«Савушка», азартно гепнув кулаком по столу.

Калита голосно зареготав.
-  Надто буйний ти, Савушко. Мені ця дівчинка по

добається, -  зауважив він досить лагідно. -  Нехай жи
ве. А якщо домовиться з Пилипом про мир, ми навіть її 
мужика не зачепимо, Вітюху. Адже так? -  Калита хи
тро скосився на Стрілецьку.

Це був жорстокий удар. Як вони вийшли на Вікто
ра, Стрілецьку геть не цікавило. Головне, щоб із ним не 
сталося нічого поганого!

-  Віктор мені зовсім байдужий, -  сказала вона хо
лодно.

Але акторка з неї була нікчемна.
-  Брешеш. Тебе ж совість замучить. У тебе очі над

то жалісливі, -  тоном пророка виголосив Калита.
-  Добре. Я прошу вас не робити Вікторові нічого по

ганого. Я виконаю будь-яку роботу. І прошу, давайте 
перейдемо до суті справи. Що я маю робити?

-  Зараз дізнаєшся, -  зловісно усміхнувся Калита.

РОЗДІЛ 21

Коли до воріт резиденції Калити залишалося метрів 
двісті, стрілка спідометра «Уралу» знаходилась на по
казнику 90.



Терещенко висадив лобове скло прикладом ручного 
кулемета Калашникова. До кабіни вантажівки із зави
ванням увірвався вітер. Двоє охоронців у заскленій 
будці біля воріт не встигли нічого зрозуміти. На місці 
будки блиснула серія розривів -  це майор Черниш ви
пустив першу коротку чергу з «Полум’я». Терещенко 
для певності розрядив у хмару пилу півмагазина з руч
ного кулемета.

Капітан Мартем’янов висадив кілька гранат зі сво
го «Полум’я» у центр воріт. За мить «Урал» із грюко
том, який вивертав душу, розчахнув залізні двері. Від 
удару могутнього бампера вони відлетіли в різні боки, 
немов жалюгідні шматки фанери.

«Урал» на повній швидкості помчав уперед алеєю, 
обсадженою живоплотом, що вела від воріт до володінь 
Калити. Жодної людини видно поки що не було.

Натренований бачити одразу всю картину бою, Чер
ниш умить оцінив обстановку. Він звернув увагу на 
ставок з альтанкою посередині й накритий майданчик, 
заставлений машинами. На містку, що вів до альтан
ки, з’явився чоловік. Він кілька разів вистрілив у на
падаючих з пістолета і побіг до берега.

-  Альтанка твоя, машини -  мої! -  гукнув Черниш 
Мартем’янову.

Обидва гранатомети заговорили одночасно. Смик
нулися і швидко поповзли із шухляд стрічки з довгими 
фугасними гранатами.

Черга з «Полум’я» лягла з недольотом. Над ставком 
піднялися блискучі стовпи води. Лише одна граната 
зачепила опору альтанки. Ажурна будівля затріщала.

Чернишу пощастило більше. Ціль у вигляді чорно
го мікроавтобуса «Мерседес» перетворилася на суціль
не полум’я. Наступні гранати вирвали багажник із бі
лого «Кадилака» й розбили на залізні шматки спортив
ну «Феррарі».



Але коли майор зібрався рознести «Ауді», що 
скромно стояла осторонь, затвор гранатомета сумно 
клацнув і смерч вогню урвався -  закінчилася стрічка. 
Черниш плюнув і почав заправляти у гранатомет нову.

Мартем’янов збирався вже рознести альтанку 
вщент, коли звідти вискочив чоловік, який тягнув за 
руку жінку. «От чорт!» -  прохрипів капітан. В жінок 
стріляти він не міг.

Мартем’янов відвів душу на будинку, у вікнах яко
го блиснули перші спалахи пострілів. Здається, охоро
на намагалася чинити опір. Увесь другий поверх пото
нув у спалахах та хмарах кам’яного пилу.

Підполковник Терещенко теж бачив людей, у тому 
числі й жінку, які бігли з альтанки. Втікачів треба бу
ло зупинити. «Урал» пригальмував і підполковник зі
стрибнув на землю. Їх він вирішив узяти на себе.

А машина поїхала далі -  просто до будинку, де 
строчив кулемет, нашвидку встановлений на ґанку.

З моменту, коли пролунав перший постріл, прой
шла хвилина й вісімнадцять секунд.

* * *
Калита саме зібрався видати Стрілецькій порцію 

цінних указівок, коли в альтанці з’явилося двоє зна
йомих бандитів у пляжному вбранні.

-  Мирославе Григоровичу, все зроблено згідно з ва
шими розпорядженнями. Товар відвантажено, -  мо
вив один із них.

-  Добре, Бочо. Іди до будинку, нагодуй хлопців. 
Незабаром поїдете.

-  Отже, так, -  сказав Калита Стрілецькій, коли 
бандити пішли. -  Валізу, яку ми з Пилипом ніяк поді
лити не можемо, вже завантажено в твою машину. За
раз я домовлюся з Пилипом по рації, і ти з моїми 
хлоп’ятами...



Із боку воріт почулася серія гучних вибухів. Калита 
замовк на півслові й зблід, мов смерть. Виродок рвучко 
схопився на ноги, діставши величезний пістолет, а Мо
лодий якось по-старечому втягнув голову в плечі й про
шипів: «Догралися».

Наступної миті бандити вже прийшли до тями. Звіря
чі інстинкти були сильнішими за страх та розум. Усі зро
зуміли, що треба якнайшвидше вибратися з альтанки.

-  Ходімо! Зустрінемося біля машин! -  рішуче мо
вив Калита.

Першим побіг Виродок. Крізь плетиво рейок аль
танки було видно вантажівку, що наближалася. На 
даху кабіни щось голосно завило. Альтанка здригнула
ся й на неї обрушився шквал уламків.

-  Це «Беркут»! -  заволав Молодий, у руках якого 
нізвідки з’явився короткий пістолет-кулемет.

-  Надто круто для «Беркута», -  нервово заперечив 
Калита, хапаючи Стрілецьку за руку. -  Ну, дівчинко, 
гинути -  то вже разом.

Стрілецька дозволила старому витягти себе з крі
сла. Пручатися не було ані змоги, ані бажання. Вона 
спіймала себе на думці, що під шквальним вогнем у то
варистві бандитів почуваєшся впевненіше, ніж сам на 
сам із невідомими нападниками.

Калита потягнув її за собою. Вони рухались услід за 
Виродком. Молодий за ними не поспішав. Він припав 
на коліно й випустив у вантажівку, що наближалася, 
довгу чергу. Але брудно-зеленого гіганта такі дрібниці 
зупинити, звісно, не могли.

Вантажівка повернула до будинку, продовжуючи 
заливати шквальним вогнем усе довкола. Стрілецька й 
Калита вже майже були на березі, коли з кабіни ванта
жівки вистрибнув чоловік у плямистому балахоні з 
якоюсь довгоствольною штукою, яка майже не відріз
нялася від автомата Калашникова.



Перш ніж Виродок та Молодий встигли відкрити по 
ньому вогонь, той зник у зелені густих кущів.

-  Невже й справді твій горобчик своїх людей при
слав? -  припустив Калита, продовжуючи тягти Стрі
лецьку стежками свого величезного саду подалі від 
ставка.

-  Цього не може бути! -  рішуче заперечила 
Світлана. Тільки тепер до неї повернулася мова.

-  Отут я тобі вірю, -  зненацька легко погодився Ка
лита. -  Не доросли ще менти такі справи провертати. 
Незаконно це, -  Калита гмикнув. -  А було б законно, 
то всій нашій братві давно б уже кінець був.

-  Куди ми йдемо? -  запитала Стрілецька.
-  Від куль утікаємо, дівчинко. Чи ти на ангелів хо

чеш подивитися раніше, ніж треба?
Калита дістав старомодний револьвер.
-  Іди вперед. Будеш звертати, куди я скажу, -  на

казав він.
Сад Калити був облаштований на зразок китайсько

го парку. Подекуди -  купи могутніх, укритих мохом 
валунів, що закривали огляд. Місцями височіли неве
ликі штучні пагорби, обсаджені розкішними квітами. 
Усе це перетворювало сад на справжній лабіринт. Стрі
лецька так і не зрозуміла, який шлях вони пройшли, 
щоб, продершись крізь живопліт, опинитися навпроти 
палаючих машин біля автомобільного майданчика.

«Ауді» вціліла дивом. З правого боку в машині було 
висаджено вибуховою хвилею скло, скрізь валялися 
палаючі шматки ґуми. Але авто здавалося цілком при
датним до використання.

Калита завмер і озирнувся. Із боку будинку лунав 
запекле тріщення автоматів. Гримали гранатомети. Бі
ля розгромленої стоянки, на перший погляд, не було 
ані душі.

Вони підійшли до машини.



-  Ех, умиється ще Пилипчик кривавими слізонька
ми, -  проскиглив Калита, споглядаючи цю розруху. -  
Гаразд, заводь машину.

-  Стояти! Кидай зброю! -  почувся позаду владний 
голос.

Калита хотів був повернути голову, але підполков
ник Терещенко крикнув:

-  Не обертатися! Негайно кинь пістолет!
Калита втямив, що з ним гратися не варто і слухня

но впустив револьвер.
-  П’ять кроків убік від жінки! -  зажадав Тере

щенко.
Калита, м’яко ступаючи, відрахував п’ять кроків. 

Там, куди його загнав нападник, стояти було практич
но неможливо -  припікало від палаючого «Кадилака».

У цю мить із боку ставка пролунала черга з пістоле- 
та-кулемета. Куля вп’ялася в ногу підполковника. Він 
одразу ж упав, відкотився убік, перекинув ствол руч
ного кулемета праворуч і випустив довгу чергу.

Калита часу не гаяв. Він теж упав і по-пластунськи 
поповз до свого револьвера, який лежав під правим за
днім колесом «Ауді».

Стрілецька, яка не сумнівалася в тому, що дивна 
людина в плямистому балахоні -  найманий кілер Пи
липа, теж бачила пістолет. Але їй і на думку не спало 
підняти його й просто застрелити Калиту. Бо в ту мить 
товариство Калити видавалося безпечнішим, ніж това
риство кілера. Вона присіла навпочіпки за машиною й 
чекала закінчення кривавого хаосу.

Перш ніж Терещенко, притиснутий до землі швид
ким вогнем Молодого, встиг зреагувати на кидок Кали
ти, револьвер уже був у руках останнього. Пролунало 
п’ять пострілів. Дві кулі з надійної та могутньої дідів
ської зброї пробили бронежилет Терещенка. Підпол
ковник знепритомнів.



-  Сідай у машину, праворуч від водія, -  наказав 
Калита Стрілецькій, наставивши на неї ствол револь
вера. Його очі світилися сатанинською радістю.

За півхвилини до них підбіг Молодий, котрий зіграв 
фатальну роль у долі Терещенка. Він із презирством по
дивився на тіло підполковника в калюжі крові. Пере
вернув його на спину. Вдивився в бліде обличчя.

-  Це не найманий кілер, -  упевнено повідомив він, 
понишпоривши в кишенях Терещенка.

-  Дякую, ти мене виручив, -  оголив жовті зуби Ка
лита.

-  Розрахуємось, -  гмикнув Молодий, схопивши 
ручний кулемет і випроставшись на повний зріст.

Він прицілився Терещенку в голову. Натиснув на 
спусковий гачок... Затвор тихенько клацнув. Постріл 
так і не пролунав. У цю мить із кущів вивалився Сава.

-  Справи кепські. Вони рознесли півбудинку. Їх 
неможливо зупинити. Треба вшиватися.

-  Саво, Саво, ти вже дорослий, а на таку туфту ходив 
дивитися, -  посварив його Калита. -  Звісно, що не
можливо зупинити. Але одного ми все ж підстрелили.

-  Дивний мужик, -  мовив Сава, уважно подивив- 
шись на Терещенка. -  Не пам’ятаю, щоб такі на Соло
довників працювали.

— Ти не дивись, а пусти йому кулю межи очі! -  на
казав Молодий.

-  Я в дохлих не стріляю, -  Сава презирливо сплю
нув.

-  Усі в машину, швидко! -  зненацька гиркнув Ка
лита. -  Влаштували тут базар...

***
Оскільки в Калити щодо Стрілецької були порівня

но миролюбні плани, її охоронця, Ігоря Гусєва, навіть 
не зв’язали. Боча просто провів його до однієї з «гостьо



вих» кімнат у напівпідвальному приміщенні, з міцни
ми ґратами на вікнах, і замкнув за ним двері. Під ними 
він посадив Бабака -  молодого бойовика, який працю
вав на Калиту лише чотири місяці.

У кімнаті, де опинився Гусєв, не було нічого -  ані 
ліжка, ані стільців, і навіть унітаза не було. Лише голі 
стіни, пофарбовані темно-зеленою олійною фарбою, і 
два моторошних гаки на стелі. Може, щоб люстри чі
пляти... А може...

Гусєв із професійного інтересу підстрибнув і вхо
пився обома руками за один із них. Як він і припускав, 
гак був розрахований аж ніяк не на люстру...

Ігор підійшов до вікна. Ґрати були перед склом і по
за ним.

«Авжеж, такі ґрати напильником за півгодини не 
підпиляєш. І голіруч не вирвеш. Без автогену взагалі 
нічого не зробиш», -  зауважив Гусєв.

Ігор тихо зітхнув, зняв піджак, кинув його на під
логу підкладкою вниз і розлігся, закинувши руки за 
голову. Він був не з тих, хто починає одразу ж рити під
коп у кутку за допомогою нігтів та черевика. Холодну 
зброю на час небезпеки він уже знайшов, а на більше 
розраховувати не доводилося. Що ж, якось воно буде.

Незважаючи на скрутне становище, Гусєву вдалося 
задрімати. Але не минуло й двадцяти хвилин, як його 
сон безжально перервали звуки, що свідчили про ли
хий і раптовий напад.

Ігор схопився на ноги й підбіг до вікна. Вибух. Ще 
один. Упевнене тріщання автоматів. Знову вибухи. А 
ось і РПК... «Музика війни, хай йому грець».

Братки по всьому будинку не на жарт перелякалися.
-  Воване, витягай кулемет, хутко!
-  А де він?!
-  Та подивися там, у підсобці, у четвертій схован

ці був!



Грюкіт підошов піхотних черевиків.
-  Це ще хто такі?!
-  Яка зараз різниця? І кинь нарешті виделку, коз- 

лодою!
-  Сам козлодой...
Гусєв відчув, як його переповнює відчайдушна ра

дість. Зараз чи ніколи! Він примірився й ліктем виса
див скло. Утворилося щонайменше десять гострих 
уламків. Гусєв відірвав шматок піджачної підкладки, 
обмотав навколо правої руки і взяв найбільший скля
ний ніж.

У коридорі знову протупотіли чиїсь кроки.
-  Гей, Бабаку, не дрейф! Діставай пушку! -  це був 

голос Бочі. Того самого бойовика, який браво команду
вав нагорі і сьогодні вдень організував викрадення Гу
сєва й Стрілецької.

Гусєв миттю опинився біля дверей.
Клацнув замок. Двері відчинилися, але завбачливі 

Боча й Бабак не поспішали заходити всередину.
-  Гей, дядьку, кінчай ховатися й виходь! -  зажадав 

Боча. -  Бо зараз гранату кину!
Гусєв мовчав.
-  Ну, як хочеш!
Глухо стукнувши, на підлогу в самий центр кімна

ти справді гепнулася осколкова граната Ф-1, чи просто 
«лимонка». Вибух мав гримнути через кілька секунд.

По будинку, здавалося, лупили парові молоти, а 
на другому поверсі діялося щось жахливе. «Схоже, 
що в них важка штурмова зброя», -  схвально заува
жив Гусєв.

Зібравши всі свої сили, Ігор викотився з кімнати в 
коридор. Він завдав удару своїм імпровізованим но
жем у перше, що постало перед очима -  це була нога 
Бочі. Боча завив від болю й упав просто поперек ко
ридору.



Бабак, реакція якого виявилася трохи кращою, ви
стрілив у Гусєва з пістолета. Але його вправність не вра
жала -  куля лише зачепила Ігоря й пішла в підлогу.

І цієї миті граната нарешті вибухнула. Втім, її гур
кіт потонув у шаленому ревінні нагорі.

Боча затих, Бабака й Гусєва контузило вибуховою 
хвилею. Але Ігор, на відміну від Бабака, до такого був 
готовий. Наступної миті він, швидко оговтавшись від 
шоку, люто кинувся на Бабака.

Вже перший удар його залізного кулака зігнув бо
йовика навпіл. Гусєв перехопив його руку, яка стиска
ла пістолет, і зламав бойовику кисть. Після цього від
кинув волаючого супротивника й підібрав пістолет.

-  Швидко кажи, де телерепортерка! -  закричав Гу
сєв, намагаючись перекричати автоматну чергу.

-  Яка теле-портерка? -  промимрив Бабак.
Від самовпевненого бойовика, грози лохів, не зали

шилося й сліду. Перед Ігорем на підлозі тремтів зви
чайний вісімнадцятирічний хлопчак. Було зрозуміло, 
що він справді не розуміє питання Гусєва.

Ігор сплюнув.
-  Лягти обличчям униз! -  наказав він.
Бабак слухняно перевернувся на живіт. Гусєв оглу

шив його ударом руків’я пістолета. Потім витяг із ки
шень Бочі та Бабака гаманці й побіг коридором до схо
дів, що вели нагору.

* * *
Опір охорони було придушено за кілька хвилин. 

Дві сотні гранат з «Полум’я» перетворили фасад бу
динку на місячний пейзаж. На веранді серед уламків 
стогнав поранений кулеметник. У будинку тривала по
жежа.

Майор Черниш та капітан Ковальчук вистрибнули 
з «Уралу». Капітан Мартем’янов заліг із автоматом під



вантажівкою — контролювати підходи до будинку й 
охороняти машину від непрошених гостей.

Черниш під прикриттям Ковальчука підбіг до пора
неного кулеметника.

-  Де біла валіза?! -  гаркнув він.
-  Чеши звідси, -  усміхнувся кулеметник.
Черниш упер йому в чоло пістолет.
-  Де... знаходиться... біла... валіза? -  виразно пов

торив він.
Поранений вилаявся. Майор вистрілив бойовикові 

в руку.
-  Де валіза?! Скажеш -  будеш жити. Ні -  наступ

ним пострілом я відстрелю тобі щелепу.
Пістолет Черниша уперся у праву вилицю впертого 

бойовика.
-  Валіза в білій «Ауді», -  зламався той.
-  Звідки знаєш? -  не вгамувався майор, шкодую

чи, що саме на «Ауді» йому не вистачило гранати. 
КБПЗ витримав би, зате була б гарантія, що він нікуди 
не подінеться разом із клятою машиною.

-  Я сам її щойно туди відносив, -  процідив бо
йовик.

-  Дивись мені, -  попередив його Черниш на про
щання. -  Якщо збрехав, я ще встигну повернутися й 
знести тобі півчерепа.

Удалині прохрипіла черга з ручного кулемета під
полковника Терещенка.

-  Розвертай машину, хутко! -  гукнув Черниш.
Мартем’янов знову завів мотор. У цю мить у застиг

лій тиші гримнули два пістолетні постріли.
Черниш і Ковальчук, які вже були біля машини, 

одразу ж упали, нашорошено вдивляючись у розгро
млений будинок. Із крайнього лівого вікна на другому 
поверсі випав протитанковий гранатомет.



Минуло ще кілька секунд напруженого очікування,
і з будинку вийшов чоловік у закривавленій сорочці з 
пістолетом у руках.

-  Стій! -  крикнув йому Черниш. -  Кидай зброю!
-  Не кину, -  усміхнувся той. -  Хто б ви не були -  я 

на вашому боці. Чули, мабуть, як я гранатометника 
висадив.

-  А хто ж ти, такий сміливий? -  запитав майор, 
продовжуючи тримати незнайомця на прицілі.

-  Гусєв, охоронне агентство «Лонгрин». Мені до вас 
байдуже, я маю знайти свою підопічну. Я за неї голо
вою відповідаю.

-  Добре, -  погодився Черниш. -  Іди сюди, тільки 
без фокусів. Будеш гратися з нами, я тебе одразу 
приб’ю. Бо не дуже ти схожий на охоронця.

-  А я армійських без проблем упізнав. По почер
ку, -  усміхнувся Гусєв.

Бойовик, якого щойно допитував Черниш, мав 
кличку Лютий. Він ніколи нікого не боявся й тепер не
навидів себе за те, що якийсь поганий опер (він був 
упевнений, що на них напав спецпідрозділ міліції) зміг 
однією кулею розколоти його, як дитину. Лютий помі
тив, що на відстані витягнутої руки на поясі його вби
того напарника висить граната. Треба було лише про
стягнути руку...

Гусєв підійшов до машини, коли бойовик нарешті 
висмикнув із гранати чеку. Але кинути її йому не ви
стачило сили. Граната вибухнула в руках. Осколки за
чепили авто.

Раніше їм надзвичайно щастило. Пощастило й те
пер -  ніхто не постраждав. Але кілька осколків проби
ли капот і пошкодили двигун, який одразу ж затих. 
Ще два пропороли переднє колесо. «Урал» тепер знову 
потребував механіків із МТС.



Але Черниш вирішив долю їхнього бойового слона 
дещо інакше.

-  Підпалюємо вантажівку -  і хутко назад, до «Ау- 
ді»! Без того багато часу згаяли!

Біля бензобаку «Уралу» запалало промаслене дран
тя, а вони разом зі своїм новим союзником побігли на
зад алеєю.

Але запізнилися. Десь за парканом вже ревів мотор 
«Ауді», а біля майданчика лежав блідий та закривав
лений підполковник Терещенко.

Черниш присів на одне коліно, помацав пульс на 
шиї підполковника. Дякувати Богу, він помилився. 
Серце билося, щоправда, дуже слабко. І все ж, у Тере
щенка був один шанс зі ста вижити.

РОЗДІЛ 22

Треба було терміново залишати зруйновону садибу.
Усім було зрозуміло, що галасу за останні двадцять 

хвилин було нароблено достатньо і що садиба Калити 
займає високе місце в системі пріоритетів правоохо
ронних органів. Черниш також враховував, що на тра
сі вони залишили машину, у якій знаходилося двоє мі
ліціонерів. Це могло теж зіграти проти них.

У справжніх солдатів є залізне правило -  не зали
шати на полі бою поранених товаришів. З підполков
ника Терещенка стягли бронежилет, перев’язали рани 
бинтами з індивідуального пакета. Споруджувати ноші 
не було часу. Тому Ковальчук та Гусєв несли підпол
ковника на руках.

Абияк вибралися на трасу. План Черниша був про
стим: захопити першу машину, що трапиться, і стеж
ками тікати якнайдалі від резиденції Калити.

Перша ж машина, темно-синій «Форд», загальму
вала перед двома озброєними людьми в маскувальних



балахонах. У той час, як Черниш та Мартем’янов три
мали зляканого водія під прицілом автоматів, до нього 
підбіг Гусєв і, розмахуючи пістолетом, виволік із ма
шини.

-  Вибачте, ви маєте нас зрозуміти. У нас поране
ний. Із машиною нічого не станеться, запевняю вас, -  
галантно пояснив Гусєв власникові «Форда». Утім, той 
навряд чи йому повірив. Та Гусєв і сам собі не вірив.

Вони дбайливо вмощували підполковника Тере
щенка на задньому сидінні, коли на трасі замиготіли 
блимавки патрульних машин, що наближалися з Киє
ва. Їх було не менше шести.

Майже одразу стало зрозуміло, що їх помітили. У 
той час, як три машини рушили до резиденції Калити, 
ще три поїхали за ними.

-  Отже, хлопці, -  додав Черниш, коли «Форд», 
набравши за лічені секунди крейсерську швидкість, 
мчав у напрямку Києва. -  Проти рідної міліції у нас 
одна зброя -  ноги. Навіть у тому випадку, якщо в нас 
почнуть стріляти з автоматів, вогонь у відповідь забо
роняю. Тому прошу всіх розрядити зброю і здати мені 
магазини.

Ковальчук з Мартем’яновим скорилися. Гусєв де
монстративно поклав пістолет у кобуру під пахвою і 
схрестив руки на грудях.

-  Тебе це теж стосується, -  зауважив майор, вико
нуючи запаморочливий подвійний обгін по зустрічній 
смузі. Переляканий водій «Москвича», побачивши си
ню комету, що летіла назустріч, виїхав на узбіччя.

-  Своїми людьми командуй, -  спокійно мовив Гу
сєв. -  А я робитиму те, що вважатиму за потрібне.

-  Пане капітане, якщо ваша ласка -  роззбройте цьо
го бунтівника, -  безтурботно попросив Черниш Мар
тем’янова, ледь приховуючи роздратування. Він звик 
до того, що накази не обговорюються, а виконуються.



Мартем’янов сидів поруч із Гусєвим на задньому си
дінні. Між ними -  підполковник. Але він, звісно, не 
міг перешкодити Мартем’янову провести дуже жорсто
кий прийом і, паралізувавши Гусєва, відібрати в нього 
пістолет. Принаймні, так здавалося капітанові.

Але не все було так просто. В Ігоря була чудова ре
акція. Він миттю ухилився від випаду Мартем’янова і, 
в свою чергу, перехопив його праву руку.

-  Друзі, давайте не будемо сваритися, -  запропону
вав Гусєв.

-  Гаразд, приватний охоронцю, -  із цими словами 
Черниш вихопив пістолет і приставив його просто тому 
до носа. -  Сваритися не будемо. Відпусти Вадика і здай 
зброю.

Але Ігор, продовжував гнути свою лінію.
-  Краще за дорогою стеж, -  усміхнувся він, не ви

пускаючи руку Мартем’янова. -  У нас попереду знак 
«Інші небезпеки».

Гусєв мав на увазі великий пост ДАІ, який уже вид- 
нівся. Найгіршим було те, що міліціонери в компанії 
«крапових беретів» знали про наближення особливо 
небезпечних злочинців і гратися з ними не збиралися. 
Шлях було перегороджено поставленими в ряд маши
нами. А за ними виднілися автоматники. Не встиг Чер
ниш відповісти Гусєву, як автоматники без попере
дження відкрили вогонь.

-  Ну нарешті навчилися стріляти в бандитів без 
трьох дурних попереджень! -  незважаючи на те, що 
просто в обличчя Ковальчуку полетіли уламки лобово
го скла, голос його прозвучав захоплено.

Майор різко пригальмував. Гусєв нарешті випустив 
Мартем’янова. Усі зрозуміли, що тепер не до сварок.

Черниш почав розвертати «Форд». На жаль, у цю 
мить вони були зручною мішенню. Кулі «крапових бе
ретів» обрушилися на машину по всій довжині корпуса.



Пронизливо засвистіло повітря із прострелених 
шин. Із дірявого бензобака на землю полився бензин. 
Капітан Ковальчук упустив голову на груди. Три кулі 
поцілили його майже одночасно й убили наповал.

«Який ідіотизм! Знищити майже у повному складі 
найнебезпечнішу банду й отримати кулю від своїх!» -  
промайнуло в голові майора, який відкрив дверцята й 
стрімголов викотився з авто.

Більше за все йому хотілося розрядити в «крапових 
беретів» усі обойми Калашникова, якими були набиті 
накладні кишені його комбінезона. Але Черниш знав, 
що немає нічого гіршого за помсту простим виконав
цям наказу. Адже зі своєї точки зору ті знищували 
вбивць і грабіжників.

Мартем’янову та Гусєву теж благополучно вдалося 
залишити машину.

«Крапові берети» припинили вогонь, щоб не заче
пити три міліцейські дев'ятки, які зупинилися біля 
«Форда». Озброєні автоматами оперативні працівни
ки -  здебільшого в цивільному -  не залишили їм ані 
найменшої надії на втечу.

-  У нас двоє поранених. Їх треба терміново відвезти 
до лікарні, -  встиг сказати Черниш операм, які набли
жалися. Далі був жорстокий удар прикладом -  і він 
провалився у пітьму.

* * *
Гусєву пощастило більше. Його майже не били. 

Просто почепили наручники й посадили між двома 
операми на задньому сидінні «дев’ятки».

Може, через те, що він був одягнений у цивільний 
костюм, який не викликав у оперативних працівників 
негативних асоціацій із незаконними збройними фор
муваннями. А може, через те, що в нього знайшли по
свідчення приватного охоронця. Фірму «Лонгрин» уся



міліція Києва чудово знала. У багатьох там працювали 
друзі й знайомі.

Черниша і Мартем’янова у несвідомому стані з 
роз’юшеними фізіономіями заштовхали в «дев’ятку», 
й кавалькада переможців помчала назад до Києва. А 
підполковника Терещенка залишили чекати на 
«швидку допомогу» під наглядом «крапових беретів».

Незважаючи на все, операція виявилася успішною. 
Єдине, що бентежило капітана Левченка -  повна від
сутність опору з боку злочинців. Адже в них була купа 
автоматичної зброї. І, відверто кажучи, якби вони не 
почали тікати, а відкрили щільний загороджувальний 
вогонь, то однієї чи навіть двох машини його посилена 
оперативна група не дорахувалася б. А вже після цього 
злочинці могли б просто сховатися.

Капітан мимоволі засовався на своєму сидінні. 
Адже він знаходився в головній «дев’ятці» й міг стати 
першою жертвою бандитів.

-  Що, капітане, підмерзли? -  поцікавився Гусєв.
-  Мовчати! -  оперативник, який сидів праворуч, 

сильно вдарив Ігоря ліктем у бік.
Такого нахабства від затриманого Левченко не че

кав. Він обернувся й зацікавлено поглянув на Гусєва.
-  Як ти сказав?
-  Я питаю, чи не змерз, Левченко? Бо в тебе в лю

стерку лице аж надто відморожене.
Обличчя капітана набуло більш осмисленого ви

разу:
-  Той самий Гусєв?
-  Авжеж. Я тебе теж не одразу впізнав.
-  Не чекав. Ти на фото в посвідченні зовсім на себе 

не схожий.
-  А я взагалі рідко на себе схожий, -  загадково мо

вив Гусєв. -  Як життя?
-  Сам бачиш. Бандитів ловлю.



-  Не тих упіймав. Я й ті двоє хлопців випадково тут 
опинилися. А справжні бандюги втекли.

-  Який розумний! -  гмикнув Левченко. -  А хто 
забрав вантажівку, чинив опір двом співробітникам 
ДАІ та з погрозою застосувати зброю захопив «Форд»? 
Я вже не кажу про те, що діється в приватних володін
нях поважного підприємця Калити Мирослава Григо
ровича! Я лише дим бачив, а ось хлопці розберуться -  
мабуть, багато цікавого розкажуть.

-  Нічого цікавого, -  Гусєв насупився. -  Просто ку
па трупів. І нікого, схожого на Калиту.

Обличчя Левченка ніби трохи просвітліло. «Ах, ти 
падло! -  подумав Гусєв. -  Мабуть, працюєш на нього. 
Інакше чого б ви сюди прилетіли на всіх парах?!» Капі
тан Гусєву не подобався ще з часів навчання у вищій 
школі МВС.

-  Розберемося, -  сказав Левченко і відвернувся. 
Відчувалося, що він утратив інтерес до розмови з ко
лишнім однокашником.

Лише тепер Гусєв усвідомив, що в них немає жод
ного шансу. Зараз їх доставлять до слідчого ізолято
ра, поб'ють і посадять у різні загальні камери із запе
клими злочинцями. Ну, а далі -  дай Боже, щоб спра
ва взагалі дійшла до суду. Швидше за все, Калита 
зробить так, щоб вони одного дня просто не прокину
лись. Заточка з алюмінієвої ложки чи зашморг із 
роби знайдуть свою жертву в задушливій тюремній 
темряві.

Ні, такої смерті Гусєв не бажав ані собі, ані своїм то
варишам. Краще вже загинути під час спроби втекти.

Ігор уважно спостерігав за шляхом. Зовсім скоро 
буде кільцева дорога.

Вони мчали ледь не посеред траси, притискаючи зу
стрічні авто до узбіччя. Аварійна ситуація, так би мо
вити. Треба лише знайти можливість...



-  Слухай, Левченко, твій водій -  козел. Та я в його 
роки з блимавкою менше ста сорока взагалі не їздив.

-  Помовч, бо всі зуби виб’ю. За спробу чинити 
опір, -  не обертаючись, кинув той.

-  Ти під моїми зубами не підписуйся, капітане, -  Гу
сєв вже зовсім неприховано знущався. -  А водія зміни...

У цю мить опер, що сидів ліворуч від Ігоря, не ви
тримав. Не чекаючи наказів керівництва, він поліз за 
пістолетом і з усіх сил вдарив Гусєва руків’ям у соняч
не сплетіння. Гусєв закашлявся й на кілька секунд 
замовк.

Але сказаного було досить. Молодшого лейтенанта, 
який сидів за кермом, йому вдалося «взяти на слабо». 
Той розлютився, занервував і мимоволі поїхав швидше 
й небезпечніше, ніж раніше.

Вони вже мчали кільцевою дорогою. Попереду сто
яв довгий автофургон.

-  Пригальмуй, Петре, -  стривожився Левченко.
«Зараз чи ніколи», -  вирішив Гусєв і рвучко вдарив

водія головою.
Удар був ефективним. Молодий лейтенант, якого 

капітан назвав Петром, утратив контроль над ситуа
цією. «Дев’ятку» кинуло ліворуч. Автофургон голосно 
засигналив і, у свою чергу, теж рвонув убік, щоб ухи
литися від міліцейської машини, яка втратила керу
вання.

Перш ніж оперативники встигли щось зрозуміти, 
«дев’ятка» зачепила лівим бортом велетенське колесо 
автофургона. Машину закрутило. Вона ледь не переки
нувшись вилетіла на узбіччя. При цьому її жбурнуло 
на стовп із знаком «Обмеження швидкості 70 км/год» і 
зламало навпіл.

Передня частина разом із Левченком та Петром пе
ревернулася й залишилася біля стовпа, а задня злетіла 
з дороги і застрягла в густому чагарнику.



«Ну, нічого собі за хлібцем сходив», -  промайнуло 
в голові Гусєва. Як і розраховував, його врятувало те, 
що він сидів між двома оперативниками. Один -  той, 
що вдарив його пістолетом -  втратив свідомість. Іншо
го просто не було. Схоже, десь випав по дорозі.

Часу було обмаль. Трюк з перекидання у наручни
ках через спину Гусєв свого часу засвоїв на тренуван
нях на п'ять із «плюсом». Швидко зробивши це, він ви
тяг із кишені оперативника ключа. Затис його в зубах, 
підніс наручники до обличчя... Тепер він був вільний.

Ігор озброївся пістолетом оперативника й побіг до 
зігнутого стовпа, під яким, очманіло хитаючи голо
вою, сидів Левченко. Поруч із ним справжнім пам'ят
ником дорожньо-транспортним пригодам лежала дого
ри колесами частина «дев’ятки» з відкритими дверця
тами. Петро метушився всередині, марно намагаючись 
вибратися.

Дві інші оперативні машини відстали й лише тепер 
з'явилися на дорозі. Метрів за сто на узбіччі стояв авто
фургон, із якого до місця події поспішало двоє переля
каних водіїв.

Гусєв опинився біля Левченка швидше, ніж маши
ни оперативників устигли зупинитися. Вистреливши 
двічі в повітря, він гукнув водіям:

-  Підженіть сюди фургон, хутко!
Побачивши, що вони вагаються, вистрілив ще раз і 

красиво збрехав:
-  Екстрений комітет внутрішніх розслідувань! Чу

ли про такий?! Ні!? Швидко фургон сюди! І не рипай
тесь -  ваші номери я на все життя тепер запам'ятав!

Водії переглянулися й побігли назад до машини.
Потім Ігор застібнув на зап'ястях контуженого ка

пітана наручники й миттєво поставив його на ноги. У 
цю мить із «дев’яток» вистрибнуло одразу четверо. Усі 
були з автоматами й тримали Гусєва на прицілі.



-  Кидай зброю! -  наказав один з них. Утім, особли
вої впевненості в його голосі Ігор не почув.

А все тому, що він, Гусєв, у свою чергу тримав пі
столет коло потилиці полоненого Левченка. Штов
хнувши капітана вперед, він повів його просто на авто
мати оперативників.

На превеликий подив Ігоря, водії виявилися грома
дянами законослухняними й міфічного «екстреного 
комітету внутрішніх розслідувань» злякалися до смер
ті. Фургон, похрипуючи, почав здавати назад, ближче 
до Гусєва.

-  Хай тільки хтось спробує вистрілити... вас у про
куратурі жорстоко покарають за загибель начальника 
опергрупи... -  Ігор зловісно усміхався. Йому було бай
дуже, яку нісенітницю верзти, аби не слабшав психо
логічний тиск.

-  Левченко, накажи своїм ідіотам скласти зброю, -  
зажадав Гусєв. -  Бо мені нема чого втрачати. Застрелю 
тебе -  і справі кінець.

Від пережитих потрясінь обличчя капітана набуло 
сіро-зеленого кольору.

-  Кидайте, -  наказав він.
Оперативники підкорилися. На землю впало чоти

ри «калашники». Фургон уже зупинився позаду них.
-  Накажи, щоб вийшли затримані! -  зажадав 

Гусєв.
-  Виконуйте, - приречено мовив Левченко.
Мартем’янов вийшов, здивовано мружачись. Ну й

дає цей приватний охоронець! І хто б міг подумати!
-  Інший де? -  грізно запитав Гусєв.
Одному з оперативників спала на думку чудова 

ідея. Він виволік із машини Черниша й, у свою чергу, 
вирішив пошантажувати Ігоря.

Зненацька вихопивши пістолет, оперативник на
хабно мовив:



-  Відпусти капітана, а бо я з твого дружка решето 
зроблю!

Гусєв відреагував блискавично. Дуплетом прогри
міли постріли. Дві кулі встромилися в землю між сту
пнями Левченка.

-  Третя -  в голову!!! -  гукнув Ігор, миттєво приста
вивши пістолет до потилиці капітана.

-  Кинь пістолет! -  заволав переляканий капітан.
Оперативник жбурнув зброю так, ніби це був шма

ток розпеченого металу.
-  Добре! Тепер усім лягти на землю. Затримані -  зі 

мною!
За хвилину вони разом із узятим у заручники Лев

ченком сиділи в кабіні фургона. Водії пошепки лаяли
ся. Мартем’янов похапцем знімав із себе та Черниша 
наручники. Одні з них защіпнулись на Левченку.

Фургон не вписувався в поворот. Гусєву довелося 
майже ненавмисно, як він себе запевнив, зіштовхнути 
обидві «дев’ятки» в кювет. Оперативники, розбігшись 
в усі боки, не зважилися навіть на один-єдиний по
стріл. Боялися, що скажений співробітник «Лонгри- 
на» проб’є голову їхньому дорогоцінному шефові.

РОЗДІЛ 23

«Ніколи б не повірила, що можна їхати путівцем зі 
швидкістю сто двадцять кілометрів на годину», -  про
майнуло в голові Стрілецької, коли вона поглянула на 
спідометр.

Двигун ревів, як скажений. «Ауді» підстрибувала 
на кожному камінці, глушник відпав уже на п’ятому 
кілометрі. Але свого бандити домоглися -  погоні не 
було.

Уже сутеніло, коли втікачі під’їхали до скромного 
дачного котеджа, який розташувався на околиці сели



ща. Назву Стрілецька в темряві не встигла побачити -  
щось на зразок Куликівки.

Котедж також був оточений високим парканом. І 
таки мав вигляд неприступної фортеці. Але порівняно 
з попередньою резиденцією Калити це була будка.

Калита вийшов із машини й відімкнув металеві во
рота своїм ключем.

Ніяких автоматників біля котеджу не було, і Стрі
лецька ще більше здивувалася. Вона впіймала себе на 
тому, що звикла бачити озброєних людей.

-  Отут і розташуємося, дівчинко, -  Калита ввічли
во відчинив вхідні двері й пропустив Стрілецьку всере
дину. -  Ти нам зараз вечерю приготуй, а я потім тобі 
казочку розповім.

-  Може, я спочатку прийму душ? -  уїдливо поціка
вилася Світлана, збираючи брудне волосся в пучок.

Після всього, що їй довелося пережити, після бага- 
тогодинної дороги й хвилювань, вона була схожа на са
жотруса.

-  Ні. Спочатку вечеря, -  наполягав Калита.
-  Хіба нема кому приготувати вечерю? -  не прихо

вуючи роздратування, запитала Стрілецька, поглядом 
вказуючи на Виродка й Молодого.

-  Немає, дівчинко, -  розвів руками Калита.
-  Я думала, в царя є холопи, -  іронічно кинула 

Стрілецька, дивуючись власній зухвалості.
-  Холопів у мене хоч греблю гати, дівчинко. Але 

жоден із них про цей будинок не знає. Інакше ми сюди 
й не приїхали б.

«Отже, Виродок та Молодий із наближених», -  зау
важила Стрілецька.

-  Одне слово, кінчай теревені, -  підтримав Калиту 
той, якого Світлана охрестила Молодим. -  Ноги в руки 
й на кухню. Там у коморі консерви, у холодильнику ма
ють бути напівфабрикати. Приготуєш -  буде тобі душ.



Із цими словами Молодий зайшов до розкішної ві
тальні й поклав білу валізу на журнальний столик біля 
телевізора.

Стрілецька провела білу валізу сумним, зацькова
ним поглядом. «Усі мої неприємності пов’язані з цією 
клятою валізою», -  подумала вона, ледь не плачучи.

Молодому не сподобалося зацікавлення, з яким 
Світлана поглянула на валізу.

-  Будеш дивитися -  очі виколю. Зрозуміла?
-  Авжеж, мовила Стрілецька й попленталася на 

кухню готувати вечерю.
Наївшись донесхочу, бандити, однак, не відтанули.
-  Готувати не вмієш, -  це було єдине, що Калита 

сказав Світлані замість «дякую».
Цього разу Стрілецька промовчала. Ані сил, ані ба

жання просторікувати до злочинців у неї не було. Та й 
настрій був нікудишнім.

Коли годинник показав одинадцяту, груди стисну
ло важке передчуття. Їй здалося, що з цієї лиховісної 
дачі вона не вибереться вже ніколи.

Калита теж полянув на годинник і багатозначно по
сміхнувся. Потім узяв свій мобільний і сказав, звер
таючись до Молодого:

-  Буду з Пилипом домовлятися про мир та дружбу. 
Віддамо йому валізу без жодних умов. Надто лютий він 
став...

-  Я можу йти? -  поцікавилася Стрілецька, підво
дячись.

Вона вже встигла придивитись для себе диван у су
сідній кімнаті й мріяла лише про одне -  швидше пори
нути в рятівний сон.

-  Не можеш, голубонько, -  суворо мовив Калита. -  
Я тобі обіцяв казочку перед сном розповісти.

Зціпивши зуби від люті, яка переповнювала її, Світ
лана знову впала в своє крісло, відкинулася на спинку



й заплющила очі. «І де тільки цей бандит навчився ви
словлюватися, як юродивий?» -  запитала себе Стрі
лецька. «Голубкою» її назвали вперше.

-  Пилипе? Це Мирослав, -  сказав Калита в слуха
вку. -  Багато говорити не буду, сенсу немає. Валізу 
віддамо мирно. Завтра... О першій годині дня... Де? 
Там, де й завжди... Ми з тобою обоє в теніс граємо! Там 
і зустрінемось... Тільки ти, Пилипку, не лютуй... Ска
зав, що буде валіза -  отже буде. Мені воювати через неї 
набридло. Слово Мирослава... Та тільки мене ти там не 
побачиш... Подагра мені щось дошкуляє... Баба від ме
не буде... Ота, з телевізора... Ти знаєш, про кого йдеть
ся... Вона тобі валізу й принесе... Віддасть -  і крапка...

Від важкої дрімоти Стрілецької не лишилося й слі
ду. Вона схопилася, як ошпарена. До неї нарешті дій
шов зміст останніх слів Калити.

«Вона тобі валізу й принесе», -  луною відгукнулося в 
душі Світлани. На увазі мали саме ії! Стало моторошно, 
але піддаватися своєму страху Стрілецька не поспішала.

-  Ви хочете сказати, що цю кляту валізу вашому 
Пилипові понесу я? Ви це хочете сказати?! -  крикнула 
Світлана, блискаючи очима. -  Після того, як на моїх 
очах через цю валізу повбивали купу людей, ви думає
те, я погоджуся?!

Звісно, це була істерика. Але чого ще чекати від 
змученої жінки?

-  Сядь, -  наказав Молодий.
У його руці щось клацнуло. Блиснуло ідеально рів

не лезо ножа. Стрілецька замовкла.
-  Сядь, я тобі сказав, -  повторив Молодий. Ніж він 

ховати не збирався.
Світлана знову впала в крісло й розридалася.
-  Не плач, дівчинко, -  тоном садиста-аматора 

почав заспокоювати її Калита. -  Адже ми з тобою 
домовлялися, що ти нам допомагатимеш...



-  Я не хочу вам допомагати... Я не хочу вмира
ти... -  схлипувала Стрілецька.

-  А ти й не помреш... Просто віднесеш Пилипкові ва
лізу. Він на неї заслуговує. Виграв. Віднесеш -  та й усе.

-  Чому ж сам не віднесеш?
-  Боюсь я, дівчинко, -  пояснив Калита з убивчою 

щирістю. -  Пилип, сама бачиш, як лютує. Мені зараз 
треба сил набратися. Зараз не до валізи.

Стрілецька його не слухала. Вона гірко плакала, 
розмазуючи сльози по щоках. Увесь цей час Калита си
дів поруч і цідив мінеральну воду з високого келиха.

Нарешті Світлана опанувала себе й витерла сльози. 
Розплющила заплакані очі й поглянула на Калиту.

-  Гаразд, а яку казочку ти збирався мені розпові
сти? -  запитала вона.

-  А це і є моя казочка. Про валізу, -  лукаво відпо
вів Калита.

Незважаючи на істерику, Стрілецька непогано кон
тролювала свої дії. Адже вона могла взяти зі столу 
пляшку шампанського й щосили гепнути нею криваво
го царя Києва. А потім отримати заслужену кулю від 
Сави, якого охрестила Виродком.

*  *  *

Безпосередня загроза минала. Але Гусєв та інші ро
зуміли, що відпочивати ще зарано. Зараз оперативни
ки зв’яжуться зі своїм керівництвом, а отже, на них 
почне полювати вся міліція Києва. Вантажівки треба 
було позбутися якнайшвидше. І знайти надійну схо
ванку.

Попереду виднівся міст над залізничншми коліями, 
на яких стояли довгі товарні вагони. «Мабуть, іншого 
шансу не буде», -  подумав Гусєв.

-  От що, хлопці. Покаталися -  і досить, -  мовив 
він, зганяючи фургон на узбіччя.



-  А що тепер? -  запитав Черниш, який після того, 
що відбулося на трасі, перейнявся до Ігоря повагою.

-  Спробуємо заскочити в товарняк, а там побачимо. 
Нас шукатимуть передусім на дорогах.

-  Ох, Гусєв, добігаєшся до вищої міри, -  похмуро 
зауважив капітан Левченко. -  Краще здавайся зараз.

-  А ви б краще помовчували й бандитів ловили, 
пане начальник, -  уїдливо мовив Мартем’янов. -  
Знали б ви, кому ніс роз'юшили -  ох, і соромно б вам 
було!

-  Не думаю, -  сухо сказав Гусєв, спускаючись дра
бинкою з кабіни вантажівки на землю. -  Левченко ма
тір рідну продасть -  не посоромиться.

План спрацював блискуче. Десь за хвилину після 
того, як вони опинилися біля залізничних колій, 
з'явився товарний потяг, що повільно вповзав у Київ. 
Крім стандартних, наглухо закритих вагонів, до скла
ду потяга входило півтора десятка платформ із заліз
ними трубами великого діаметру. Потяг їхав зі швид
кістю двадцять кілометрів на годину.

Гусєв розстібнув наручники Левченка і, ретельно 
обшукавши капітана, витяг у нього з кишень докумен
ти, а також гаманці бойовиків Калити, які були конфі
сковані в нього під час арешту.

-  Ти перший, капітане. Надумаєш тікати -  при
стрелю, довго не думатиму. У нас справи зараз ідуть 
надто кепсько, щоб панькатися з тобою й гратися в гу
манізм.

Левченко, втім, поводився досить мирно. Втеча Гу
сєва та його супутників настільки вразила капітана, 
що в нього й гадки не було про непокору. Навпаки -  
з’явилися неясні думки про взаємовигідне співробіт
ництво...

Усі четверо залізли на платформу й улаштувалися в 
трубі півтораметрового діаметру. Ігор знову надягнув



на капітана наручники і, доручивши офіцерам нагля
дати за заручником, почав вивчати документи.

Незабаром зрозумів, що в його руках знаходилася 
дуже й дуже корисна інформація. Тому що, крім усьо
го іншого, під обкладинкою записника капітана ле
жала фотокартка вродливої брюнетки із написом на 
звороті «Твоя О.» Дата, зафіксована безпристрасним 
полароїдом у кутку, була недавньою. Мабуть, кохан
ка. І до того ж, нова. Якщо це справді так -  навряд чи 
про цю О. знають колеги Левченка, тому й не будуть 
шукати їх у неї.

Гусєв старанно вивчив записник капітана. Усі, хто 
мав у ініціалах літеру О., судячи з прізвищ, були чоло
віками. Це розчарувало Ігоря, але ненадовго. Тому що 
номерів телефонів, навпроти яких узагалі не було жод
них позначок, у блокноті було всього чотири.

Один із них збігся із тим, що його Гусєв бачив на ві
зитній картці, яка знайшлася серед іншого дріб’язку в 
гаманці вбитого в резиденції Калити бойовика. У очах 
Ігоря це було вагомим доказом співробітництва Лев
ченка з Калитою й остаточно переконало його в тому, 
що рильце капітана в пушку.

Залишилось три телефони. Судячи з перших цифр, 
два з них імовірно належали високим чинам.

А от третій був звичайним міським телефоном, за
писаним на сторінці з літерою «К».

«Невже він такий паскудник і примітивний тип, що 
своїх дівчат записує під літерою «К», що означає... 
«коханки»? Що ж, від нього усього можна чекати», -  
усміхнувся Гусєв.

Так чи інакше, йому не залишалося нічого, як при
пустити, що власницею цього телефонного номера є за
гадкова «О».

-  Слухай, Левченко, а ти знаєш, куди ми тепер по
їдемо?



Капітан, який уже встиг звикнути до мовчанки й 
перестуку коліс, здивовано озирнувся. Мартем’янов та 
Черниш теж зацікавлено поглянули на Гусєва.

-  Не знаю й знати не хочу, -  злісно процідив Лев
ченко.

-  Дарма. Тебе це втішить. Ми їдемо до власниці 
прекрасного телефонного номера...

Ігор продиктував цифри й одразу зрозумів, що влу
чив у яблучко. Левченко почервонів.

-  Що?! Це ще чому?!
-  Тому що нам треба поїсти, помитися й виспатися 

в спокійному місці. Там, де нас точно не шукатимуть. 
Я б із задоволенням напросився в гості просто до тебе, 
але це небезпечно. А в твоєї «О.» нам буде зручно.

-  Це неможливо. Її немає в місті. У неї велика роди
на. Чоловік, зрештою...

Левченко, звісно, брехав.
-  Чоловіка в неї немає, інакше вона не дала б тобі свій 

телефон. Що ж до родини -  не вірю, але раптом щось -  
будеш її нареченим, а ми колегами по роботі. І взагалі, 
друже, сховатися від міліції -  це не лише наша пробле
ма. Це й твоя проблема. Бо якщо нас спробують заареш
тувати, ми битимемося до останнього. І тебе ми завжди 
встигнемо пристрелити. Тому давай краще дружити.

*  * *

Сутінків їм довелося чекати в товарняку, який зу
пинився на сортувальній станції. Потім довго шукали 
придатну машину й нарешті, зупинившись на непоказ
ному «Москвичі», поїхали до Оксани. Так звали кохан
ку Левченка.

Коли вони дісталися до Оксаниного будинку, був 
уже пізній вечір.

-  Хто там? -  запитав за дверима приємний жіно
чий голос.



-  Оксанко, відчини. Це я, з товаришами по роботі! -  
досить бадьоро почав грати свою роль голодний і тому, 
мабуть, такий артистичний Левченко.

Оксана відчинила. Як здалося Гусєву, вона була 
здивована, але не збентежена їхнім візитом.

-  Здрастуй, Андрію, -  усміхнулася вона. -  Здра
стуйте, проходьте, -  кивнула вона трьом чоловікам, 
яких він привів.

Незабаром Левченко, Мартем’янов та Черниш уже 
чистили картоплю. Оксана чаклувала над салатом. А 
Гусєв ввічливо пояснював:

-  Вибачте, що ми так, без попередження, але сьо
годні була жахлива операція. Ми опинилися непода
лік, і Андрій сказав, що ви не будете проти, якщо ми 
заскочимо.

-  Та звісно, що ви! -  почувалося, що Оксані лестить 
присутність оперативників на її кухні. І навіть значні 
синці на обличчях Мартем’янова та Черниша її не бен
тежили.

-  От і чудово. Бо, уявляєте, відрядили до нас двох 
людей з Чернігова, то вони одразу, як то кажуть, по
трапили з корабля на бал. Їм сьогодні від бандюг діста
лося, -  Гусєв кинув виразний погляд на Левченка. -  І 
навіть гірше! Наших колег навіть ніде поселити. Уяв
ляєте?

-  Та що ви кажете? -  жінка насупилася. -  Це правда?
-  Авжеж, -  чесно зізнався Ігор.
На двох сковорідках зашипіла картопля.
-  Слухай, Гусєв, кінчай брехати, -  похмуро мовив 

Левченко, відклавши ніж і закуривши. -  Ти просто 
Оксану не знаєш. Насправді вона не вірить жодному 
твоєму слову. Поясни по-людськи, бо коли заплутаєш
ся, буде тільки гірше.

Жінка посміхнулася і подивилася на Левченка з 
любов’ю. Репліка капітана була цілком слушною.



-  Гаразд, -  зітхнув Гусєв. -  Вибачте, будь ласка, за 
брехню, Оксаночко. Я сам ненавиджу брехати, але іно
ді доводиться. Загалом, ситуація в нас безвихідна. Нас 
розшукує міліція, і якщо знайде, ми будемо змушені 
вбити вашого друга. Іти нам немає куди. Тому заночує
мо у вас. Для протоколу, звісно, ви нас впустили, бо ми 
погрожували зброєю.

Оксана була золотою жінкою. Вона не впала в істе
рику і не знепритомніла. Лише розгублено посміхну
лася й мовила:

-  Ну що ж... Давайте спершу поїмо.

*  *  *

Це була найдивовижніша картина, яку Гусєву дово
дилося бачити в своєму житті.

Двоє спецназівців, дівчина сліпучої краси, капітан 
міліції зі слідами наручників на зап'ястях і приватний 
охоронець, які зосереджено поглинають смажену кар
топлю, піввідра салату, сосиски та бринзу.

Коли все було з'їдено, миска з-під салату витерта 
хлібом, а міцний чай розлитий по великих чашках, 
Ігор із вдячністю поглянув на Оксану й мовив: «Дя
кую». Інші теж поквапно подякували господині.

-  Усе буде добре, Оксанко. Слово честі, -  мовив 
майор. -  Усе владнається. Завтра вранці ми зникнемо, 
й ви нас більше не побачите.

-  «Добре», «добре»... Це я вже чула, -  сумно зіт
хнула Оксана. -  Але чи можу я хоча б знати, що відбу
вається? І чому ви погрожуєте вбити Андрія. Адже він 
такий добрий, якби ви тільки знали!

Левченко важко, спідлоба поглянув на Гусєва.
«Та хоча б за те, що він допомагав одному з найне- 

безпечніших бандитів країни», -  хотів було сказати 
Гусєв. Але вирішив, що ще не час для викриттів. Зреш
тою, навіть якщо капітан переступив закон, він, Ігор,



не має жодного права на те, щоб визначати ступінь йо
го провини, виносити вирок і, тим паче, стежити за йо
го виконанням.

-  Андрію просто не пощастило, -  знизав плечима 
Гусєв. -  Він виїхав на операцію, щоб піймати небез
печних бандитів, а натомість піймав нас. Але оскільки 
довести щось оперативному працівнику міліції під час 
виконання службових обов'язків неможливо...

-  Чому? -  запитала Оксана. -  Чому неможливо?
«Та вона ж просто свята! -  здивувався Гусєв. -  І де

тільки Левченко відкопав такий скарб? »
-  Тому, -  випередив Ігоря Черниш, -  що при спро

бі порозумітися ви одразу отримуєте прикладом по ви
лиці, потім по ребрах і дві пригорщі матів на додачу. 
Але я оперів не звинувачую. Робота надто нервова -  у 
самого така.

-  Авжеж, щось на зразок того, -  підтримав Гусєв.
-  О чорт, зовсім забув! -  Черниш схопився на но

ги. -  Оксаночко, можна подзвонити?
-  Так, звісно. Телефон у передпокої. Є ще в кімнаті, 

на журнальному столику.
-  А телефонний довідник у вас є?
-  Є. Теж на столику.
-  Чудово. Піду телефонувати в лікарні, -  пояснив 

Черниш Мартем’янову та Гусєву. -  І морги, якщо буде 
на те потреба, -  додав він тремтячим голосом.

-  А ти, до речі, поки що можеш душ прийняти, -  
запропонував Гусєв Мартем’янову. -  Оксано, ви не за
перечуєте?

-  Ні, будь ласка.
-  Я заперечую, -  Мартем’янов виразно подивився 

на Левченка. Мовляв, боюся залишати його з вами сам 
на сам.

-  Іди-іди, Вадиме, ми з Андрієм все ж однокласни
ки. Якось вже домовимось.



Жінка тривожно подивилася на Гусєва.
-  Хлопці, все ж між вами щось негаразд, -  мовила 

вона тоном занепокоєної матусі.
-  Я саме про ці негаразди й розповідав, однак Сте

пан мене перебив, -  незворушно зауважив Гусєв, при
сьорбуючи чай.

У ванній зашуміла вода. Із кімнати долинав тихий 
голос Черниша.

-  Отже, розповідайте.
-  Ми випадково опинилися в зоні розборок двох ве

ликих бандитських угруповань. А ваш Андрій та його 
люди нас заарештували. Помилково, звісно. Між ін
шим, одного нашого товариша вбили. Щоправда, стрі
ляли не оперативні працівники міліції, а «крапові бе
рети». Андрій у нас, дякувати Богу, не стріляв, бо ми 
всі зараз були б небіжчиками. Ми здалися без бою. А 
потім я прийшов до висновку, що ми даремно здалися, 
оскільки мафія зможе дуже легко дістати нас у в’язни
ці. І ми втекли, прихопивши Андрія заручником, щоб 
нас не вбили його колеги. От і вся історія. Коротко.

-  Ви кажете «ми». Хто ви такі?
-  Я співробітник охоронного агентства «Лонгрин». 

Хто такі Степан і Вадим -  треба запитати в них самих. 
Судячи із стилю роботи, вони із сил спеціального приз
начення.

-  А як можете довести, що ви з охоронного агентства?
Гусєв посміхнувся і поліз за посвідченням.
-  Ну, знаєте, ви просто прокурор, Оксанко...
Ігор осікся. Просто під кадик упиралося вістря ве

ликого кухонного ножа. Дуже гострого, як помітив 
Гусєв.

-  Віддайте мені зброю, -  тихо, але твердо сказала 
Оксана.

На превеликий подив, Левченко не схопився за 
другий ніж, який лежав на відстані витягнутої руки, і



не спробував розбити йому голову стільцем. Він про
сто сидів зовсім нерухомо й уважно дивився за спину 
жінки.

-  Краще цього не робити. Заберіть ніж, -  це був го
лос Мартем’янова. «Он куди дивиться Левченко!» -  
зрозумів Гусєв.

-  Не рухайтеся, -  глухо мовила Оксана.
Гусєв відчув, що тиск ножа на горло посилився.
-  Сонечко, ти справжня героїня, -  м’яко сказав 

Левченко. -  Але їх троє, й у всіх трьох чудова підготов
ка. Ти встигнеш убити лише одного. А потім Вадим 
скрутить тобі в’язи. Пістолетом ми все одно не встигне
мо заволодіти й загинемо дуже нерозумно. Віддай мені 
ніж. Вони не зроблять нам нічого поганого. Ми з Ігорем 
разом училися. Правда?

-  Авжеж. А ще правда те, що мій пістолет дивиться 
Андрію в серце, -  прошепотів Гусєв. Говорити йому за
важав ніж.

Ліва рука Гусєва була в кишені піджака. У серце не 
в серце, але легко було повірити в те, що ствол пістоле
та спрямовано у бік Левченка.

Оксана відкинула ніж і розридалася. Вона дуже 
боялася непрошених гостей.

-  Що за сльози? -  бадьоро запитав Черниш, з’явив
шись у кухні. -  Радіти треба! Підполковник Терещен
ко доставлений до лікарні, й півгодини тому його ус
пішно прооперували!

РОЗДІЛ 24

Стрілецька не могла заснути. Її руки сковували ста
леві наручники.

На розкладачці хропів Калита, у сусідній кімнаті 
грали в карти Виродок та Молодий. Двері до спальні 
бандити завбачливо залишили відчиненими.



Стрілецька не сумнівалася в тому, що вони теж із за
доволенням лягли б відпочити, якби не тривога за своє 
життя. А раптом щось? Калита залишив їх на варті.

Поруч із Молодим лежав узі, поруч із Виродком -  
«беретта». А в ногах Виродка стояла та сама фатальна 
валіза.

Розплющивши очі, Стрілецька дивилася на напру
жені обличчя бандитів, захоплених грою. Виродок 
одразу поглянув на неї. Було зрозуміло, що якщо вар
тові почують підозріле шурхотіння, то стрілянину від
криють одразу, без попередження. Стрілецька спробу
вала перевернутися на бік, але залізо вп'ялося в тонку 
шкіру зап’ясть.

Світлана думала про свою долю. Завтра їй дове
деться нести дивну білу валізу Пилипові. Потім її, імо
вірно, вб’ють. Сьогодні вона не може заснути, тому що 
їй страшно.

«Щоб не було бажання партизанити», -  пояснив 
Калита, застібаючи браслети.

Була задуха. Мучила спрага, але не хотілося проси
ти бандитів принести води. Місячне світло било в очі 
навіть через фіранки, хотілося вити по-собачому.

-  Хлопці, -  нарешті не витримала Стрілецька, -  я 
хочу пити.

-  Ой! А я -  в туалет. Не дамо одне одному вмерти! -  
Виродок ощирив свою золотозубу пащу.

Молодий теж стримано зареготав. Жарт компань
йона явно припав йому до смаку.

-  Хлопці, я серйозно, -  вела далі Стрілецька, під
водячись на ноги.

-  І я серйозно, -  не вгамовувався Виродок. Він був 
дуже п’яний.

-  Востаннє я чула цей жарт у піонерському таборі 
«Щасливе дитинство» у сімдесят восьмому році, -  пох
муро мовила Стрілецька. -  Зніміть із мене наручники.



«А чим я ризикую?! -  подумала вона. -  Все одно 
вб’ють, якщо захочуть. То навіщо перед ними викаблу- 
чуватися?»

Бандити переглянулися. Відсіч Стрілецької їх, 
здавалося, охолодила. Молодий мовчки зняв з неї бра
слети.

-  Якщо серйозно, тоді йди. Тільки не думай під
ходити до дверей чи різати вени. Ясно? -  муркнув 
Виродок.

Розтираючи червоні смуги на зап’ястях, Стрілець
ка вийшла на кухню й увімкнула світло. Відкрила хо
лодильник і дістала двох літрову пляшку «Спрайта», 
знайшла келих і дійшла висновку, що треба відчинити 
вікно, -  хотілося свіжого повітря.

Але побачила, що вікно вже відкрите. А жіноча ру
ка з акуратним манікюром через нього простягає їй... 
армійський протигаз. Не вірячи своїм очам, Стрілецька 
припала до підвіконня й почала вдивлятися в темряву.

Унизу під вікном стояла Тетяна Венгерова. Тільки 
одягнена вона була дуже незвично. Плямистий комбі
незон, на голові хустка-бандана, на плечі автомат. У 
руках теж якась зброя. Але Стрілецька не встигла роз
дивитися її як слід.

-  Негайно надягни! -  прошепотіла Венгерова й 
зникла в чорних кущах.

Стрілецька відступила півкроку, крутячи протигаз 
у руках. Востаннє вона бачила цю річ на уроках ци
вільної оборони в середній школі.

В університеті, щоправда, вона теж була слухачем 
обов’язкового курсу цивільної оборони. Але просачку- 
вала всі заняття і ледве не вилетіла. Із коридору почув
ся сердитий голос Молодого.

-  Ти що там, заснула?! -  голос ніби наближався.
-  Та ні. Мені що, попити спокійно не можна? -  від

повіла Стрілецька.



Вона миттєво кинулася до сміттєвого відра й жбур
нула туди подарунок Венгерової. Потім схопила зі сто
лу келих із «Спрайтом» і набрала повний рот холодно
го напою.

-  Ну, що в нас тут? -  поцікавився Молодий, зай
шовши на кухню.

-  Усе спокійно. Як на цвинтарі, -  похмуро мовила 
Стрілецька, проковтнувши лимонад.

-  А вікно хто відкрив? -  з погрозою запитав Моло
дий, гнівно блиснувши очима.

-  Я. Спекотно ж. А що? -  з викликом запитала 
Стрілецька.

-  А те, що якщо ще раз...
На щастя, Виродок, який знудився в сусідній кім

наті, почав висловлювати невдоволення відсутністю 
компанії.

-  Та годі вже. Горілка гріється! -  Виродок жадав ві
дігратися.

Стрілецька зробила перелякане обличчя й налила 
собі ще лимонаду. Молодий закрив вікно, з підозрою 
подивився на неї, дзенькнув наручниками й пішов 
геть.

-  Ще обіп’єшся, -  зловісно зауважив він.
Незважаючи на те, що Молодий пішов, так нічого й

не знайшовши, Стрілецькій стало тривожно. Адже не
даремно Венгерова дала їй протигаз. А раптом зараз...

Намагаючись не думати про те, що відбудеться за
раз, Стрілецька вийняла протигаз з відра, запхала йо
го під сорочку й жалібно проскиглила:

-  Хлопці, я ще в туалет зайду, добре?
Цього разу заперечень і коментарів не було. «Я їм, 

здається, набридла», -  радісно подумала вона.
Зачинивши двері, Стрілецька гарячково згадала 

все, що знала про те, як треба надягати протигаз, й рі
шуче начепила його на голову.



Ґума прилипла до обличчя й неприємно прищемила 
волосся. Дихати було незвично й важко. Але Стрілець
кій було байдуже. Вона вже не думала про те, що буде, 
якщо хтось із бандитів постукає в двері.

Стрілецька припала вухом до дверей. Із кімнати, де 
грали в карти її вартові, чулася лайка. Голосно хропів 
Калита.

Виродок лаяв Молодого з приводу чергового програ
шу -  бандити, звісно, грали не просто так. Раптом по
чувся дзенькіт віконного скла. За мить Стрілецька по
чула дивне шипіння, ніби на розпечену електричну 
плиту вилили піввідра води. Шипіння дужчало й не 
припинялося.

Цвіркнув пістолет-кулемет. Гаркнула «Беретта». 
Молодий щось крикнув Виродку, але його лемент ур
вався на півслові. Щось важке з гуркотом упало на під
логу. Знову почали стріляти. Однак дуже скоро стріля
нина стихла. Стрілецькій стало не по собі.

«А якщо Венгерову вбили?» -  подумала вона.
Потім запала тиша -  хвилини невизначеності. 

Стрілецька, як і раніше, слухала, але нічого не чула.
Раптом вона помітила, що важкий темно-сизий дим 

став просочуватися в щілину під дверима туалету. І хо
ча на ній був протигаз, її це стривожило. А раптом у бу
динку пожежа, й вона згорить заживо? А раптом про
тигаз не працює? А раптом...

Стрілецька не знала й не могла знати, що будинок, 
який став для неї тимчасовою в’язницею, наповнював 
нервово-паралітичний газ «ГНП-12».

Цей новомодний і винятково ефективний газ в ан- 
титерористичних групах охрестили «Кальвадосом». 
Охрестили за одну характерну рису його дії -  коли лю
дина, яка надихалася «Кальвадосу», приходила до тя
ми після багатогодинного забуття, то відчувала на язи
ці огидний і непереборний смак однойменного напою. І



цей смак позбавляв щасливця радощів життя, як міні
мум, на найближчий тиждень.

Не знала Світланаа й про те, що поки вона трем
тить, як осиковий листок, сховавшись у вбиральні, 
жива й неушкоджена Тетяна Венгерова безшумно, по- 
котячому піднялася на ґанок, відімкнула вхідні двері 
й увійшла до будинку.

Стрілецька не почула, як Венгерова підійшла до 
дверей її укриття. Тому лише тоді, коли Тетяна виса
дила важким черевиком двері до туалету, вона зрозумі
ла, що все добре й хвилюватися не варто.

Опустивши дуло автомата, Венгерова зробила Світ
лані красномовний знак рукою -  «Ходімо!»

Стрілецька кинула швидкий погляд на занурену в 
сонні хвилі «Кальвадосу» кімнату, де лежали, не випу
скаючи з рук зброї, Молодий та Виродок. І подумала 
про те, що вже втретє за останні три доби вона має 
честь бути кимось врятованою.

-  Як ти мене знайшла? -  запитала Світлана, коли її 
багатостраждальна «Ауді» виїхала на дорогу.

-  Просто, -  Венгерова загадково усміхнулася.
-  І все ж, -  не мовчала Стрілецька.
-  Взагалі-то це професійна таємниця. Але вам, 

Світлано Олексіївно, я її відкрию. Ще вранці, біля 
«Лонгрина», Гусєв причепив до днища вашого авто ра
діопередавач. Він повідомляв мені, де ви.

-  То ти все це зробила сама?!
Чомусь Світлана була зовсім упевнена в тому, що 

цю операцію порятунку Венгерова здійснювала за 
сприяння відділення спецназівців, беркутівців, есбе- 
ушників чи ще когось...

-  Звісно, сама, -  відгукнулася Тетяна.
-  А чому не звернулася до Зуєва? Пам’ятаєш, я 

давала вам із Ігорем номер телефону мого друга з 
СБУ?



-  Пам’ятаю, -  неохоче погодилася Венгерова. -  
Але не розумію, навіщо перекладати на плечі інших 
людей роботу, яку можеш зробити сам. Тим паче, коли 
тобі за неї платять гроші!

Аргумент був залізним. Стрілецька замовкла, ми
луючись Тетяною.

Коли Світлана була дружиною Дмитра Сенченка, 
директора «Лонгрина», вона засвоїла правило: «Усе, 
що обіцяє Дмитрик -  поділи на десять».

Якщо він обіцяв, що відпочивати вони поїдуть у Бол
гарію, на Золоті Піски, весь довгоочікуваний серпень 
проходив у нікчемному пансіонаті на Азовському морі.

Але цього разу правило не спрацювало! «Тетяна й 
справді професіонал», -  подумала Стрілецька.

-  Отже, Зуєв нічого не знає?!
-  Звісно, а навіщо йому знати? -  здивувалася Вен

герова. -  Якби мова йшла про щось серйозне, може, це 
й було б доречним.

-  А це що, несерйозно?
-  Не дуже. Я ж нікого не ліквідовувала! Навіть не 

поранила! Виспляться -  та й усе. У міліцію вони не за
являтимуть.

Вони вже під’їжджали до Києва. Світало.
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-  І ви не взяли білу валізу? Ви навіть не подивили
ся, що там лежить? Ви -  дві обмежені, самозакохані 
жінки! Залишили бандитам те, через що вже загинули 
десятки людей! -  Зуєв був розлючений.

Він крокував кухнею, присьорбував найміцнішу 
каву, і майже рвав на собі волосся.

Півгодини тому Стрілецька й Венгерова висмикну
ли його з ліжка й примусили вислухати свої розповіді, 
схожі на звістки з фронту.



Порядні люди так, звичайно, не роблять. І все одно 
Світлану це образило -  вона чекала теплішого прийому.

Тетяна Венгерова сиділа на стільці біля вікна, ку
рила з відсутнім виглядом, ніби її це не стосувалося.

-  Ну, знаєш! -  почала Стрілецька, закусивши 
губу. -  Ці обмежені і, як ти сказав, самозакохані жін
ки залишили з носом вершки кримінального суспіль
ства й дивом залишилися живими... А ти торочиш про 
якусь валізу...

-  Вибач, Світлано, -  пом’якшав Зуєв. -  Просто ро
бота в мене така. А що сталося з Калитою?

-  «Кальвадосу» понюхав, -  стримано відповіла 
Тетяна.

-  А-а, зрозуміло, -  мовив Зуєв, кинувши на неї по
гляд, у якому були і повага, і острах, і зацікавлення. -  
Це означає, що за три години вони очухались від вашо
го «Кальвадосу» і з новими силами почали вартувати 
валізу... Ех, шкода, не встигнемо...

Стрілецькій було зрозуміло, що всі думки Зуєва в 
ту мить займала клята штукенція. «Просто якийсь 
центр Всесвіту!» -  подумала Світлана й знову заку
рила.

-  А мені не шкода, -  зовсім чесно сказала вона.
-  Ти часом не знаєш, що люди Калити робитимуть з 

цією валізою? -  запитав Зуєв, проігнорувавши остан
ній випад Стрілецької.

-  Знаю. Сьогодні о першій годині дня Калита від
дасть її Пилипові Секачову. Він хоче миру...

-  Чому ж ти мовчала? Де саме вони зустрічаються? 
Точний час? -  запитав Зуєв.

-  Де саме -  не знаю... -  розгублено мовила Світла
на. Але, побачивши, як на обличчі майора знову з’яви
лася тінь глибокого розчарування, напружила пам’ять 
і додала: -  Пам’ятаю, що Калита казав щось про теніс. 
Мовляв, ми з тобою, Пилипку, тенісисти.



-  Тенісисти? -  перепитав Зуєв і звів очі до стелі, не
мов там була відповідь на всі його запитання. -  Ми з 
тобою тенісисти... Авжеж. Приватні корти «Дібро
вонька». Там саме такі спортсмени, як Мирослав та 
Пилип, збираються... Інший варіант -  кафе «Корида» 
біля кортів... Розберемося...

Зуєв міркував уголос і Стрілецька вирішила не пе
ребивати його. Вона знала, що турбувати чоловіка, за
нуреного в роботу, так само небезпечно, як дражнити 
бика червоною ганчіркою.

-  Напартачили ви добряче, дівчатка. Треба вам 
відпочити, -  нарешті майор звернувся до своїх не
сподіваних гостей. -  А я поки що займуся Калитою та 
Пилипом. Є якісь варіанти щодо місця відпочинку?

Світлана нерішуче завагалася. Батьків вона вже по
ховала, з іншими родичами стосунків не підтримує, всі 
подруги та друзі в Києві... Отже, варіантів стільки, 
скільки курортних міст.

-  Чути нічого не хочу про курорти! -  вибухнув 
Зуєв. -  Це надзвичайно нерозумно й легковажно!

-  А якщо за кордон?
-  У жодному разі! Кордон -  вузьке місце. У всіх ва

ших недругів є зв’язки в органах. У всіх! Братки й орга
ни -  брати-близнюки. Тож тільки-но почнете оформлю
вати візи й таке інше, вас одразу вирахують, а ще швид
ше впіймають. Ви навіть до «Борисполя» не доїдете.

-  А Одеса? Чи... Ялта, -  спитала Стрілецька.
-  Одеса? Ти за бандитами скучила? Вони твою пере

дачу, Світланко, дивляться щотижня, затамувавши 
подих. Ти знімеш номер у готелі -  і про це знатиме пів- 
міста! -  знову вибухнув Зуєв. -  Коли я кажу «відпочи
нок», я маю на увазі таке місце, де б вас ніхто не знав і 
вами не цікавився. Місцинку під Києвом.

-  Село Кольорове підходить? -  раптом зауважила 
Венгерова, незворушна, немов сфінкс.



Зуєв і Стрілецька одночасно подивилися в її бік -  
для них це було несподівано.

-  Підходить, -  сказав Зуєв. -  А що там, у цьому 
Кольоровому?

-  Там живе моя двоюрідна сестра. Я теж звідти.
-  Чесно кажучи, ідеальний варіант. Упевнений, 

якщо тебе, Світланко, захочуть знайти, то про двою
рідну сестру Тетяни навряд чи згадають. Тим паче, що 
Калита не знає про іншого охоронця. Тому вирушайте 
туди якомога швидше. Залиште мені адресу й телефон. 
Я вам телефонуватиму, а на вихідних приїжджатиму.

-  Авжеж! Приїжджатимеш! Від тебе дочекаєшся! -  
Стрілецька підвелася й поглядом показала Венгеровій, 
що час іти. -  Ти будеш ганятися за валізою, яка гово
рить...

Уже в передпокої, взуваючи туфлі, Стрілецька по
глянула на Зуєва і... здивувалася зробленому ефекту. 
Він закляк на місці з сигаретою в руках. Очі збільши
лися й стали схожі на два апельсини, кошлаті брови 
злетіли вгору.

-  Світланко, рідна, ти сказала, що валіза «гово
рить»? Чи мені це почулося? -  нарешті спитав Зуєв 
майже пошепки.

-  Атож, -  підтвердила Стрілецька. -  А що?
-  Негайно знімай туфлі й повертайся на кухню. У 

мене до тебе тепер ще більше запитань, ніж було дві го
дини тому.

Венгерова й Світлана переглянулися. Доведеться 
знову пити каву.

*  *  *

Вирішили, що Черниш та Мартем’янов всю ніч по 
черзі вартуватимуть Оксану та Левченка. Гусєву, як 
головному герою вчорашнього дня, було наказано вис
патися. Першим заступив на варту Мартем’янов. О че



твертій ранку він зітхнув, роздавив у попільниці черго
ву цигарку й пішов будити Черниша.

Від першого ж його дотику майор схопився з роз
кладачки, немов по сигналу «тривога».

-  Що сталося? -  прохрипів він, дивлячись на Мар
тем’янова.

-  Нічого, -  прошепотів той. -  Твоя черга вартува
ти, Степане.

Черниш одягнувся й вийшов на кухню. Повітря бу
ло сизим від цигаркового диму. Майор скривився й від
крив вікна.

Він поставив на плиту чайник, взяв зім’ятий номер 
«Фактів», який читав Мартем’янов та з відразою 
вп’явся в заголовок «Братва зводить рахунки». На ін
шій сторінці банк «Омега» рекламував свою чесність і 
надійність.

Черниш гмикнув і відкинув газету. Читати цю 
маячню було неможливо. На кухню зайшов Мар
тем’янов.

-  Що, не спиться, Вадиме? -  суворо запитав Чер
ниш.

-  Та біс його знає, -  підкреслено безтурботно кинув 
той.

Він важко опустився на стілець і витягнув із пачки 
чергову цигарку.

-  Курити треба менше. І взагалі, йди поспи, -  ви
магав Черниш. -  Завтра важкий день.

-  У тому й річ.
Голос виказував Вадима. Майор зрозумів, що на

парнику не добре.
-  Нічого, Вадиме, в Ефіопії ще й не таке бувало, -  в 

уяві Черниша постала безкрайня розпечена пустеля й 
одноманітні, спекотні джунглі.

-  Там я хоча б знав, чий наказ виконую, -  сказав 
Мартем’янов, поглянувши на Степана. -  І знав, в ім’я



чого вбиваю людей, які не зробили особисто мені нічо
го поганого. Бо в мене була Батьківщина, яка мала пра
во наказувати.

-  Еге ж, -  без тіні іронії погодився Черниш. -  А ще 
ти був молодий, енергійний, мав великі плани щодо 
кар’єри, тобі світила посада комсомольського керівни
ка, і тобі тиснув руку начальник спецслужб.

-  Атож, -  виклично згодився Мартем’янов. -  Було 
таке. А що?

-  Та нічого. Просто Батьківщина -  це не лише сло
во. Це насамперед твій дім, твої рідні люди.

-  А ще продажні менти й братки під прикриттям 
банку «Омега», -  усміхнувся Мартем’янов.

-  Угу. Точнісінько так, як ракова пухлина -  части
на організму. Те, що необхідно видалити. І хтось має 
стати хірургом, Вадиме. Поміркуй сам -  що ми тоді 
зробили в Ефіопії для Радянського Союзу? А що ми 
зробили за останні роки посеред спекотного степу? Та 
нічого! Виконували накази вищого командування. 
Змагалися за кар’єру.

-  Тепер ми також виконуємо накази командуван
ня, -  огризнувся Мартем’янов.

-  Неправда. Ми виконуємо особисте прохання гене
рала Соболя. І не знаю, як ти, Вадиме, а я це роблю не 
для того, щоб врятувати його шкуру, а заради співвіт
чизників.

-  Гарно говориш, Степане, -  похитав головою Мар
тем’янов.

-  Та пішов ти... -  жартівливо відмахнувся Чер
ниш. -  Сам знаєш, що я ще дещо вмію, -  він стиснув 
пальці в кулаки так, що захрумтіли суглоби.

-  Інакше я б тебе й не слухав, -  усміхнувся Мар
тем’янов. -  Розумієш, Степане, ти в мене єдиний 
справжній друг... Не зрозумій мене неправильно... 
Просто я подумав, якого біса все це... Якщо ми з тобою



загинемо, від цього нікому не полегшає. А якщо КБПЗ 
потрапить за кордон -  невелика втрата. Щодня з краї
ни зникає щось таке...

-  А от про це навіть не думай, Вадиме, -  у голосі 
Черниша чулися сталеві нотки. -  Ми з тобою офіцери, 
а не цивільні, і знаємо, що таке бактеріологічна зброя, 
й кому вона може знадобитися в нашому аж ніяк не 
найкращому із світів.

-  Я почав боятися смерті, Степане, -  тихо мовив 
Мартем'янов, відводячи погляд.

Чайник закипів.
-  Нерозумно боятися смерті на лінії вогню. Рано чи 

пізно вона сама нас знайде, -  м’яко мовив Черниш. -  
Головне, щоб ми могли з чистою совістю сміятися їй в 
обличчя.

Мартем’янов мовчав.
-  Ти маєш рацію, Степане, -  врешті сказав він. -  

Ми всі зараз на лінії вогню. І той, хто вагається, буде 
гіршим за дезертира з фронту.

-  Авжеж, -  погодився Черниш. -  А тепер іди спа
ти. Чаю все одно від мене не дочекаєшся -  навіть не 
проси.

* * *
О сьомій ранку всі вже були на ногах. Незважаючи 

на вчорашній сумбур та не найкращі умови для відпо
чинку в невеликій двокімнатній квартирі, всі непогано 
виспались. Навіть Мартем’янов та Черниш, яким ви
пало лише по три години сну, завдяки сталевій ви
тримці почувалися непогано.

Оксана була у відпустці. Гусєву не довелося вирішу
вати: відпустити її під чесне слово чи залишити в за
ручниках.

-  Знаєте що, Оксанко, -  мовив Гусєв після того, як 
вони нашвидкуруч поснідали. -  Нам треба серйозно



договорити з Андрієм. Тому ви, будь ласка, почитайте 
щось у себе в кімнаті чи подивіться телевізор, а ми тут 
на кухні побалакаємо.

-  Як скажете, -  зітхнула жінка.
Коли вона пішла, Гусєв обвів усіх присутніх важ

ким поглядом і мовив:
-  У нас не було часу прояснити свої позиції, але те

пер вже час це зробити. Особисто я хочу лише одного -  
знайти жінку, яку я маю охороняти, і забути про вчо
рашнє назавжди. Звісно, за умови, що ти, Андрію, теж 
про це забудеш.

-  Я може й забув би, -  гмикнув Левченко. -  Але 
там було три машини з моїми підлеглими. Одинадцять 
свідків, дехто з яких -  скалічений. Через твої, Ігоре, 
фортелі, між іншим. Я вже мовчу про розбитий служ
бовий транспорт.

-  Це, звісно, не дрібничка, -  Гусєв насупився. -  Не 
кажучи вже про те, що мені можна приписати співу
часть у десятку вбивств у резиденції Калити. Гаразд, 
облишмо це поки що. Мені давно хочеться почути, на
віщо на дачу чесного підприємця Калити вдерлися ви?

Гусєв перевів погляд на Черниша й Мартем’янова. 
Офіцери обмінялися поглядами. Мартем'янов відвів 
погляд убік і з байдужим виглядом почав вивчати сте
лю. Майор помовчав із півхвилини, провів долонею по 
волоссю й нарешті мовив:

-  Правди я не маю права вам сказати, а брехати рід
ній міліції не хочу. Але можу дати слово честі офіцера, 
що діяли ми в інтересах країни. На жаль, завдання по
ки що не виконали. Але обов’язково виконаємо, хай 
навіть ціною власного життя. Нам, як і раніше, потрі
бен Калита й один надзвичайно небезпечний предмет, 
який зараз у нього.

-  Чув, Андрію? Усім Калита потрібен! Мені -  щоб 
знайти мою підопічну. Товаришам -  щоб відібрати в



нього якийсь «надзвичайно небезпечний предмет». То
бі, до речі, він теж потрібен.

-  Це ще чому? -  підозріло запитав Левченко.
-  Щоб убити його, друже, -  жорстоко сказав Гу

сєв. -  Справа в тому, що в розгромленій резиденції Ка
лити опери знайшли надто багато цікавих речей, щоб 
цю купу доказів можна було приховати. Варто якомусь 
есбеушнику вплутатися в цю справу -  і Калита сяде, 
обов’язково сяде, тому що не посадити його вже буде 
неможливо. Але ж ти розумієш, капітане, що Калита 
потягне до в’язниці й тебе за компанію. Просто так. Ну, 
а якщо Калиту вбити -  саджати у в’язницю нікого бу
де, й ніхто проти тебе не свідчитиме. Ось така амораль
на арифметика виходить. Його життя за твою свободу.

-  Супер! -  зрадів Мартем’янов. -  То що ж вихо
дить -  Калита потрібен не лише нам, а й вам?

-  Калита потрібен усім, -  криво всміхнувся Лев
ченко. -  Чесно кажучи, я про це ще вчора думав, але 
було якось не до цього. Зараз Ігор скаже, що після того, 
як ми розберемося з Калитою, -  ви одразу ж мене від
пустите.

-  Звісно, відпустимо! Ти ж, як співучасник убив
ства Калити, будеш нашим кращим адвокатом, 
Андрійку! Ти зробиш усе, щоб завалити нашу кримі
нальну справу ще на початку розслідування! Або ж 
тебе посадять за співучасть у вбивстві Калити та його 
спільників!

Гусєв був у гарному настрої.
-  Зачекай, охоронцю, -  Черниш махнув рукою, ні

би хотів зупинити машину. -  А чому ти так наполяга
єш: «Вбити Калиту, вбити Калиту»? Нам навіть його 
життя не потрібне -  лише те, що він украв.

-  А мені потрібне, бо я оберігаю життя й здоров’я 
свого клієнта. Я не хочу, щоб люди Калити викрали 
мого клієнта, як це відбулося вчора. Я хочу захистити



її від нього. А найкращий захист -  це напад. Чув таке, 
друже?

-  Брате, Академія Генштабу по тобі плаче, -  майже 
серйозно сказав Мартем’янов.

* * *
Про існування запасної резиденції Калити в селі 

Куликівка було відомо лише вибраним. І все ж Левчен
ко знав про неї. Інших імовірних адрес для того, щоб 
знайти Калиту, у них все одно не було, і вони виріши
ли почати пошуки саме з Куликівки.

Якщо раніше проблеми зі зброєю благополучно ви
рішував підполковник Терещенко, то зараз усе було 
набагато складніше. У них був єдиний пістолет, яким 
Гусєв заволодів під час втечі від оперів. В обоймі було 
рівно три патрони. Для того, щоб успішно напасти на 
бандитів, цього було замало.

Тому Ігор запропонував майорові подумати і згада
ти хоча б одного торговця зброєю, у якого під ліжком 
завжди можна знайти кілька автоматів і з піввідра па
тронів.

Левченко, звісно, таких людей знав.
-  Можу запропонувати капітану координати 

кількох, -  мовив він. -  Костянтин Шумихін на пріз
висько «Шумло» та Олександр Березніченко на пріз
висько... от, чорт, забув!

-  Нічого. Ти, головне, адреси згадай, -  Гусєв під
моргнув Мартем'янову.

-  Адреси я пам'ятаю, -  образився Левченко. -  Од
ного сам в'язав, коли ще в лейтенантах ходив, на іншо
го не так давно хлопців вивів. Березніченка засудили 
умовно, а Шумло взагалі відкараскався за відсутності 
доказів. Але краще навідатися до Шумихіна. Бо з ним 
міліція давно справи не мала. Отож він украй знахаб
нів і зброї в нього повно. До того ж, живе неподалік.



-  О, -  Гусєв багатозначно підняв до стелі палець. -  
Це головне. Нам зараз довго гуляти без зброї небезпечно.

Об одинадцятій ранку Гусєв та Левченко вже спо
стерігали за вікнами квартири Шумихіна з даху су
сідньої багатоповерхівки. А Мартем’янов та Черниш 
відпочивали на лаві біля дитячого майданчика.

Замість десантних балахонів вони отримали від Ок
сани якесь лахміття її колишнього чоловіка. Тепер во
ни були схожі на двох непоказних безробітних, котрі 
перебиваються крадіжками на дачах заможних киян і 
мріють при нагоді виїхати на роботу за кордон.

Після півгодинного спостереження Гусєв і Левчен
ко приєдналися до офіцерів.

-  Шумихін вдома й до того ж не сам. Діяти будемо 
по-хуліганськи: наберемо смердючого ганчір’я, запа
лимо, кинемо йому під двері, подзвонимо й схо
ваємось. Хтось обов’язково відчинить -  бо почує запах 
смаленого й почне це ганчір’я топтати. Тоді ви, панове 
офіцери, нейтралізуєте його, а ми з Андрієм вас при
криємо. Зрозуміло?

-  Ідіотський план, -  пхикнув Левченко.
-  Є кращі пропозиції? Може, подзвониш йому в 

двері й гаркнеш «відчиніть, міліція»?
-  План непоганий, -  відповів за капітана Чер

ниш. -  Якби тільки двері не виявилися залізними.
-  Думаю, спрацює з будь-якими дверима, -  запев

нив Гусєв.
Левченко скривився, але промовчав.
Коли вони заходили до під’їзду -  Гусєв, як автор та 

ініціатор плану, тягнув половину розідраного матраца 
з найближчого смітника -  бабуся, яка сиділа на лавці з 
трьома подружками, з підозрою поцікавилася:

-  Ви до кого, молоді люди?
-  Шумла провідати, із дванадцятої! -  із зеківськи- 

ми інтонаціями пояснив Левченко.



-  Костика, кореша нашого. Ясно?! -  у тому ж дусі 
докинув Гусєв.

Бабуся не знала, що відповісти. І лише коли ліфт із 
чотирма «корешами» Костянтина Шумихіна від’їхав, 
вони одночасно заголосили, що нічого не можна зроби
ти з «чортякою Костиком».

Гусєв поклав матрац під дверима, які виявилися 
броньованими, але оббитими дермантином, і клацнув 
запальничкою.

Почекавши, доки матрац як слід розгориться, Гу
сєв подзвонив у двері й зійшов на три сходинки вниз, 
щоб його не було видно у вічко.

-  Хто там? -  почулося традиційне запитання.
-  Хай йому грець, який сморід!
Смерділо й справді жахливо. Двері розчинилися. 

Товстун у спортивних штанах вискочив на сходовий 
майданчик і одразу ж потрапив до рук Мартем’я
нова.

Черниш, Гусєв із пістолетом напоготові й Левченко 
забігли до квартири.

У кімнаті було дуже накурено. За столом, заставле
ним напівпорожніми пляшками, сиділо троє, які різа
лися в карти.

Реакція в них була непогана. Молодики одразу ж 
схопилися, з гуркотом перекидаючи стільці. В одного, 
наче з повітря, в руках з’явився кастет, в іншого -  
страшний залізний прут, у третього -  пістолет.

В озброєного Гусєв миттєво вистрілив зі свого Мака
рова -  ризикувати не хотілося.

Із сходового майданчика було чути моторошне 
ревіння -  схоже, товстун виявився серйозним супро
тивником, і Мартем’янов не зміг утихомирити його 
одразу ж.

Молодика з прутом взяв на себе Левченко, мордово- 
рота з кастетом -  Черниш.



Билися мовчки. Ніхто не кричав «здавайтеся!» чи 
«та хто ви такі, чорт забирай?!» Розбили люстру з нату
рального кришталю, посуд у стінці з карельської бере
зи й гігантський телевізор «Шарп».

Левченко отримав прутом по зубах, Черниш заро
бив два синці на голові. Але бойовиків було нейтралізо
вано -  один убитий, двоє без свідомості.

-  То хто з них Шумихін? -  запитав Гусєв, озираю
чись навколо.

-  Той, кого ти застрелив, і був Шумихін, -  невираз
но буркнув Левченко, спльовуючи на долоню згусток 
крові й два зуба. -  Не міг йому в руку вистрелити, чи 
що?

Злякався я, Андрію. Мить -  і він поранив би ко
гось із нас. А це вже не жарти.

Капітану залишалося лише розвести руками од
ним негідником на світі стало менше.

У коридорі Мартем’янов тягнув тіло товстуна. На
решті він перекинув його через поріг і швидко зачинив 
двері.

-  А тепер, Андрію, пригадуй, де тут схованки і як 
вони відкриваються, -  наказав Гусєв.

Усе виявилося значно простіше, ніж планував Гу
сєв. Одинадцять різних стволів були звалені в нижніх 
відсіках стінки з карельської берези, у якій вони щой
но перебили посуд. Із них два пістолети-кулемети Су- 
даєва й американський «Брен» часів війни мали потре
бу в капітальному ремонті, решта вісім були цілком 
придатні до використання. Знайшлися й патрони.

Незважаючи на несхвальне бубоніння Черниша, 
який зневажав мародерство, незакомплексований Лев
ченко вилучив у братків близько тисячі гривень у дріб
них купюрах, які були розкидані на підлозі. Схоже, са
ме під час їхнього нальоту хтось збирався зірвати банк 
у покер.



-  Годі тобі дутися, Степане. Має ж бути компенса
ція за моральний та матеріальний збиток, який вони 
заподіяли? Крім того, гроші в нашій ситуації -  
необхідна частина матеріального забезпечення опера
ції, -  заступився Гусєв за Левченка.

Останній аргумент Чернишу видався переконли
вим і він, важко зітхнувши, мовив:

-  Гаразд. Але нехай наша каса буде в мене, щоб до 
рук товариша капітана не прилипла зайва десятка.

Левченко міг би образитись, але він не звернув ува
ги на слово майора.

Розгромлену домівку Шумихіна вони залишили че
рез п'ятнадцять хвилин після того, як забігли до неї. 
Коли проходили повз бабусь, Левченко не втримав і, 
вкотре сплюнувши кров'ю, зауважив:

-  Шалапут був ваш Костик, шановні!

РОЗДІЛ 26

Стрілецька й Венгерова мчали трасою до села з ро
мантичною назвою Кольорове.

Світлана спала, згорнувшись калачиком на задньо
му сидінні. Венгерова сиділа за кермом, пильно дивля
чись у дзеркало заднього виду. «Хвоста» не було.

До села Кольорове залишалася година дороги. Із ра
діоприймача лилася ненав'язлива естрадна музика, 
колгоспні поля по обидва боки траси духмяно пахли 
суріпкою. Настрій у Тетяни був паскудним. Вона розу
міла: якщо відкинути самозаспокоєння, треба визна
ти, що вони затіяли фатальну гру, з якої складно ви
братися живим.

Щойно Венгерова переговорила з Зуєвим. Але ця 
розмова лише зміцнила її побоювання. Навіть СБУ в 
обличчі одного із своїх найкращих представників була 
розгубленою. Що вже казати про неї!



* * *
...До приватних кортів «Дібровонька» Зуєв під’їхав 

за годину до переговорів між Мирославом Калитою та 
Пилипом Секачовим.

Із ним був лейтенант Стороженко -  єдиний із ко
лег, якому він міг довіряти.

Лейтенант був молодим, честолюбним і сприймав 
роботу в СБУ як щось середнє між виконанням свого 
патріотичного обов’язку та грою в Джеймса Бонда. Він 
був дуже сумлінним. Наприклад, усі чотири мікрофо
ни, за допомогою яких Зуєв розраховував прослухову- 
вати розмову між Калитою й Пилипом, Стороженко 
встановив за двадцять п’ять хвилин.

Майор не зміг утриматися від похвали -  він витра
тив би на установку й налагодження надзвичайно доро
гої німецької апаратури не менше, ніж сорок хвилин.

Окрім мікрофонів, які Стороженко називав «мор
квинами», в оперативної групи з двох чоловік було ще 
багато всіляких цікавинок. Наприклад, портативна ві- 
деокамера з багаторежимним телеоб’єктивом.

Це означало, що у випадку, коли Зуєв захоче зняти 
розмову з ближчої відстані, досить покласти відеока- 
меру в спеціальну сумку, стінки якої здаються непро
зорими лише коли на них дивляться ззовні, і відправи
ти Стороженка прогулятися.

Майор та лейтенант були одягнені як запеклі тені- 
систи. Білі шорти, кросівки, шкарпетки з двома черво
ними смужками й тенісні сорочки.

Стоячи біля довгої чорної «Міцубісі», начиненої до
поміжною електронікою, Зуєв та Стороженко обгово
рювали останні деталі. У багажнику «Міцубісі» знахо
дилася німецька установка «Брюнхільд».

Вона відповідала за прийом сигналів від усіх чо
тирьох «морквин» та відеокамери. Таким чином, не 
покидаючи машини, Зуєв міг бачити, що бандити роб



лять, чути, про що говорять, керувати Стороженком і 
зв’язуватися з керівництвом.

Зуєв міг диктувати вказівки через переговорний 
пристрій, який був вмонтований у наручний годинник 
лейтенанта.

Звісно, досить було й двох мікрофонів замість чо
тирьох. Але Зуєв точно не знав, де саме зустрічатимуть
ся бандити на кортах чи в літньому кафе «Корида».

Скло в машині було тонованим. Тому, хто дивився 
ззовні, салон машини здавався абсолютно чорним. Зро
зуміло, що, незважаючи на спеку, скло було підняте.

-  Пане майор, з’явився Пилип, -  Стороженко не 
приховував свого задоволення.

Зуєв не бачив лейтенанта, але знав, що той зараз 
стоїть неподалік від в’їзду на паркувальний майдан
чик, під дубом і видає себе за спортсмена, який чекає 
на партнера для гри.

-  Куди вони прямують?
-  Замовили столик номер шість у «Кориді».
Поки що все йшло добре. Два з чотирьох мікрофо

нів були розраховані на те, щоб «шарити» по літньому 
кафе.

Отже, зустріч усе-таки в «Кориді»! Зуєв усміхнув
ся -  і тут передчуття його не підвели. «Та й узагалі, 
якими ідіотами треба бути, щоб у розпалі криміналь
ної війни теревенити, перекидаючи лимонно-жовтий 
м’ячик через сітку», -  полегшено подумав майор.

Знову блимнув зелений датчик системи зв’язку.
-  З’явився Калита, -  доповів Стороженко.
«Пунктуальність Калити незабаром стане леген

дою», -  зауважив Зуєв.
Сідають за столик. Вмикайте третій і четвертий.

-  Починай зйомку, -  скомандував Зуєв.
Перш ніж увімкнути мікрофони, майор натиснув на 

приладовій панелі системи «Брюнхільд» непомітну



кнопку. Треба було покращити спрямованість третього 
й четвертого мікрофонів. Інакше Зуєву довелося б виріз
няти розмову Калити й Пилипа з того рясного словесно
го потоку, що линув із інших столиків кафе «Корида».

-  Починаю зйомку. Я за столиком номер вісім, -  
сказав Стороженко. -  Кінець зв’язку.

Зуєв одягнув навушники й почув хриплий голос Ка
лити та приглушене бурмотіння Пилипа Секачова. 
Розмова вже була в розпалі.

-  Як живеш, Пилипку? -  лагідним тоном поціка
вився Калита.

-  Потихеньку. Твоїми молитвами.
-  А ти злий. Я до тебе на серйозну розмову прий

шов, а ти погані слова мені говориш!
-  А чого я маю бути лагідним, якщо валізки в тебе 

не бачу? -  похмуро зауважив Пилип. -  Ти що вчора 
обіцяв? Що прийде репортерка з валізою. І що? Валізи 
нема, а замість жінки сам з’явився -  не запилився.

-  Справи кепські, Пилипку. У репортерки валіза. 
Хочеш вір, хочеш ні...

-  Ти що -  здурів? -  після довгої паузи спитав Пилип.
Здавалося, що він чекав якої завгодно відповіді, але

не цієї.
-  Притримай язика, Пилипе, -  мовив Калита. -  Я 

тобі не рівня. Я Глібові наїздів не дозволяв, й тобі не 
збираюсь... Отож, якщо не хочете миру, так і скажіть. 
Я на пусті балачки часу не витрачатиму. Хочеш -  вір, 
не хочеш -  не треба. Але валізу твою сьогодні дівчина 
забрала. Хто їй допомагав -  не знаю. Але що допомага
ли - не сумніваюся.

Від несподіванки Зуєв закурив. Випустивши кільце 
диму, він кинув напружений погляд на крихітний те
левізійний екран, який був складовою частиною систе
ми «Брюнхільд». Він транслював усе, що знімала ві- 
деокамера Стороженка.



Обличчя в бандитів були злі, напружені й однако
во злякані. Пилип мовчки обмірковував почуте. 
Калита помішував цукор у філіжанці кави по-ві- 
денськи.

-  Чому ж тоді твої джигіти крутяться, як мухи на 
мопеді, по всьому Києву, якщо вони таку річ від баби 
вберегти не змогли? Чому називають себе центровими 
й на мої місця задивляються? -  глузував Пилип.

-  Мої джигіти -  це мої джигіти, а не твої. А щодо 
місць, ми ще вирішимо. Хочеш хаосу -  буде хаос, -  
мовив Калита тоном розважливого й підступного полі
тикана. Від іміджу доброго дідуся не залишилося й слі
ду. -  Але вся братва тепер знатиме, що валіза в нашій 
ворожнечі -  річ маленька. Тобі вона потрібна більше, 
ніж мені. Шукай її сам, якщо маєш бажання.

Із цими словами Калита відставив порожню філі
жанку, підвівся й рішуче попрямував до своєї машини.

Майор загасив цигарку й зняв навушники. «Оце то
бі маєш!» -  зауважив він.

-  Пане майор, обидва об’єкти прямують до своїх 
машин, -  Стороженко знову був на зв’язку.

-  Це я вже зрозумів, -  із прикрістю мовив Зуєв. -  
Операцію закінчено. Повертайся.

* * *
Дістатися до Куликівки було непросто. Брати лег

кову машину було божевіллям -  надто багато постів 
знаходилося на їхньому шляху. Навіть на вокзал з та
ким багажем, як вісім стволів автоматичної зброї, чо
тирьом підозрілим чоловікам не варто було пхатися. 
Тому ідею їхати до Куликівки електричкою теж відки
нули.

Грошей на чотирьох було рівно стільки, скільки 
«позичили» в Шумихіна, тобто трохи більше двохсот 
доларів. І Мартем’янов виголосив цікаву ідею:



-  Мужики, а якщо найняти вантажівку, га? Навіть 
якщо її зупинить ДАІ, прискіпливо не оглядатимуть. 
Головне, щоб у водія з накладними все було гаразд.

Левченко згадав, що в нього є посвідчення опера
тивного працівника. Це трохи полегшило завдання. 
Якби він просто голосував на узбіччі -  всі вантажів
ки об’їжджали б його десятою дорогою. А червона 
книжечка робила свою справу -  зупинялися всі. Але 
не так легко було знайти машину, яка б їхала в на
прямку Черкас, та ще й везла вантаж, накритий бре
зентом.

Мартем’янов, Черниш та Гусєв засіли в кафе, яке 
розташовувалося неподалік від траси. А Левченко на
магався знайти потрібний транспорт.

Коли десята вантажівка від’їхала геть, біля капіта
на раптом пригальмувала міліцейська машина. Офіце
ри й Гусєв напружилися.

Ось зараз він сяде в машину до колег і зникне назав
жди. Або ще гірше -  обернеться й покаже трьох 
чоловіків за столиком. І тоді знову доведеться стріля
ти, бо тікати немає змоги й бажання...

Але за кілька хвилин Левченко жваво захитав голо
вою, махнув рукою і машина від’їхала. Коли вона 
від’їхала вдалині, до нього підскочив Гусєв.

-  Чого вони хотіли?
-  Так, дурничка. Помітили, що я голосую з посвід

ченням, запропонували підвезти.
-  А ти?
-  А я подякував і відмовився.
-  Дякую, що не видав, Андрію, -  Гусєв простягнув 

йому руку.
-  Пусте, -  знизав плечима Левченко. -  Я тепер з 

вами одним злочином пов’язаний. Розбійний напад на 
квартиру Шумихіна та його вбивство. До того ж, у ме
не знаряддя вбивства й на ньому -  мої відбитки.



Капітан повернувся до дороги. Нею їхала потрібна 
вантажівка -  довга, з причепом, вкрита брезентом.

Левченко витягнув руку. Вантажівка пригаль
мувала.

-  Карний розшук, -  він тицьнув посвідчення під 
носа молодому веснянкуватому хлопцеві.

-  Здрастуйте, -  в очах хлопця не було переляку -  
лише цікавість.

-  Куди їдемо?
-  До Черкас, -  здивовано мовив хлопець, ніби це 

було очевидно й не мало потреби в поясненнях.
«Це вже тепло!» -  зрадів Гусєв.
-  Що везеш?
-  Та так, усього потроху. Переважно ятковий 

товар.
-  Дорожні накладні в порядку?
-  Так, звісно!
-  Покажи.
Хлопець витяг з бардачка купу паперів.
Левченко продивився аркуші, зупиняючись на під

писах і печатках.
-  Гаразд, -  він повернув папери водієві. -  Викона

єш для моєї опергрупи одне завдання. Щоб не плакав, 
ніби я перевищую свої повноваження, отримаєш тися
чу гривень.

-  Нема питань! -  при згадці про тисячу гривень очі 
хлопця азартно заблищали, -  А яке завдання?

РОЗДІЛ 27

Левченко та Гусєв недооцінили Калиту. Він знав 
трохи більше, ніж здавалося.

Напередодні зустрічі із Секачовим Калита встиг от
римати дуже цікаві дані стосовно людей, які в четвер 
напали на його резиденцію, від інформаторки на пріз



висько Синиця. З’ясувалося, що Секачов не мав жод
ного відношення до розгрому.

Але Калита втратив багато хороших бійців і війна із 
Секачовим була вкрай небажаною. Йому не залишало
ся нічого іншого, як виконати вечірню домовленість і 
з’явитися на зустріч із Пилипом.

З іншого боку, третя сила в особі загадкових ар
мійських спецназівців, Левченка та недомірка з «Лон- 
грина» теж була надто небезпечною. Домовитись із ни
ми було неможливо, та й Калита цього не хотів. Те, що 
відбулося вчора, стало страшною образою. Такого з 
Калитою не траплялося навіть на зоні. Тому він вва
жав справою честі перебити всіх, про кого повідомила 
інформаторка Синиця. Зробити це треба було вже сьо
годні.

* * *
-  Слухай, Андрію, весь час хотів тебе запитати: як 

ти познайомився з Оксаною?
Вони йшли через поле. Веснянкуватий хлопець 

щойно висадив їх з машини й поїхав у Черкаси, прихо
пивши чесно зароблені гроші. До Куликівки, розташо
ваної осторонь від великих доріг, було близько п’яти 
кілометрів. Навколо не було ні душі.

-  А що таке? -  стримано спитав Левченко. Він, як і 
кожен одружений чоловік, не любив обговорювати 
своє життя «на сторон» .

-  Та нічого, Андрію. Просто я згадував учорашній 
вечір і подумав, що мене дуже важко випередити. А 
Оксані це вдалося. Я маю на увазі те, як професійно во
на використала кухонний ніж, коли спробувала взяти 
мене на понт.

Черниш, який крокував поруч із ними в глибокій 
задумі, зиркнув на Левченка. Питання Гусєва не зда
лося йому дивним.



-  Дивна ти людина, Гусєв, -  відповів капітан. -  Ти 
до вечора так одурів від стрілянини й біганини, що те
бе й п’ятилітня дитина здивувала б технікою володін
ня кухонним ножем. А познайомилися ми в магазині, 
коли я дружині подарунок вибирав.

-  А хто вона за фахом? -  не вгамовувався Гусєв.
-  Танцівниця -  у нічному клубі. А що таке? -  

обурено запитав Левченко. -  До речі, кілька років по
спіль займалася гімнастикою тайцзи-цюань. Там і нав
чилася чудово володіти своїм тілом.

-  Давно з нею знайомий?
-  Слухай, до чого цей допит?! -  розлютився капі

тан. -  Ти що, ревнуєш? Чи заздриш?
-  Спокійно, Андрію. Запитую -  отже, треба. Досьє 

на неї часом не шукав?
-  Ти що, Гусєв, геть здурів?! -  Левченко так розлю

тився, що вкрився білими й багряними плямами. -  Я, 
може, й сволота, але не настільки! Щоб я на своїх коха
нок досьє збирав?! Та за кого ти мене маєш?

-  Та заспокойся, -  Гусєв говорив з ним, як з дити
ною. -  Хоча б прізвище своєї подруги знаєш?

-  Синиціна, -  буркнув Левченко.
Після цього запанувала тиша. Вони йшли до Кули

ківки. Капітан ображено сопів, Гусєв із відсутнім ви
глядом жував травинку, офіцери спецназу прикидали
ся, що не чули лайки.

За полем був маленький яр, за яким починалися го
роди мешканців села Куликівка.

-  Панове, прошу хвилинку уваги, -  мовив Чер
ниш, коли вони підійшли до краю ярка. -  Присядьмо 
й покурімо.

-  Можливо, станеться так, що ми з Вадимом заги
немо. Але якщо хтось із вас залишиться живим і все ж 
матиме в руках білий контейнер, я хотів би, щоб ви 
знали, що з ним робити. Він герметичний, має багато



шарову броню, і її практично неможливо зруйнувати. 
Не треба стріляти -  лише марно витратите кулі. Кон
тейнер має дуже складний електронний замок, коди 
якого ніхто вам не скаже. Тому не варто намагатися 
відчинити його. Там знаходиться найнебезпечніша на 
Землі бактеріологічна зброя. Тому краще здати його 
одному із заступників голови СБУ, але в жодному разі 
не офіцеру рангу начальника відділу. Якщо це буде 
неможливим, контейнер треба знищити. Для цього 
слід двічі не відповісти на запитання, які задає 
комп'ютер. У контейнері спрацює механізм самолікві
дації. А потужність вибухового пристрою еквівалентна 
тактичним ядерним боєприпасам у півкілотонни. Як
що знищуватимете контейнер -  стережіться, -  Чер
ниш усміхнувся. -  У мене все. Додаткові запитання 
можете не ставити -  я на них не відповідатиму.

Це була найдовша промова, яку вони почули з вуст 
небагатослівного майора. Гусєв і Левченко глянули 
один на одного.

-  Зрозуміло, Степане. Дякуємо за довіру, -  мовив 
Гусєв.

-  А тепер до справи, -  запропонував Черниш, роз
стібаючи «блискавку» на сумці й виймаючи звідти 
важкі Калашникови.

Мартем’янов, у свою чергу, дістав магазини, кар
тонні коробки з патронами та чотири бельгійські пісто- 
лети-кулемети «Унімаг».

Кожен отримав Калашникова з чотирма магази
нами -  як основну зброю -  та компактний пістолет- 
кулемет із двома обоймами про всяк випадок. Ще в 
Левченка був пістолет Шумихіна, а в Гусєва -  ПМ.

* * *
...Їм не було чого втрачати -  тому почувалися вони, 

як на справжній війні.



До «запасної» резиденції Калити йшли відкрито, 
повз непоказні сільські будинки.

Замкнені залізні двері поруч із ворітьми відчинили 
автоматними чергами. Першими до двору проникли 
Черниш та Мартем’янов, за ними -  Гусєв і Левченко.

На просторому подвір’ї нікого не було. До входу в 
будинок треба було перебігти п’ятнадцять метрів за
асфальтованою доріжкою.

Гусєв і Левченко пішли вперед уздовж стіни з доб
ротної червоної цегли. Черниш та Мартем’янов руши
ли за ними.

Усе почалося несподівано.
Із дзенькотом вилетіло скло в трьох вікнах будин

ку. Свинцевий шквал влучив у Гусєва й Левченка.
Капітана поранили в лівий бік. Гусєва ж навіть не 

зачепило. Він встиг у стрибку досягти стовбура вишні 
й заховатись за ним.

Мартем’янов та Черниш не розгубилися. В їхніх 
руках одразу ж опинилися зручні й легкі унімаги.

Обом пощастило. Після того, як вони випустили по 
повній обоймі, автомати затихли.

Гусєв одразу ж підбіг до пораненого Левченка. Той 
важко дихав, у такт подиху з-під сорочки сочилася 
кров.

-  Іди, йди... а я... тут полежу... -  змахнув рукою 
капітан. Він був блідий.

Гусєв співчував цьому непутящому міліціонеру, 
який першим отримав кулю від людей, із якими рані
ше співпрацював.

-  Якщо хтось з’явиться у вікнах -  стріляй, -  мовив 
Гусєв, підбадьорливо стис плече Левченка й миттєво 
кинувся до будинку.

Мартем’янов та Черниш не марнували часу. Незва
жаючи на ризик, вони не намагалися потрапити до бу
динку через двері, а пролізли у вікна.



Гусєв зробив те саме. Вони опинились у великій на
півтемній кімнаті. На підлозі лежало двоє мертвих бо
йовиків. Третє вікно, з якого теж вели вогонь, розмі
щувалося в іншій кімнаті.

Чоловіки сиділи навпочіпки, виставивши перед со
бою автомати, і прислухалися до гнітючої тиші в бу
динку.

У кімнаті було двоє дверей. Черниш на мигах пока
зав Гусєву, що вони з Мартем’яновим підуть у кімнату, 
де мав бути автоматник. Ігореві дісталися інші двері.

Раптом із сусідньої кімнати вилетіла й м’яко стук
нулася об килим граната. Без зайвих роздумів Мар
тем’янов випростався на повен зріст і перекинув на 
гранату велику шафу, яка стояла коло стіни.

Гримнув глухий вибух.
Наступної миті на порозі з’явився бойовик, який 

мав намір однією довгою чергою добити всіх. Із двох 
протилежних кутків заговорили автомати Черниша й 
Гусєва.

Бойовик упав, продовжуючи стріляти в підлогу. 
Дірки в його бронежилеті задиміли, потім з’явилася 
кров. Черниш добив його контрольним пострілом у го
лову.

Мартем’янов врятував їхнє життя ціною власного -  
він лежав непорушно, посічений осколками гранати.

Не можна було гаяти ані хвилини. Гусєв та Черниш 
зняли з обвішаного амуніцією бойовика по гранаті, 
одразу ж висмикнули кільця -  і в двох сусідніх примі
щеннях пролунали вибухи. Несамовитий крик засвід
чив, що гранати було витрачено не марно.

На вулиці затріщав автомат Левченка. Очевидно, 
він помітив когось у вікнах другого поверху й вирішив 
не втрачати дорогоцінні хвилини свого життя.

-  Хоч би одного взяти живим, -  нагадав Гусєв Чер
нишу, прямуючи в той бік, звідки чувся лемент.



Незабаром вони знайшли того, кого шукали. Хло
пець лежав на розгромленій кухні й стогнав -  його гру
ди були суцільним кривавим місивом.

Із перебитої труби, що вела до плити, зі свистом ви
ходив газ. Балонів із пропаном Гусєв на кухні не помі
тив -  мабуть, їх тримали в якомусь підсобному примі
щенні. «Ну добре, -  подумав Гусєв, -  потрібно не 
менше хвилини, щоб концентрація газу досягла кри
тичної межі».

-  Я прикрию, а ти говори, -  Черниша вже нудило 
від допитів поранених бойовиків. Він відвернувся і, 
ставши на одне коліно, узяв на приціл коридор.

-  Де жінка? -  запитав Гусєв.
Хлопець продовжував стогнати, дивлячись розши

реними від болю й ненависті очима на Гусєва.
-  Якщо не відповіси, залишимо тебе тут. За мить 

усе вибухне.
-  Немає тут жінки! -  випалив хлопець. -  Немає! 

Добий мене, падло, сука!...
Свист газу не слабшав.
-  Про валізу запитай, -  не повертаючи голови, ска

зав Черниш.
Гусєву в його голосі вчулося гірке глузування.
-  Ні хріна тут немає! -  ніби гавкнув хлопець. -  А 

вам усім кінець, зрозуміли!? Цар сказав -  усім кінець!
На кухонному столі стояла миска з полуницями. 

Гусєв узяв найбільшу й з’їв, розмірено рухаючи важ
кою щелепою.

-  Чуєш, Степане, -  підкреслено спокійно мовив Гу
сєв. -  А ми в пастці. Хлопець не бреше. Тут нікого й ні
чого немає. Крім тих, хто залишився, щоб прибрати до 
рук наші життя.

Степан не відповів.
Гусєв з’їв іще кілька ягід, підійшов до труби й за

тис долонею діру, із якої виривався пропан. Тиск газу



був дуже сильним, але йому вистачало сили стримува
ти його.

-  Агов, Калита! -  зненацька гаркнув Гусєв, задира
ючи голову до стелі. -  Ти ж мене чуєш! Виходь, погово
римо, бо зараз тут усе вибухне! Так і не познайомимо
ся. Шкода буде, чи не так?!

Гусєв почекав із півхвилини. Раптом почулося 
страшне, похмуре виття. Воно лунало з другого повер
ху. Звір так не виє -  так може вити лише людина, яка 
стала звіром.

-  Ідіть геть, -  звелів похмурий голос. -  Ми вас не 
чіпатимемо.

Чернишу й Гусєву він був незнайомий. А Стрілець
ка одразу б його впізнала. Говорив Сава.

-  Спочатку віддайте контейнер, -  зажадав Черниш.
Виття повторилося. Ще страшніше, ніж попе

реднього разу. Сава повторив вимогу:
-  Ідіть, хазяїну погано. Вашої валізи в нас немає.
Калиті й справді було дуже погано. Сава знав, що

вивести його з такого стану не вдасться нічим.
Черниш і Гусєв переглянулися. їм обом було зрозу

міло, що піти їм не дозволять. Але й пробитися з боєм 
на другий поверх їм не вдасться. Гусєв показав очима 
на трубу. Майор кивнув.

Ігор забрав руку. Знову засичав газ.
Черниш дістав сигарету, прикурив, а запальничку 

підніс до клейонки, якою був застелений стіл. Вона 
зайнялася потріскуючим чадним полум’ям.

-  Зараз вибухнемо, хай йому грець! -  заголосив бо
йовик. Він звивався на підлозі, але сили підвестися чи 
дотягтися рукою до клейонки в нього не було.

-  Де контейнер? -  звернувся до нього Черниш, нер
вово вдихаючи повітря. Гусєв подумав, що майор зі 
своїми тупими запитаннями про контейнер поводить
ся, як робот, що виконує задану програму.



-  В... у тебе, в...! -  здавалося, бойовик зараз почор
ніє від спопеляючої його ненависті.

Кинути пораненого Гусєв не зміг.
Думав, що зможе -  але відчуття жалю в ньому вия

вилося сильнішим за ворожнечу, яка розділяла його й 
цього хлопця, якому сьогодні так і не довелось жодно
го разу вистрілити.

За їхніми спинами вибухнуло. Слабше, ніж хотіло
ся б Гусєву, але достатньо для того, щоб увесь будинок 
здригнувся. На кухні одразу ж спалахнула пожежа. 
Калита відповів на вибух жахливим завиванням.

У свідомості Гусєва промайнула думка, що вони 
обійшли майже весь перший поверх, а сходів нагору 
ще не бачили.

Ніби підтверджуючи його думку, із сусідньої кім
нати -  тієї самої, у якій сидів бойовик, котрий убив 
гранатою Мартем’янова, -  почувся швидкий стукіт че
ревиків по дерев’яних сходах. «Он куди треба було 
спершу лізти», -  подумав Гусєв.

Коридор заповнювався димом. Оскільки вихід із бу
динку знаходився біля кухні, було зрозуміло, що ко
манда Калити не піде коридором, а надасть перевагу 
вікну. Треба було випередити їх і влаштувати на по
двір’ї гідну зустріч.

Черниш розумів це анітрохи не гірше за Гусєва. Він 
підійшов до вікна, обережно підняв засув і відчинив 
його.

У цю мить пролунав постріл. Гусєв, який стежив за 
коридором, різко озирнувся й побачив Степана, -  той 
повільно осідав на підлогу, чіпляючись за фіранку.

У руці пораненого бойовика димівся малесенький 
пістолет. Холоша на правій нозі була задерта й оголю
вала невеличку шкіряну кобуру. Мерзотнику таки вда
лося зробити один постріл у сьогоднішній бійні. І він 
виявився фатальним для Черниша.



Без зайвих роздумів Гусєв застрелив бойовика. 
«Треба було залишити мерзотника здихати на кух
ні», -  із тугою подумав він.

Дим заповнив кімнату настільки, що дихати ста
ло практично неможливо. Гусєву залишилось лише 
переконатися в тому, що Черниш не дихає, і ви
стрибнути з вікна назовні, звідки лунав тріск авто
матів.

Визирнувши з-за рогу, Гусєв зрозумів, що Левченко 
все ще живий. І навіть більше -  продовжує вести во
гонь із свого Калашникова. Одне тіло лежало просто 
під вікном, двоє вцілілих вели перестрілку, лежачи на 
асфальтованій доріжці.

Четвертим був Калита. Він лежав на спині, безглуз
до вирячивши очі. Кулі Левченка вибивали навіть це
гельні крихти зі стіни в напівметрі від нього, але той не 
реагував.

Гусєва ніхто не помітив. Він обережно замінив 
обойму в автоматі, випростався на повен зріст і застре
лив усіх -  двох стрільців, одним із яких був Сава, і Ка
литу, про якого можна було сказати, що помер він на
багато раніше, ніж куля Гусєва поцілила в серце.

Вогонь, який охопив півбудинку, нарешті переки
нувся на літню кухню із заскленою верандою. Там 
стояли два балони з пропаном. Другий вибух був 
сильнішим за перший. Палаючі уламки злетіли у ве
чірнє небо.

Гусєв підбіг до Левченка. Капітан майже втратив 
свідомість, і все ж Гусєв чомусь не сумнівався -  опер 
доживе до приїзду «швидкої».

-  Дякую, Андрію, добре допоміг, -  підбадьорливо 
всміхнувся Гусєв.

Левченко беззвучно ворухнув губами. Мовляв, «дя
кую* в кишеню не покладеш та й поранення ним не за
лікуєш.



Гусєв забрав усю його зброю -  для капітана буде 
краще, якщо міліція не знайде нічого, крім посвідчен
ня й хусточки.

-  Слухай, Андрію. Якщо запитають про мене, ти 
знаєш, що відповідати, -  Гусєв виразно вказав очима 
на бурхливе полум’я.

-  Де... валіза? -  нарешті прохрипів Левченко.
На щастя, одразу ж після цього капітан знепритом

нів, і дуже вчасно -  бо Гусєв не знайшов, що йому на це 
відповісти.

Із злочинним угрупованням Калити вони розібра
лися. Але Гусєв не відчував ані радості, ані полегшен
ня. Місце знаходження Стрілецької, як і раніше, зали
шалося невідомим. І броньований контейнер зі смертю 
був у чужих руках.

РОЗДІЛ 28

Стосовно Рубана, Олега й Наталки в нас був окре
мий, ретельно розроблений план. Мені він здавався 
дивним, як і всі розробки Виноградова, але кращого ні
чого не було.

Напад на вулиці, вибухівка в машині й тому подіб
не -  все це було ненадійно. І, головне, могло спричини
ти загибель людей, які аж ніяк не пов’язані з кривавим 
кланом Солодовникив.

Для найманих кілерів такі нюанси не мали жодного 
значення. «Подумаєш, однією бабусею більше, однією 
менше!» -  казав із цього приводу Рубан. Але для нас із 
Виноградовим збереження спокою мирних громадян 
було справою честі. Винних буде покарано, але крім 
них не має постраждати ніхто.

Я, як і раніше, жив удома й дуже успішно прики
дався дурником.



Усі мої родичі й навіть їхня охорона ходили з таки
ми обличчями, ніби очікували катастрофи світового 
масштабу.

«Біда сама не ходить, а з дітками», -  зауважила 
моя мати, скаржачись на те, як погано йдуть справи в 
мережі бутиків «Чарівність», і як міцно взялися за 
банк «Омега» люди з урядової комісії.

Пилип був лаконічнішим -  він говорив «труба», ко
ли мова заходила про агентство нерухомості «Зодчий».

Про торгівлю наркотиками мені, звісно, не допові
дали. Але по тому, як скривив обличчя Олег, коли я за
питав: «Як робота?» -  було зрозуміло, що торгівля йде 
геть погано.

* * *
Я, Рубан, Олег і Наталка знаходилися в салоні 

«Лексуса», який належав Олегові. Ми саме під’їжджа
ли до китайського ресторану з романтичною назвою 
«Гілка гліцинії».

Цей культпохід запропонував я. Олег, аматор 
п’яних посиденьок, радо погодився.

Коли ж я захотів узяти із собою дівуль, Олег скис і 
сказав, що надає перевагу товариству свого давнього 
друга й охоронця Рубана.

Причину цієї відмови я знав. Упродовж останнього 
тижня Олег сумлінно лікувався від сифілісу, який під
хопив під час однієї гулянки. Я сказав, що Рубан мені 
дуже симпатичний і я з радістю проведу вечір у його то
варистві.

У свою чергу я запросив Наталку. Із нею, перебо
ровши відразу, я домовився по телефону.

Наталку-Принцесу ми вирішили залишити в жи
вих. Усе ж, жінок не вбивають. У цьому, незважаючи 
на мою безмежну ненависть, я був згодний із Виногра
довим. Ми підготували для неї цікавішу долю.



Наталка сиділа поруч зі мною на задньому сидінні й 
скляним поглядом дивилася в потилицю Рубана. Едик 
Вандишев не перебільшував -  вона справді була нарко
манкою.

Того дня, незважаючи на спеку, вона одягла сукню 
з довгим рукавом. Мені було зрозуміло, чому вона не 
вдягала сукні на бретельках та маєчки, які увійшли в 
моду. Наталка не хотіла, щоб я побачив сліди ін’єкцій.

Але я чудово пам’ятав «дороги» відтоді, як займа
вся з нею сексом.

Місце для цієї пиятики ми з Виноградовим вибира
ли майже три дні, поки не знайшли «Гліцинію». Цей 
ресторан мав безліч переваг.

Загального залу тут не було. Лише окремі кабінки, 
розташовані дуже зручно. Люди, які сиділи в кабінці, 
не бачили нічого, що відбувалося ззовні, і навпаки.

Для виконання свого задуму ми обрали кабінку, 
розташовану найближче до чорного ходу. Він виходив 
на безлюдний пустир на околиці міста. Та й камери 
спостереження біля парадного входу були доречними.

-  Будьте ласкаві, сюди, -  нам приязно усміхнулася 
симпатична китаянка й причинила за нами двері ка
бінки.

Цю дівчину звали Куною. Вона не була китаянкою. 
Куна була лімітницею із В’єтнаму, яка вибилася в лю
ди. Цей факт повідомив мені Виноградов, який раніше 
частенько бував у цьому ресторані. А востаннє він був у 
цій кабінці за десять хвилин до нашої появи.

Тим часом струнка офіціантка одержала від мене 
суму в п’ять тисяч доларів. Для того, щоб заробити ці 
гроші, їй треба було всього лише двічі відчинити двері 
чорного ходу і... мовчати про це до смерті. Природно, 
Куна зробила вигляд, що бачить мене вперше.

-  Ну, що в нас тут жеруть вузькоглазі? -  без енту
зіазму запитав Олег, гортаючи меню. -  Фе-е-е, яка ги



дота! Зміїне м’ясо в білому вині. Ні-і, я це не їстиму. 
Пішли звідси, -  Олег раптом відсунув стілець і 
встав. -  Зміюку жерти -  це без мене.

Я сидів навпроти нього зі своєю звичайною сором
ливою посмішкою й думав про те, як кепсько вийде, 
якщо Олег наполягатиме й нам усім доведеться піти. Я 
готував слова й аргументи, за допомогою яких можна 
розписати Олегові принади китайської кухні, яку й 
сам терпіти не можу. Але Куна випередила мене:

-  Якщо пан бажає європейська їжа, то вона в нас 
теж багато, -  я помітив, що українська Куни давала 
збій щоразу, коли вона хвилювалася.

-  А яка їжа у вас багато? -  перекривив дівчину 
Олег під схвальне іржання Рубана.

Дівчина почервоніла. Але Олегові поспішив відпо
вісти Рубан.

-  Багато картопля й огірок! -  для комічнішого 
ефекту Рубан розтяг повіки до скронь вказівними 
пальцями.

-  Ні, шановні... це неправда... у нас є курчата 
гриль, відбивні, шніцелі... салати... київські котле
ти... -  Куна розуміла, що не зможе чесно відробити 
свої гроші, якщо ми зараз підемо.

-  Олегу, кінчай базар! Давай курчат замовимо і ну 
її на фіг, цю китайську кухню, якщо ти так гонориш- 
ся, -  нарешті втрутився я. -  Бо в лом уставати, йти...

Для того, щоб народити цю тираду, мені довелося 
використати весь запас жаргону, накопичений за 
останні дні. Мені було ніяково перед простою в’єтнам
ською дівчиною. Аж раптом Олег погодився.

-  Умовили, тягни своїх курчат, -  буркнув він і став 
похмуро роздивлятись карту вин.

Олег, як і Наталка, був наркоманом. Тому його на
стрій був дуже мінливим.

-  Мені пива й горілки, -  врешті зажадав він.



-  І мені горілки. «Фінляндію», -  мовив Рубан.
-  А нам із Наталкою -  пива, -  втрутився я. -  Хтось 

же має вести машину?
Цей аргумент усім видався переконливим. Наталка 

не заперечувала. Вона була під кайфом, і їй було все од
но, що пити.

Протягом години ми об’їдалися, випивали й розмо
вляли. Тобто розмовляли переважно Рубан та Олег. За 
годину вони були п’яні, як чіп. Я ж переважно потаку
вав і мученицьки сміявся, коли хтось розповідав 
старий анекдот.

Нишком я поглядав на годинник, а також стежив за 
тим, щоб не прогавити момент, коли Наталка, насмок
тавшись пива, піде до туалету.

Тоді я, скориставшись тим, що Рубан та Олег захо
плені пляшкою горілки, кинув у високий пивний ке
лих маленький червоний кристал. Кристал розчинив
ся без сліду через кілька секунд. Я не пам’ятаю, як са
ме називалася та бридота -  я ніколи не цікавився ліка
ми. Але Виноградов порадив його мені як «засіб для ек
стреного очищення кишечника».

У цього засобу були великі переваги -  він давав 
швидкий і водночас стійкий ефект. Виводилося з орга
нізму миттєво й виявити його було неможливо.

Ліки почали діяти за двадцять хвилин після прийо
му всередину. Це означало, що в мене не так вже й ма
ло часу. Наталка повернулася, я освіжив наші келихи 
новою порцією «Хайнекена» і під шумок навстіж від
крив вікно. Це також було частиною плану.

Нарешті Олег теж побіг до кімнати з двома нулями. 
Я подивився на годинник. Треба було поспішати.

-  Слухай, Наталко, здається поруч із тобою на під
лозі щось лежить, -  мовив я, затинаючись.

Наталка поглянула під стіл. Рубан, який сидів нав
проти, занурився у свої думки.



-  Мамо рідна! -  завила Наталка витягнувши на світ 
Божий Макаров, обладнаний глушником. -  Ти поди
вися!

Я карикатурно відсахнувся від знахідки. Вийшло 
порівняно природньо. Матусин синочок, який боїться 
одного вигляду зброї.

Рубан, однак, стрепенувся й стривожився.
-  Ану кинь його, де взяла, -  суворо сказав він. -  

Може, він брудний. Може, у справі був. Бачиш -  на 
ньому глушник!

Наталка, у якої взагалі того дня з реакцією було по
ганенько, покрутила пістолет у руках ще мить і лише 
потім кинула зброю на підлогу.

Усе йшло як по маслу. Розсудливий Рубан не тор
кнувся Макарова.

-  Смердючий ресторан, -  скривився бандит, опу
стивши голову на руки. -  Кубло якесь. Пушки чужі ва
ляються, причому хоч би щось пристойне, а не якийсь 
мотлох... Вони б іще обріз під столом забули...

Двері в наш кабінет прочинилися. Похитуючись, 
увійшов Олег.

-  Я теж збігаю, -  мовила Наталка.
-  Ти ж щойно була! -  обурився спостережливий Ру

бан, підвівши на неї посоловілі очі.
Вона відмахнулась від нього й пішла у своїх справах.
За Наталкою можна було звіряти годинника. З тієї 

миті, як вона пригубила «Хайнекен», минуло рівно 
дев’ятнадцять хвилин. Це означало, що найближчі 
півгодини вона проведе в жіночій кімнаті.

Я закурив. І, викуривши сигарету до половини, пі
дійшов до вікна й жбурнув недопалок у сад. Це був сиг
нал для Виноградова.

-  Я зараз, мужики, -  мовив я й вислизнув за двері.
Я вийшов з кабінки і попрощався з Куною. Куна

кивнула мені на знак того, що пам’ятає про нашу домо



вленість. Я дав їй щедрі чайові і, посвистуючи, попря
мував до виходу з ресторану.

Зупинився перед камерою спостереження біля вхо
ду і знову закурив. Нехай слідчий подивиться на моє 
безтурботне обличчя, коли буде розслідувати справу 
про два вбивства у ресторані «Гілка гліцинії»! Потім 
взяв таксі й поїхав.

Сидячи поруч із водієм, я впіймав себе на тому, що 
до найдрібніших подробиць уявляю, що відбувається 
зараз у нашій кабінці.

Я бачив, як Виноградов заходить до ресторану з 
чорного ходу й прямує туди, де бенкетують Рубан із 
Олегом.

Як сідає на місце, де щойно сиділа Наталка, підні
має пістолет, який вона щойно тримала в руках, без
жально дарує дві кулі моєму двоюрідному братові. І ще 
дві -  Рубану. Бандити навіть не встигають зрозуміти, 
хто й за що поводиться з ними так жорстоко. Вони про
сто падають під стіл.

Руки Виноградова в тонких рукавичках, обличчя 
не виражає нічого. Бо йому плювати на все, крім пере
моги в нашій маленькій війні. Потім він іде в ніч через 
двері чорного ходу, які за мить зачиняє Куна.

А коли Наталка повертається до кабінки, відмучив
шись у туалеті добрих двадцять хвилин, то бачить жах
ливе видовище.

Два дуже знайомих трупи... У грудях кожного -  
кулі, випущені з пістолета Макарова із глушником, на 
якому її відбитки... «Це не я!» -  кричить Наталка- 
Принцеса. Але чомусь ніхто їй не вірить. Утомлений 
слідчий закриває папку з кримінальною справою і йде 
додому дивитися футбольний матч...

Звісно, я був майже впевнений у тому, що Виногра
дов справиться з двома п’яними братками елементар
но. І все ж певне хвилювання було. Тому коли у визна



чений час підкотила «дев’ятка», за кермом якої сидів 
Виноградов, я радів, як дитина.

-  Можеш вважати, що твоя Наталка вже сидить. 
Убивство двох чоловіків у стані наркотичного сп’янін
ня. Втім, я завтра поцікавлюся у своїх, як просуваєть
ся ця справа. До речі, готуйся: завтра зранку тебе ви
кликають на розмову.

-  Ну, добре -  я. А ти як? -  я хотів знати подробиці.
-  Чудовий план, добре спрацював. Зайшов, вистре

лив, пішов. Вони так отетеріли, коли мене впізнали, 
що взяти їх тепленькими було неважко.

Я дістав із задньої кишені джинсів блокнот та руч
ку. І закреслив у списку ще трьох.

Солодовників меншало.

* * *

У селі Кольорове Стрілецькій не сподобалося. Як 
завжди, контраст між бажаним та дійсним зробив свою 
чорну справу.

Вона очікувала побачити мальовничий селянський 
побут, відкриті обличчя і вгодованих тварин. Світлана 
була людиною з міста й вірила передачам, витриманим у 
дусі «а життя налагоджується». Тому коли побачила, що 
в селі на п’ятдесят дворів до вечора не залишається жод
ного тверезого чоловіка, а корів, гусей та свиней можна 
порахувати на пальцях рук, то трохи зажурилася.

Щоправда, Олена, двоюрідна сестра Венгерової, бу
ла милою простою жінкою, яка радо погодилася нада
ти притулок Венгеровій та її подрузі.

Відвівши сестру в куток, Тетяна розповіла їй 
«легенду» Стрілецької -  мовляв, ховається від чолові- 
ка-нелюда, який б’є її смертним боєм і не бажає чесно 
розділити майно. Тому Світлана має намір дочекатися 
розлучення в тихому, спокійному місці. Олена кивну
ла й Стрілецьку ні про що не розпитувала.



А от чоловік Олени, Степан, виявився типовим сіль
ським мешканцем -  пияком, майстром на всі руки й 
гулякою. Він довго й докладно розпитував Стрілецьку 
про ціни на продукти в Києві, а потім запропонував їй 
руку і серце. Пропозицію Світлана чемно відхилила. 
На додачу, першого ж дня, коли Венгерова й Стрілець
ка ще не розпакували речі, вони стали свідками типо
вого сімейного скандалу.

Другу годину поспіль Олена докоряла чоловікові, 
який знову примудрився напитися з друзями, пору
шивши клятву тверезості. Скандал був голосним, дуже 
театральним і навіть урочистим. Здавалося, його затія
ли для того, щоб гості швидше увійшли в курс справи 
й зрозуміли, що сімейне життя -  не мед.

За інших обставин Стрілецька спокійно б постави
лася до шуму й бійки на кухні своїх господарів. Але во
на просто вислизнула за двері й пішла гуляти околи
цями, залишивши Тетяну Венгерову відсипатися після 
нелегкої ночі та важкого дня.

На голові в Світлани була панама, на ногах -  пла
стикові капці. У руках вона несла кошик. А в кошику, 
поруч із бляшаною банкою лимонаду і старим номером 
газети «Факти», лежав мобільний телефон.

Стрілецька залізла на вершину пагорба, побачила 
трійцю худющих корів і почала чекати заходу сонця. 
На природі вона давно не була і втішала себе тим, що 
немає поганого без хорошого. І що після всієї стріляни
ни й кровопролиття, вона може спокійно походити бо
соніж і попити парного молока.

Раптом затренькав мобільний.
Поміркувавши з хвилину, чи варто брати трубку, 

Стрілецька все ж зважилася.
-  Ти обдурила мене! -  навіть не привітавшись, по

чав Зуєв.



-  Олексію, ти про що? -  невпевненим голосом запи
тала Стрілецька.

-  А про те! Обдурила ти мене, Світлано. І я вима
гаю, щоб ти розповіла мені правду про те, що відбува
лося цієї ночі в селищі Куликівка.

-  Але чекай... Здається, я вже розповіла тобі всю 
правду. Мені немає чого додати.

-  Ах, немає? А куди поділася валіза?!
-  Але, Олексію, слово честі... -  Стрілецька була го

това розплакатися. -  Що сталося?
«Коли навіть старі друзі тобі не вірять, життя по

троху починає втрачати сенс», -  подумала вона.
-  Сталося те, що Калита зустрівся з Пилипом і ска

зав, що цієї ночі валіза зникла. Він упевнений, що заб
рала її ти, оскільки жодна жива душа не знала про те, 
де ви відсиджувалися після нападу на резиденцію Ка
лити...

-  Тобі треба визначитися, кому ти віриш більше -  
мені чи Калиті. Та він просто безсовісно бреше! -  Стрі
лецька вже майже кричала.

-  Ну, не плач, Світланко, не плач, -  вів далі Зуєв. -  
Коли я дізнався про це, то також подумав -  Калита 
бреше. Але... останні шість годин я займався тим, що 
перевіряв, бреше він чи ні. На жаль, виявилося, що ва
лізи в Калити справді немає.

-  І як ти це перевірив?
-  Знаєш, це не телефонна розмова. Є два чарівних 

методи -  стеження й інформатори... -  загадково від
повів Зуєв.

-  Стеження... Інформатори... -  луною повторила 
Стрілецька. -  Але я тут до чого? Чому ти вирішив, що 
саме я забрала валізу? Та навіщо вона мені? Єдине, чо
го я хочу -  це спокою. Я хочу, щоб від мене відчепили
ся, хочу забути ці бандитські пики, які не дають мені 
заснути! Я хочу повернутися до роботи!



-  Ну, заспокойся, Світланко, -  поблажливо сказав 
Зуєв. -  Може, це й не ти... Може, це Венгерова... Поду
май, згадай, як слід...

-  Та що тут згадувати!? Ти за кого мене маєш? У мене 
чудова пам’ять. Я пам’ятаю, як ми з Тетяною виходили 
з будинку в протигазах. Вийшли й сіли в мою «Ауді». Те
тяна не мала нічого, крім заплічної сумки, і цього...

-  Гранатомета, -  підказав їй Зуєв. Про автомат, 
який був у Венгерової, Стрілецька розсудливо змовча
ла. Як і минулого разу.

Світлана відповідала так палко, що в майора вже не 
було сумнівів у тому, що він помиляється.

-  Добре... Але подумай сам, якщо Тетяна змогла 
вирахувати моє місцезнаходження за допомогою си
стеми пеленга, то чому хтось інший не міг знайти Ка
литу й цю кляту валізу? Чи не так?

-  У принципі, так, -  похмуро мовив Зуєв. -  А вза
галі, будьте дуже обережні. Мене ти переконала. Але 
май на увазі -  бандити впевнені, що валіза в тебе...

-  Дякую за гарну новину, -  роздратовано сказала 
Стрілецька й кинула слухавку.

Величезна червона куля тихо опускалася за обрій. 
Але милуватися заходом сонця жінці уже не хотілося.

РОЗДІЛ 29

Після ліквідації Рубана й Олега фортуна відверну
лася від нас. Субота видалася препаршивою.

Дядько зник. Я підозрював, що він нікуди не по
їхав, а просто сховався від усіх. Сховався й стежив за 
тим, як розгортаються події, через інформаторів. Як 
з’ясувалося згодом, так і було. Навіть дізнавшись про 
загибель Олега, дядько не з’явився.

Мати здивовано знизувала плечима з цього приво
ду, Пилип супився. Навіть Едик Вандишев, який, як і



обіцяв, усіляко підтримував нас, казав, що нічим не 
може допомогти. Незабаром, щоправда, з’ясувалося, 
що Едик нахабно брехав, але тоді я приймав його слова 
за чисту монету.

«Якби Пилип знав, де Гліб Миколайович, про це 
знав би і я», -  зауважував Едик. Я був злий, як чорт, -  
адже саме дядько, нинішній голова клану Солодовни
ків та ініціатор безлічі злочинів, був моїм найлютішим 
ворогом. Залишатися в Києві ставало небезпечно.

Слідчий Артемчук, якому було доручене розсліду
вання вбивств у «Гілці гліцинії», пообіцяв залишити 
мене в спокої. Моє алібі було очевидним і підтверджу
валося одразу кількома джерелами, включаючи Куну.

Єдине, що мені залишалося зробити, це з’явитися 
до нього в неділю й підписати купу паперів. Я, звісно, 
погодився. Чому б не допомогти, якщо є можливість?

Але головне, що в суботу Виноградов ледь не заги
нув. Причому, якби не випадковість, мені довелося б 
відвідати ще одні похорони.

Десь біля сьомої вечора Виноградов під’їхав до бу
динку на персональному таксі, вийшов із машини й по
прямував до свого під’їзду. Піднявшись сходами на 
четвертий поверх -  Виноградов завжди піднімався 
пішки -  він раптом згадав, що забув дипломат на 
задньому сидінні машини.

Вміст дипломата був дуже цінним. Там лежало тро
хи гранат, запас патронів для майбутнього полювання 
на Пилипа й дві пластикові папки з документами.

Документи стосувалися моєї спадщини. Виногра
дов не марнував часу і в проміжках між операціями не
нав’язливо обробляв одного поляка на прізвище Ми- 
хальский. Він мав допомогти мені із спадщиною.

Виноградов згадав про дипломат і, як обережна лю
дина, вирішив спуститися й забрати його додому. По
далі від гріха.



Узявши дипломат, Виноградов почав знову підні
матися сходами. Він був уже на третьому поверсі, коли 
почув якісь дивні звуки. Виноградов зупинився, зав
мер і прислухався.

Звуки більше не повторювалися, але сумніву в то
му, що це скрипіли двері його власної квартири, у ньо
го не було.

Ключі від квартири Виноградов не давав нікому, 
крім мене. Але зі мною він бачився півгодини тому.

Виноградов одразу здогадався, що його знайшли. 
Як саме це вдалося зробити Пилипові Секачову, поки 
що значення не мало.

Треба було якось рятуватися.
Виноградов зняв черевики, на вшпиньки підійшов 

до вікна на сходовому майданчику між третім і четвер
тим поверхами й подивився вниз.

Двоє відморожених хлопців у зимових твідових пі
джаках, в одному з яких він упізнав Жорика, поспіша
ли до входу в під’їзд.

Позиція була не найкращою. Як мінімум, двоє в 
квартирі і ще двоє внизу. І незрозуміло, хто ще чекає 
на вулиці. На довершення двері квартири номер 54, 
розташованої поверхом нижче, відчинилися й на сходи 
вибігло ще двоє з пістолетами.

Обидва бойовики були роздягнені до пояса. Міцні
ший тримав у руках портативну рацію. Очевидно, з ни
ми щойно зв’язувалися їхні колеги.

На щастя, бойовики помітили Виноградова не 
одразу. А коли помітили, було вже пізно. Виноградов 
вже тримав пістолет і йому залишалося лише кілька 
разів натиснути на спусковий гачок. Кров миттєво за
лила кахельну підлогу сходового майданчика. Двері 
квартири 54, які залишалися навстіж відчиненими, 
ляснули на протязі так, що зі стелі впала пригорща 
штукатурки.



Шкодувати про те, що Івана Антоновича, мешкан
ця цієї квартири, швидше за все, вже немає в живих, 
Виноградов не мав часу. Кожна секунда зволікання мо
гла коштувати йому життя.

Внизу чулося важке тупотіння двох дужих чолові
ків, що, проігнорувавши ліфт, поспішали на допомогу 
своїм товаришам.

Виноградов витяг гранату, висмикнув чеку і, пере
хилившись через поруччя, жбурнув її вниз. А потім 
кинувся на підлогу, закривши голову й вуха.

Мабуть, про цей вибух сусіди Виноградова розпові
датимуть ще не один рік. На третьому поверсі винесло 
троє дверей з чотирьох. Скло в під’їзді та в деяких 
квартирах посипалося. У багатьох місцях вибухом ро
зірвало телефонний кабель.

Виноградов швидко оглянув будинок. Його цікави
ли зовнішні пожежні сходи, які йшли уздовж стіни 
збоку від вікон проміжних сходових майданчиків. Він 
побоювався, що на вулиці його чекає ще двоє-троє бо
йовиків. У квартиру теж не варто було заходити. Ли
шалося одне -  спробувати залізти на дах будинку й 
збігти через службовий вихід сусіднього під’їзду,

Виноградов вибрався на пожежні сходи і, затаму
вавши подих, поліз нагору. Але не встиг він долізти до 
рятівного даху, як знизу пролунав постріл. Потім ще 
один і ще.

Виноградов зібрав у кулак усі сили й кинувся наго
ру. Раптом відчув сильний пронизливий біль.

Він глянув на рану. На щастя, вона не була 
серйозною. Дипломат, який він тримав у зубах, поле
тів униз і з гуркотом упав на асфальт. Виноградов про
вів документи, добуті з такими зусиллями, тужним по
глядом.

Наступний постріл привів пораненого до тями. Він 
стис зуби й зробив ще один ривок. За мить Виноградов



уже сидів у будці над вентиляційним отвором сміттє
проводу сусіднього під’їзду. Повітря було нестерпно 
важким.

Голосно вилаявшись, Виноградов відкрив люк, 
який прикривав отвір труби сміттєпроводу. Потім при
речено зітхнув і пірнув усередину.

Труба, що на вигляд здавалася вузькою, насправді 
такою не була. Виноградов дякував Богу, що живе в од
ному з перших у столиці будинків, які обладнані таким 
пристроєм.

Обдертий, брудний Виноградов, стікаючи кров'ю, 
приземлився на купу сміття.

Поряд стояли смердючі контейнери, дзижчали ситі 
мухи. На стіні висів жовтогарячий жилет двірнички 
Галі.

Двері з табличкою «Службове приміщення» були 
відчинені. У цьому приміщенні зберігалися інструмен
ти й порожні контейнери. «Там вихід. Звісно, якщо не 
замкнений», -  промайнуло в голові Виноградова.

Спіткнувшись об відро і вступивши в якусь чорну 
рідину на підлозі, Виноградов підійшов до металевих 
дверей.

-  Володю, це ти, чи що? -  почувся голос позаду.
Виноградов повільно повернувся. Це була двірнич

ка Галя власною персоною. У робочих рукавицях і гру
бому фартусі, з металевим совком у руках вона викону
вала свої безпосередні обов’язки. А саме -  підмітала 
сміття біля контейнерів.

-  Так, це я! Не бійся, -  відгукнувся Виноградов, 
якому здавалося, що він от-от задихнеться від смороду 
й огиди. -  Будь ласка, відчини двері.

-  Ти чув, там щось вибухнуло? Наче бомба, -  Галя, 
як завжди, була п'яна.

-  Нічого там не вибухало, не мели дурниць. Будь 
ласка, відчини двері, -  повторив Виноградов.



Він справедливо побоювався, що його переслідувачі 
вже здогадалися, куди поділася їхня спритна жертва. І 
можуть чекати його внизу.

Двірничка Галя мовчки відчепила потрібний ключ.
За п’ятнадцять хвилин Виноградов у жовтогарячо

му жилеті двірнички босоніж крокував сквером. Ніхто 
не впізнав би в ньому ані колишнього слідчого, ані так
систа. Не зміг його впізнати і я.

Відійшовши від свого двору, де завивали сирени по
жежних машин, міліції та «швидкої допомоги», Вино
градов витяг із внутрішньої кишені піджака мобіль
ний і набрав мій номер.

А за півгодини я, злісно порушуючи правила до
рожнього руху, вже мчав алеєю лиховісного скверу на 
своєму «Опелі». Я шукав заданий Виноградовим орієн
тир -  алебастрову скульптуру дужого матроса-десант- 
ника -  і міркував, які ще неприємності приготувала 
для нас доля.

-  Де ж ви так вляпалися, Виноградов? -  запитав я 
його, швидко накладаючи на передпліччя бинт, змоче
ний перекисом водню з автомобільної аптечки.

-  Удома, -  злісно усміхнувся той. -  Вийшов сміття 
викинути, перечепився й упав у трубу.

Цей дивний жарт я оцінив не одразу. Але коли по
чув усю історію невдалого полювання на Виноградова 
від початку й до кінця, мені стало навіть трохи смішно.

-  Солодовники мене дуже поважають. Приходили 
брати ледь не в десятьох одразу! -  не без гордості мовив 
Виноградов, витираючи обличчя гігієнічною серветкою.

Ми під’їхали до будинку, де розташовувалася зав
часно обладнана квартира -  наша нова тилова база.

-  До речі, що сталося з документами, які були в ди
пломаті? запитав я.

-  Думаю, у цю мить їх перебирає, сидячи біля камі
на, наш друг Пилип Секачов, -  зітхнув Виноградов. -  Це



означає, що треба. забути про Михальского й шукати ін
ші кінці. Та й, додому тобі більше з’являтися не можна.

РОЗДІЛ 30

У селі Кольорове можна було бити байдики донес
хочу.

Усі вихідні Стрілецька й Венгерова пролежали на 
травичці, марно намагаючись засмагнути. Але погода 
їм не сприяла. Сонце то з’являлося, то знов ховалося.

Вони лежали на березі маленької річки з зеленою 
водою й гортали журнали. Говорили мало. Мабуть, то
му що на серці в них було тривожно.

Потім цілий вечір дивилися телевізор разом із гос
подарями. Світлана сумувала за роботою, а Венгерова, 
незворушна й спокійна, не сказала за вечір жодного 
слова.

Спати лягли рано. Олена й Степан виділили їм одну 
з чотирьох кімнат свого будинку. Два ліжка, застелені 
мереживними простирадлами, тумбочка й вицвілий 
пейзаж на стіні -  оце й усе оздоблення.

У сусідній кімнаті цокав годинник. Хропів Степан. 
Тихо, по-дитячому, сопіла Венгерова. Гавкали сусідсь
кі собаки. Стрілецька задрімала, але раптом почула 
якісь дивні звуки.

Клацнув дверний засув, заскрипіли сходи й знову 
стало тихо. «Злодії?» -  промайнуло в голові Стрілець
кої. Але вона прогнала цю думку геть. У селі, де всі 
всіх знали, це було явищем винятковим.

-  Тетяно! -  пошепки покликала Світлана.
Але Тетяна не відгукнулася.
Стрілецька прислухалася. Здається, Степан припи

нив хропіти. Знову заскрипіли сходи. Цього разу зов
сім близько. Стрілецька обережно встала й підійшла до 
ліжка Венгерової.



-  Таню, прокинься, -  вона поторсала Венгерову за 
плече.

Тетяна муркнула щось у відповідь, але просинатися 
й не думала.

Стрілецька відчула чиюсь присутність.
-  Оленко, ти? -  запитала вона, озирнувшись.
Раптом у кімнаті ввімкнули світло. Лампочка без

абажура світила настільки яскраво, що Стрілецька 
примружилась і прикрила очі рукою.

Одразу прокинулася Венгерова. Кліпаючи очима, 
вона сіла на ліжку, не розуміючи, що відбувається.

-  Спокійно, дівчатка, -  мовив чоловік із неприєм
ним обличчям та холодним поглядом.

Він стояв біля дверей, широко розставивши ноги. У 
руках тримав чорний пістолет.

Рука Тетяни поповзла під подушку -  Стрілецька 
одразу ж здогадалася, що вона хоче зробити. Але й чо
ловік на порозі теж це прекрасно розумів.

-  Стати до стіни, руки за голову. Ти до пушки лап
ки не тягни, Шварценегер у спідниці, -  лиховісно по
радив Венгеровій чоловік.

Венгерова завмерла -  вона думала: чи треба викону
вати вимоги незнайомця, чи варто ризикнути й спробу
вати по-своєму. Але нічний гість полегшив вибір.

-  Якщо ти зараз не встанеш, твою сестричку та її 
чоловіка-недоноска мої люди пропустять через м’ясо- 
крутку. Повторюю. Обличчям до стіни, руки за го
лову.

Тетяна підвелась і попрямувала до стіни. Вона була 
у футболці й трусиках. Бандит хтиво поглянув на 
стрункі довгі ноги дівчини.

-  І ти, зірко екрану, ставай поруч.
Стрілецька здригнулася. «Зірка екрану», -  це про 

неї. Ставши коло побіленої стіни в короткій нічній со
рочці, яка ледве доходила їй до колін, Світлана про



клинала той день, коли погодилася на пропозицію Ко
роля взяти проект «Кримінальний тиждень».

«Треба було брати «Модне життя» чи «Ваш ма
люк», -  зітхнула Стрілецька, коли, дихаючи їй у спи
ну сумішшю тютюну, перегару й дорогої туалетної во
ди, бандит почав обшук.

Жодна з дівчат не здогадувалася, що їхній нічний 
гість -  знана в кримінальному світі особистість -  Пи
лип Антонович Секачов.

*  * *

-  Ми кудись поїдемо? -  тремтячим голосом запита
ла Стрілецька, коли під вікнами будинку, сліпуче бли
скаючи фарами, зупинився джип «Черокі».

-  Аж ніяк. Ти віддаси нам валізу, й ми поїдемо са
мі, -  криво усміхнувся чоловік.

-  Але... річ у тому, що валізи в мене немає, -  тоном 
людини, що всоте повторює прописну істину, відповіла 
Стрілецька.

-  Не мороч мені голову, -  урвав її пояснення Пи
лип. і холодне дуло пістолета притулилося до потилиці 
жінки.

-  Я й не мала наміру морочити вам голову, бо навіть 
не знаю, хто ви, -  твердо сказала вона.

-  Можеш називати мене Пилипом Антоновичем.
-  Значить ви і є той самий Секачов!
-  Розумна дівчинка, -  незважаючи на показне не

вдоволення, Пилип був задоволений.
-  Але самі поміркуйте, Пилипе Антоновичу, якби я 

справді взяла валізу, то не відсиджувалася б тут і не 
проїдала останні гроші, набридаючи родичам Тетяни й 
таке інше, -  Стрілецька була справжнім оратором. -  
Ви не перший, хто підозрює мене в тому, що я забрала 
валізу.

-  А хто був першим? -  поцікавився Пилип.



-  СБУ, звісно.
Пилип на мить замовк. Мабуть, про СБУ він поду

мав у найостаннішу чергу. Нарешті запитав:
-  І що ти їм сказала?
-  Те саме, що й вам. Валіза мені не потрібна, я її не 

брала.
-  А вони що?
-  А вони мені не повірили. Довелося їхати з Києва 

сюди. У мене, між іншим, завтра вихід в ефір, а я на
віть передачу не підготувала. З роботи, мабуть, виже
нуть... А я тут сиджу. Пилипе Антоновичу, якби валі
за була в мене, я отримала б величезну купу грошей і 
була б зараз... Ну, наприклад, у Парижі. Кажуть, там 
чисте повітря.

-  Брехня, -  меланхолійно мовив Пилип і... забрав 
пістолет.

-  Можна сісти? -  запитала Стрілецька, відчуваю
чи, що в неї від пережитого шоку підкошуються ноги.

-  Не можна. Взувайтеся, ми їдемо.
-  А куди?
-  Куди накажу.
-  Можна хоч речі взяти?
-  Ні. Вони тобі не знадобляться. І ти теж, -  додав 

Секачов, звертаючись до Венгерової, яка, як і раніше, 
стояла обличчям до стіни. -  Знайшлася тут крута! Не 
жіноча це справа -  з волинами швендяти! Зрозуміла?!

За п'ять хвилин Венгерову й Стрілецьку заштовха
ли на заднє сидіння джипу, не дозволивши прихопити 
навіть мило й зубну щітку. За мить до них приєднало
ся ще двоє бойовиків, яких відрядили «колоти» Олену 
й Степана на предмет того, чи була з дівчатами валіза, 
коли вони приїхали в Кольорове.

-  Ну, що вони сказали? -  поцікавився Секачов.
-  Нічого. Сказали, що не бачили.
-  А полякати?



-  Це не знадобилось. Я ледве встиг ствола дістати, 
як баба мені розповіла, де в них долари лежать, де об
ручки... Дохлий номер.

-  «Ауді» обшукали?
-  Авжеж, -  підтвердив шофер джипу. -  Нічого не 

знайшли.
-  Тоді поїхали, -  не приховуючи розчарування, ки

нув Пилип.
Джип понісся селом. Стрілецька з тугою подумала 

про те, що залишила на тумбочці натільний хрестик.
Щоправда, у тому поспіху, з яким люди Секачова 

залишали село, був один позитивний момент -  мо
більний Світлани, про який ніхто не згадав, так і ле
жав у кошику, між старими газетами й порожньою 
бляшанкою.

-  Боже, що це? -  запитала принишклого Степана 
Олена, коли в сусідній кімнаті пролунала музика.

-  А-а-а... Це її телефон, -  здогадався Степан. Під 
оком у нього красувався синець завбільшки з долоню, 
поставлений Квадратом, кращим із людей Пилипа. -  
Взяти, чи як?

-  А може, не треба? -  запропонувала Олена.
Так продовжувалося до ранку. Телефон дзвонив 

кожні десять хвилин, але щоразу філантропічний по
рив Степана розбивався об «не треба» до смерті зляка
ної Олени.

Однак, коли зійшло сонце, настрій в обох покра
щився. Разом із сонячним світлом страх перед столич
ними бандитами відступив.

О сьомій ранку мобільний знову задзвонив. Цього 
разу Степан рішуче рушив до кімнати, що правила за 
спальню Стрілецькій та Венгеровій, наплювавши на 
заперечення Олени.

-  Безвідповідальна ти баба, Олено. Уб’ють наших 
дівок, це однозначно. А так -  може, міліція ще встигне.



-  Атож, устигне твоя міліція, -  без ентузіазму ки
нула вслід чоловікові Олена.

РОЗДІЛ 31

Була неділя. Я прокинувся опівдні й зізнався собі, 
що мені подобається життя нелегала.

Уперше я був позбавлений умовностей, непотрібно
го спілкування й лицемірства.

Навіть убога квартира на Троєщині, до якої ми пе
ребралися, подобалася мені. Я сидів на обшарпаному 
кріслі й дивився телевізор. На відміну від мене, Вино
градов підхопився о сьомій ранку й побіг облаштовува- 
ти справу щодо моєї спадщини.

На пропозицію влаштувати собі день відпочинку -  
адже все ж півдня тому його мало не вбили -  Виногра
дов сказав, що має чесно відпрацювати два мільйони 
доларів, які я йому пообіцяв.

Я ж пив пиво, клацав пультом дистанційного упра
вління й розмірковував про те, як приємно буде знову 
повернутися до Сан-Дієго, зануритися в теплий океан і 
почати нормальне життя.

Раптом мій погляд упав на настінний годинник. За 
п'ять четверта. Я згадав, що на четверту слідчий Ар- 
темчук, який вів справу про вбивства Рубана й Олега в 
«Гілці гліцинії», запрошував мене до відділку.

Спочатку я вирішив нікуди не йти.
Але потім зрозумів, що нам не вистачає тільки кон

флікту з владою в особі слідчого Артемчука, тому під
хопився, одягнувся й кулею вилетів з будинку. Зали
шитися в країні після того, що ми з Виноградовим 
накоїли, мені зовсім не хотілося.

Усю дорогу я гнав, як ненормальний. Довелося дві
чі заплатити солідні штрафи інспекторам, але в ціло
му, задоволення було того варте.



Я забіг до кабінету Артемчука о пів на п’яту.
-  Прошу вибачити за спізнення, -  випалив я, сі

даючи у високе крісло навпроти столу.
Артемчук був не сам. Поруч із ним у такому ж крі

слі сидів, по-наполеонівськи схрестивши руки на гру
дях, незнайомий мені чоловік у цивільному.

-  Майор Зуєв, -  представився він.
На мій подив, іти він не збирався. І Артемчук, судя

чи з усього, не збирався давати мені на підпис жодних 
документів. У повітрі зависла напружена пауза.

Потім відбулося щось зовсім дивне. Зуєв поглянув 
на слідчого красномовним поглядом. Той почервонів і, 
пробурмотівши щось на кшталт: «О так, звичайно», -  
швидко вийшов зі свого власного кабінету.

Коли двері зачинилися, майор підійшов до мене й 
мовив:

-  Валентине, я хотів би поговорити з вами не як 
майор СБУ з молодим економістом, а як чоловік із чо
ловіком.

-  Я до ваших послуг, -  відповів я дещо розгублено.
-  Тоді почнімо. Я знаю все про вас і про Володими

ра Виноградова, -  сказав Зуєв і замовк, чекаючи на 
мою реакцію.

Я по-американськи усміхнувся й мовив:
-  У це важко повірити.
-  Авжеж, Валентине, важко. І щоб не гратися з ва

ми у піжмурки, одразу зазначу, що в мене немає жод
ного доказу. Жодного.

-  Мене це тішить, -  чесно сказав я. -  Чого ж ви хо
чете?

-  Я хочу, щоб ви допомогли мені, а я допоможу вам.
-  Спершу я маю уточнити, як саме ви можете мені 

допомогти.
-  Коли я говорив, що в мене немає доказів того, що 

ви з Виноградовим знищили Рубана й Олега Солодов



ника в «Гілці гліцинії», а також того, що ви застрели
ли людей, відомих у злочинному світі як Лижа, Князь 
та Палений, я забув додати: поки що. Але ви чудово ро
зумієте, що знайти їх можна. Володя -  професіонал, а 
коли один професіонал копає під іншого, без складно
щів не обходиться. Отак, Валентине. Коли я кажу, що 
допоможу вам, я маю на увазі одну річ: я не шукатиму 
доказів. Я ж хочу, щоб ви знайшли для мене лише од
ну річ -  так звану «валізу, що говорить». Ви часом про 
таку не чули?

Питання Зуєва захопило мене зненацька. Я напру
жив свою пам’ять, але, на жаль, нічого не зміг згадати.

-  Ні, не чув.
-  Нічого страшного, Валентине. Я усвідомлюю те, 

що дізнатися про валізу та її місцезнаходження вам бу
де нелегко. Але й мені буде нелегко прикривати вас 
обох!

-  Отже, послуга за послугу? -  з усмішкою запи
тав я.

-  Саме так. Заздалегідь скажу, що брехати вам із 
Володею я не збираюся. Тому що валіза для мене ва
жливіша, ніж формальне торжество правосуддя.

-  А що там... у валізі? -  простодушно запитав я.
Зуєв відповів не одразу. Мабуть, міркував, чи варто

розповідати мені такі подробиці.
-  Дати точну відповідь на це питання, Валентине, я 

не можу. Але не тому, що не маю права. А тому, що 
точно не знаю й сам. Знаю лише одне. Відтоді, як ця 
клята річ з’явилася в Києві, кров тече рікою. Кров бан
дитів, міліціонерів і ні в чому не винних городян. І ще 
одне. Ця валіза -  КБПЗ. Контейнер багатоцільової під
вищеної захищеності. Я живу на світі досить довго, 
щоб знати: абищо в КБПЗ не перевозять. Для героїну 
достатньо пластикового пакета. Для радіоактивної си
ровини -  свинцевого боксу з пластиковою ручкою. А



КБПЗ -  це те, у що складають штуки, яким краще вза
галі не існувати.

-  Зрозуміло, -  сказав я.

*  *  *

-  Нам щастить, як повішеному. Ми пропали, -  мо
вив Виноградов, коли я виклав йому суть розмови з 
майором Зуєвим.

-  Не драматизуйте, Виноградов, -  змушений був 
сказати я, щоб не виглядати боягузом.

-  Хай йому грець, ну й Зуєв! Ну й сучий син! Золо
та голова! -  лютував Виноградов. -  Розколов нас, як 
синків! Уся наша, з дозволу сказати, конспірація, піш
ла коту під хвіст! Сидіти нам тепер на Лук'янівці й со
піти в дві дірочки!

-  Там таких, як ми з вами, не тримають. І ви це зна
єте не гірше за мене.

-  Гаразд, знаю. Що ж робитимемо? -  Виноградов 
подивився на мене, прикурюючи чергову сигарету.

-  Шукати валізу, -  відповів я, дивуючись своїй 
незворушності.

-  Наївний ти, Валентине! Одне слово -  америка
нець! Чув я, що ви там в Америці всі трохи несповна ро
зуму, але не вірив. А тепер бачу -  і справді так, -  Ви
ноградов виразно покрутив пальцем біля скроні.

Слід зауважити, що свою нову батьківщину я зав
жди недолюблював.

Але тут у мені щось зламалося, мабуть, від перена
пруги. Я схопився з табуретки й гнівно схопив Вино
градова за комір.

-  Ми, американці, звісно, пришелепкуваті. Але хо
ча б розуміємо таке поняття, як бізнес. Зуєв запропону
вав нам саме бізнес. Ми йому -  валізу. А він нам -  своє 
мовчання. Ви ж розумієте лише слово «страждання». 
Сісти посеред кухні, де замість фіранок -  газети, від



крити пляшку горілки -  і вперед! Замість того, щоб ду
мати: «А раптом нас цей Зуєв обдурить?» або ж «А рап
том ми не знайдемо валізу?» -  Треба діяти. Треба шу
кати валізу. От якщо не знайдемо, то й будемо думати 
потім, що робити!

Зрештою я заспокоївся й відпустив Виноградова.
-  Гаразд. Ти, як зразковий американець, можеш 

мені сказати, як ми шукатимемо КБПЗ? -  поцікавився 
Виноградов. Під його сивими вусами грала саркастич
на усмішка.

Своєї мети я досяг. Виноградов забув про песимізм.
-  Для початку зателефонуємо Едику Вандишеву й 

спробуємо запитати в нього.
-  Так він тобі й скаже...
На жаль, слухавки Едик не взяв. «Залиште повідо

млення після гудка», -  запропонував мені солодкий 
голос автовідповідача. Але я стримався.

-  Ну що? Глухо? -  тріумфував Виноградов.
-  Глухо, -  сказав я з жалем. Як ефектно було б, як

би я просто одразу про все домовився!
-  Тоді давай повернемося з неба на землю, -  запро

понував Виноградов, який знову став заклопотаним та 
серйозним. -  Сумніваюсь, що ми за добу знайдемо й 
конфіскуємо КБПЗ, який не в змозі знайти навіть СБУ. 
Тож краще забудь про це, як про дурний жарт. У нас є 
важливіші справи.

-  Наприклад?
-  Наприклад, твоя спадщина, громадянине амери

канець. У той час, як ти із Зуєвим теревенив, я, між ін
шим, чесно відпрацьовував свою частку. Дещо мені 
вдалося зробити. До речі, пана Михальского вже й слі
ду немає. Він або швидко зорієнтувався, коли йому Пи
лип зателефонував, або пришили його... Варіант на
крився. Щоправда, я інший знайшов. Усі його дуже 
«любили». І тобі готові допомогти. Ось один знайшов



ся -  заступник директора банку «Гедерлін», містер 
Горроу. Наволоч, треба сказати, ще та...

-  Я думав, у Бельгії «наволочей ще тих» у директо
ри не беруть.

-  Ще й як беруть! -  запевнив мене Виноградов. -  
Тим паче, що цей Горроу насправді -  Максим Феліксо- 
вич Горов. Він рвонув у Європу років двадцять тому як 
дисидент, і таке інше... А тепер вислужився й очолює 
київську філію «Гедерліна».

-  І чим він тобі так не догодив?
-  Чим? Та на лапу хоче, паскуда, -  відмахнувся 

Виноградов.
-  На лапу? Хіба ж це проблема, -  упевнено мовив я.
-  Звісно, проблема! -  розлютився Виноградов. -  Ти 

хоч знаєш, скільки він хоче за свої послуги, лопух ка
ліфорнійський?

-  Скільки? -  обережно запитав я.
-  Двісті п'ятдесят штук для початку. А ще стільки 

ж -  після того, як ти отримаєш спадщину.
Я аж присвиснув. Треба ж! У пана Михальського 

умови були гуманнішими. Він просив усього сто тисяч, 
причому без завдатку, із виплатою після того, як усе 
закінчиться нашою перемогою.

-  А інші варіанти?
-  А інших варіантів немає, -  розвів руками Вино

градов. -  Принаймні, таких надійних. Містер Гор
роу, звісно, негідник, але дружина в нього знаєш, 
хто?

-  Хто?
-  Голова правління Бельгійського Національного 

Банку. Тому на порядку денному є важливіше завдан
ня, ніж пошук КБПЗ. Потрібно дістати двісті п'ятде
сят штук і якнайшвидше.

Ми підрахували готівку -  вісімдесят п'ять тисяч 
доларів -  за умови, що ми відмовимося від покупки



«Фольксвагена», який був просто необхідний замість 
«засвічених» «Нісана» й «Опеля».

Цього разу позичити в моїх родичів було неможли
во. Залишався Патрик К’ю, який завинив мені полови
ну суми за англійські книги хрещеного. Про ці сорок 
тисяч доларів я не згадував, оскільки були важливіші 
справи.

-  Отже, їдьмо до твого недоумка Патрика, -  вирі
шив Виноградов.

-  А як же Зуєв?
-  Ніяк. Не треба піддаватися на провокації, -  від

повів Виноградов.
Однак, усю дорогу до чотиризіркового готелю «Тре- 

велер-Експрес» я думав про те, як піддатися на прово
кацію Зуєва. Мабуть, Виноградов теж. Все ж майор 
СБУ -  це не слідчий Артемчук. І жартувати з ним не
безпечно.

Коли ми під’їхали до готелю, була вже майже деся
та вечора. Виноградов залишився в машині. Я пішов на 
зустріч.

-  Ви до кого? -  поцікавилася симпатична портьє.
Я завагався. Прийнявши мене за іноземця, яких у

«Тревелер-Експресі» з’явилося достатньо, портьє пов
торила те ж саме англійською.

Дотепер не зрозумію, чому я відповів їй англійсь
кою. Можливо, тому, що готель асоціюється в мене пе
реважно з життям за кордоном. Але ймовірніше тому, 
що я ненавиджу розчаровувати людей. Тридцятирічна 
дама-портьє вирішила, що я іноземець, і я не захотів її 
переконувати в протилежному...

-  Мені потрібен містер Патрик К’ю з кімнати чоти
риста вісім, -  сказав я зі світською усмішкою. -  Він 
ще не виїхав?

Адміністратор поглянула в журнал із якимись за
писами, розцвіла в усмішці й мовила:



-  Узагалі-то містер К’ю казав, що збирається сьо
годні чи завтра їхати... -  почала портьє.

«Оце тобі! -  подумав я. -  Нічогенький собі негі
дник! Збирається їхати, а грошей мені так і не віддав!» 
Ту обставину, що Патрик, можливо, уже телефонував 
мені додому, щоб віддати сорок тисяч, я, звісно, не 
взяв до уваги.

-  Невже? -  запитав я із розгубленим виглядом.
-  Напевно, навіть сьогодні. Він уже й речі, здаєть

ся, почав пакувати. Щойно до нього приходив чоловік 
із великою білою валізою, швидше, навіть із диплома
том... Мабуть, носильник...

-  Я не зовсім розумію вас, міс...
-  Місіс, -  виправила мене портьє, демонструючи 

обручку.
-  Перепрошую, місіс, -  мовив я. -  То Патрик у 

своєму номері чи ні?
-  Ні, він зараз у нашому барі, з тим самим чолові

ком, який приніс йому той смішний дипломат.
-  А чому смішний?
-  Я такої штуки ще ніколи не бачила! -  знову ус

міхнулася портьє. -  Це була ціла історія, аж дотепер 
смішно... Мабуть, я вам набридла...

Я енергійно захитав головою, заперечуючи, і мовив:
-  Анітрохи! Я теж хочу почути цю історію!
-Н у , тоді слухайте. Але одразу хочу попередити. 

Може, вона й не видасться вам смішною... Два місяці 
тому гість із однієї арабської країни залишив у двісті 
вісімнадцятому номері бомбу, яку ледве встигли знеш
кодити. У нашому готелі це вже другий такий випадок. 
Київ -  місто неспокійне, тож власник, містер Мердок, 
наказав, щоб усі речі клієнтів, а особливо гостей, про
пускали через спеціальний прилад. Такий, як в аеро
порту. Он він стоїть!

Я подивився туди, куди вказував палець портьє. І



справді, там був спеціальний турнікет -  точнісінько 
такий, як в аеропортах. Поруч із ним коло дисплея ну
дьгував бритоголовий охоронець у сірій формі з барви
стою емблемою на плечі.

-  Уявіть собі, Максим узяв цей величезний дипломат 
і почав перевіряти. Щойно ввімкнув пристрій, як раптом 
із дипломата почувся голос: «Скільки нікотину в одній 
краплі?» Причому суворо так запитує! А тієї миті Макс 
був із цигаркою. Містер Мердок категорично забороняє 
нам курити в холі і, хоча зараз він у Москві, але все одно 
ми жахливо боїмося! Однак куримо! Коли ж заговорив 
цей голос з валізи, Максим від несподіванки навіть ци
гарку з рук випустив. А той чоловік сказав, що в нього 
диктофон у валізі запрацював від випромінювання.

-  Від випромінювання? -  перепитав я.
Чомусь одразу згадався майор Зуєв, який розпові

дав про те, що таке КБПЗ.
-  Ви розумієте, у нього просто диктофон сам собою 

вмикнувся в дипломаті, коли ми почали просвічувати...
Адміністратор, певно, подумала, що я не сміюся то

му, що вона не дуже добре передала зміст історії ан
глійською. Але насправді причина була зовсім іншою.

-  От бачите... я ж попереджала, що історія вам не 
сподобається!

-  Чому ж, вона мені дуже сподобалася! -  запевнив 
я її, нишком позираючи на двері бару.

-  Бувайте, місіс, -  мовив я з таємничою усміш
кою. -  Ви розповідаєте чудові історії!

-  Ви вже йдете? А як же містер К’ю?
-  Я прийду за півгодини. Але нічого йому не ка

жіть. Нехай це буде сюрприз!

* * *
Виноградов мені, звісно, не повірив. Довелося роз

повісти всю історію двічі, поки до нього нарешті дій



шло, що цього разу всі козирі в наших руках. І якщо 
ми не будемо гаяти часу, то зірвемо банк.

-  Отже так, -  почав Виноградов, коли до нього зно
ву повернулися командирські інтонації, а разом з ними 
й здатність стратегічно мислити. -  Ти зараз ідеш до ба
ру й намагаєшся затримати Патрика й цього «носиль
ника» хоча б хвилин на п’ятнадцять. Розповідай їм 
будь-що. Можеш танцювати канкан, можеш травити 
анекдоти. Мене це не цікавить. Головне, зроби так, 
щоб у найближчі п’ятнадцять хвилин, а краще -  півго
дини, нікому з них не спало на думку повернутися в но
мер Патрика.

-  То я танцюватиму перед ними канкан, а ви в цей 
час грабуватимете номер Патрика?

-  Ні, грабувати не буду. Я просто відчиню номер, 
заберу валізу і...

-  Але майте на увазі, Виноградов, -  вийти з цією 
валізою з готелю ви не зможете. Портьє це одразу помі- 
тить! -  попередив я його.

-  Я й це врахував.
-  А чи врахували те, що до готелю вас не пустять?
-  Авжеж, -  роздратовано кинув Виноградов. -  І то

му дай мені штуку баксів.
-  Це ще навіщо? -  я зробив великі очі.
-  Люкс на четвертому поверсі поруч із номером чо

тириста вісім коштує шістсот п’ятнадцять доларів за 
добу.

-  Звідки така обізнаність? -  із сарказмом поціка
вився я.

-  Був колись і я мільйонером, -  ухильно відповів 
Виноградов.

Я відрахував йому рівно сімсот доларів, і ми зали
шили машину. Першим пішов Виноградов. Та сама 
портьє, яка п’ять хвилин тому мило щебетала зі мною, 
кинула на Виноградова підозрілий погляд.



Їй, природно, не вірилося, що сутулий неголений 
чоловік у витертих джинсах і картатій ковбойці, без 
речей і печатки на середньому пальці, не жартує, коли 
каже, що хотів би зняти люкс на четвертому поверсі.

І лише коли Виноградов вийняв із задньої кишені 
штанів гаманець і витяг звідти хрустку готівку, портьє 
змінила гнів на милість.

На щастя, вона була настільки зайнята Виноградо
вим, що не помітила мене, і я зміг непомітно прослиз
нути до бару.

Патрика К 'ю  я впізнав одразу по стильній зачісці й 
бездоганному смокінгу.

Він сидів до мене обличчям й піднімав келих за здо
ров'я чоловіка в легкому костюмі бежевого кольору. 
Його я теж упізнав, щойно зробив три кроки в напрям
ку столика в далекому напівосвітленому кутку загаль
ної зали. Поруч із Патриком К’ю, спиною до мене, сидів 
Едик Вандишев, мозковий центр клану Солодовників.

Я вирішив грати ту роль, яку я знаю найкраще. 
Роль дурника й роззяви.

-  Салют, -  я підійшов до Патрика. -  Портьє мені 
сказала, що ти тут. Ось я й вирішив побачитися... Я, 
власне, із приводу тих книг, про які в нас ішла мова...

-  Привіт... -  сказав розгублений Едик Вандишев.
-  Здоров був, Велентайне! -  кинувся до мене Па

трик. Він був чудовим актором. -  Із твоїми книгами 
все о’кей! Саме збирався подзвонити!

«Дивись, який порядний! Подзвонити збирався!» -  
роздратовано подумав я й розплився в усмішці.

-  Як тобі Київ? Ти, мабуть, уже все оглянув?
Патрик відкрив було рота, щоб у властивій йому ма

нері доповісти про дівчат, Хрещатик і про те, у яких 
жахливих умовах живуть тварини київського зоопар
ку, як раптом Едик Вандишев кинув на нього багато
значний погляд.



-  Та вже... майже все... оглянув, -  без ентузіазму 
відгукнувся Патрик. Натяк Едика, він, звісно, зрозумів.

«А й справді, адже Патрик у Києві стільки ж, скіль
ки і я! -  похопився я. -  Прилетів бізнес-класом, живе 
в чотиризірковому готелі, нічим конкретним, здаєть
ся, не займається. Цікаво, а чи не занадто це для яко
гось агента «Сотбіс» -  зупинятися в «Тревелер-Експре- 
сі»? І чого раптом містер К’ю вирішив їхати?»

Тут до мене дійшло, чому Патрик давав мені гроші 
за англійські книги з таким небажанням. Можна ска
зати, зціпивши зуби. І чому одразу не віддав усю суму, 
хоча було очевидно, що найрідкісніші екземпляри я 
віддаю йому за зовсім смішною ціною.

Та це ж просто! Патрик -  ніякий не агент «Сотбіс».
І «Сотбіс» -  це легенда, вигадка для прикриття. Він 
був просто вимушений чесно заплатити за книги, які я 
йому запропонував. А сидить у Києві зовсім не тому, 
щоб, як він пояснював мені в літаку, «скуповувати 
предмети мистецтва», а щоб дочекатися, поки хтось 
принесе йому КБПЗ. І Патрик К’ю -  це зовсім не ім’я, 
а так... псевдонім.

-  Ну, ми вже, мабуть, підемо, -  зненацька сказав 
Едик Вандишев, відсунув стілець і підвівся.

-  Так, -  підтвердив Патрик і зробив те ж саме. -  
Вибач, Велентайне. Якщо маєш можливість, почекай 
тут із півгодинки. Я повернуся й принесу твої гроші.

Мабуть, часу в них було обмаль. Я поглянув на го
динник. З тієї миті, коли я увійшов до ресторану, ми
нуло лише вісім хвилин!

Тоді я уявив собі Виноградова, якого ловлять «на 
гарячому». І до мене повернулося натхнення. Я схо
пив Патрика за рукав смокінга і, дивлячись йому в 
очі, мовив:

-  Бачите, в чому річ... У мене сьогодні день наро
дження. Тому, якщо ви не вип’єте зі мною хоча б по ке



лиху шампанського, я дуже, дуже на вас ображуся, -  
сказав я зовсім серйозно.

Свої дні народження я ніколи не святкував. Проте 
добре пам’ятав, що народився сімнадцятого жовтня. 
Едик із Патриком перезирнулися. Міркували, що ро
бити -  послати мене відкритим текстом подалі чи все 
ж підтримати гру в «хороших хлопців».

-  Вибач, Велентайне, -  мовив Патрик, -  ми дуже 
поспішаємо.

-  Але не настільки ж, щоб не випити по келиху, -  
такої нахабності я й сам од себе не очікував.

Я покликав офіціанта й замовив крижаний 
«Брют». Мої співрозмовники знову перезирнулися, 
але цього разу рішення було прийнято.

-  Гаразд, день народження -  це святе, -  мляво бур
кнув Патрик і знову сів на своє місце.

Едик сидів мовчки. Він зблід і, очевидно, дуже нер
вував. Мені навіть було трохи його шкода. Усе ж, Ви
ноградов забирав валізу, на яку Вандишев витратив ба
гато свого часу. Але співчуття шкідливе для тих, хто 
має свій бізнес у Києві. Це я засвоїв, коли цілував зем
лю на свіжій могилі Люби.

На жаль, напій принесли надто швидко. Я так споді
вався, що офіціант затримається хвилин на десять! Але 
цього разу відерце з французькою пляшкою з’явилося 
на нашому столі за дві хвилини. Вісім хвилин плюс дві 
та ще дві... А треба, щоб було п’ятнадцять... Того вечо
ра я тільки те й робив, що вправлявся з арифметики.

-  З Днем народження, Велентайне, -  сухо мовив 
Патрик і похапцем ковтнув напій.

-  Бувай, Валюхо, -  підтримав Патрика Едик і 
швидко влив у себе шампанське, ніби то була банальна 
горілка.

-  Дякую, слово честі, дякую, -  зачастив я і, розчу
лившись, поліз до Патрика цілуватися.



-  Гаразд, ми пішли, -  рішуче сказав Едик і, схо
пивши Патрика під руку, потяг його до виходу.

-  Патрику, дивись не забудь! За годину тут! -  я 
йшов за ними, щоб нібито нагадати Патрикові про зу
стріч.

Звісно, ні на яку зустріч «за годину» я не пішов. 
Щоправда, про сорок тисяч довелося забути. З іншого 
боку, можна сказати, що ми купили КБПЗ за сорок ти
сяч доларів, до яких потрібно додати ще шістсот п’ят
надцять -  вартість люкса на четвертому поверсі готелю 
«Тревелер-Експрес».

Між іншим, того разу Виноградов проявив себе як
найкраще. Він упорався за дванадцять хвилин. Коли 
Патрик, Едик і я вийшли з ресторану в хол, Виногра
дов вже укладав валізу в багажник.

-  Замки -  лайно, -  повідомив він, коли я почав 
розпитувати.

-  Грець із ними! -  я не сумнівався в тому, що супер
мену Виноградову під силу впоратися з будь-яким сей
фом. -  Розкажіть, як пронесли валізу повз портьє!

-  Там, Валюхо, в номері люкс -  величезне ліжко. 
Сексодром, по-нашому, -  докладно почав Виноградов. 
Наш «Опель» мчав геть від готелю.

-  Ну то й що? До чого тут ліжко?
-  Не перебивай, -  суворо мовив Виноградов. -  

Отож, на цьому сексодромі шовкова білизна.
-  І що?
-  А те. Я став своїми брудними черевиками просто 

на шовкові подушки, відчинив вікно й викинув КБПЗ.
-  Послухайте, Виноградов, а раптом там щось роз

билося? -  стурбовано запитав я.
-  Ех, Валюхо! Одразу видно -  не знайомі тобі ані 

військові, ані державні таємниці! КБПЗ можна рівняти 
бульдозером, можна десантувати без парашута, можна 
підривати. Надлегкий титановий сплав витримає все.



РОЗДІЛ 32

З тієї миті, коли Гусєв «загинув» у вогні на дачі Ка
лити, він повністю перейшов на нелегальне становище. 
Просто не мав іншого виходу.

Але для того, щоб у цьому нелегальному становищі 
жити і, головне, продовжувати пошуки контейнера та 
Стрілецької, йому був потрібен хоча б один надійний 
союзник.

Повертаючись вечірньою електричкою з Куликівки 
до Києва, Гусєв дійшов висновку, що надійних союзни
ків у нього немає. Є лише один зрадник, із якого ще 
треба було зробити жалюгідну подобу союзника.

Гусєв розумів, що Оксана Синицина його до себе в 
квартиру не впустить. Хоча б тому, що він, за її уявлен
ням -  мрець. Та й правда -  хіба може залишитись жи
вою людина, яка побувала в лігвищі Калити, де на неї 
чекала засідка?

Коли Гусєв побачив, що у вікнах Синициної горить 
світло, то зітхнув з полегшенням. Принаймні, вона 
вдома.

У дворі розважалася якась підозріла компанія. 
П’ятеро хлопців років вісімнадцяти голосно іржали й 
матюкалися на лавці в кущах бузку. У темряві блиска
ли вогники сигарет. Час від часу дзвеніли пляшки.

Гусєв зітхнув і зібрався з думками. Про всяк випа
док від’єднав магазин «Унімага» й запхнув його подалі 
в сумку. Потім підійшов до хлопців і спокійно, але вла
дно запитав:

-  Мужики, закурити не знайдеться?
Усі враз замовкли й зацікавлено оглянули Гусєва.
-  На цигарки вже самому час заробляти, дядьку, -  

відповів один із них. Інші схвально зареготали.
«Та їм іще й шістнадцяти нема, -  здивовано заува

жив про себе Гусєв. -  А з дітьми я битися не можу».



-  Будеш хамити -  я тобою увесь відділ вичищу, -  
гаркнув Гусєв. І додав:

-  Встати!
Усі п'ятеро схопилися й уп'ялися на золоте тиснен

ня посвідчення, яке нізвідки з'явилось у його руці.
-  Сигарету, швидко!
Простягнулося п'ять тремтячих рук із пачками. Гу

сєв вибрав «Житан» і наказав:
-  Вогню!
Потім уже тихіше попросив:
-  Сядьте й посуньтеся.
Гусєв присів на місце, що звільнилося, глибоко, з 

насолодою затягся й мовив:
-  Гаразд, не буду на вас ображатись. На мені ж моє 

майорське звання не написане. Але щоб я вам вибачив 
остаточно, маєте зробити одну річ...

Тут почалися веселощі. Хлопці пішли бити пляш
ки, стукати ногами в двері Синициної, репетувати й 
узагалі веселилися.

Гусєв покурював неподалік і усміхався. Почекавши 
хвилини зо три, він подав хлопцям знак.

-  Шухер!
-  Ментура!
-  Коляне, тікаймо!
Хлопці стрімголов побігли сходами. І тут Гусєв вніс 

у сценарій непередбачену корективу. Він схопив остан
нього за комір. Той не на жарт перелякався й заволав:

-  А-а, пустіть, ми ж...
Гусєв розтулив пальці, і той кинувся услід за інши

ми. Потім Гусєв подумав і гаркнув:
-  Стій, стрілятиму!
Погримів черевиками вниз сходами і, важко ди

хаючи, подзвонив у двері Синициної.
-  Відчиніть, міліція! -  заволав він не своїм го

лосом.



Завбачливий агент Синиця відчинила двері, зали
шивши ланцюжок.

Ось тут Гусєв відвів душу -  гепнув ногою в двері. 
Ланцюжок відлетів, а Ігор опинився в передпокої.

* *  *

Після висловлення взаємної ненависті, сліз, зіз
нань і розповідей Гусєва про життя, вони майже пото
варишували. Принаймні, у Гусєва з’явилася конспіра
тивна квартира з телефоном, повним холодильником 
продуктів і гарною дівчиною.

Оксана Синицина брехала дуже майстерно, але Гу
сєв одразу ж сказав, що жодні виправдання його не ці
кавлять. Якщо Калита підсунув її Левченку як додат
кового інформатора й контролера, а вона на це погоди
лася -  це її особисті справи. Але через її довгий язичок 
загинули люди, а за це доведеться платити.

Висновок: її колишній хазяїн загинув разом із усі
єю своєю зграєю, й тепер вона, Синиця, мусить працю
вати на нього. Бо інакше він здасть її органам.

Усю суботу Ігор жадав від Оксани інформації про 
кримінальний світ Києва. Вона відбивалася, посилала 
його відкритим текстом, жбурляла в обличчя слу
хавку й знущальним тоном пропонувала подзвонити 
операм.

Увечері Гусєв зовсім сказився, міцно прив’язав 
жінку до ліжка, забрав у неї всю готівку й пішов.

Повернувся за годину із шістьма пляшками шам
панського, шоколадом, червоною ікрою й орхідеями. 
Наступні дванадцять годин запам’яталися йому чітко, 
але ніби в тумані.

Оксана не робила вигляд, що наміри Гусєва їй не
зрозумілі, а сама вона, як і раніше, його ненавидить. 
Варто було йому відв’язати дівчину від ліжка, Оксана 
мовчки усміхнулася і сховалася у своїй кімнаті.



Гусєв знав: коли жінки усміхаються йому так, як 
щойно, неприємних сюрпризів не може бути. А ті, що 
будуть, -  виявляться виключно приємними.

Через двадцять хвилин з’явилася Оксана в розкіш
ній вечірній сукні з білого шовку та з глибоким деколь
те й довгим розрізом від щиколотки до самого стегна.

Гострі підбори туфель були такими височезними, 
що Гусєву на мить стало трохи не по собі -  на підборах 
вона була з ним майже одного зросту. Але потім, коли 
запашне й густе волосся жінки заструменіло по пле
чах, Гусєв забув про це. Бо, дивлячись на неї, думати 
про щось, окрім її досконалого тіла, було повним ідіо
тизмом.

Скромно усміхнувшись, Оксана підійшла до трюмо, 
зняла з нього велику кришталеву вазу й поставила у 
воду орхідеї, позираючи на Гусєва. У ту мить вона зда
валася і досвідченою світською левицею, і водночас 
безневинною дівчинкою-десятикласницею. Гусєв лю
бив це найбільше. Оксана нахилилася до квітів, і він із 
захватом помітив, що її груди просто рвуться назовні з 
декольтованого вирізу.

Не кажучи ані слова, вона поправила сукню й підій
шла до Гусєва. Тісно притиснувшись до нього всім ті
лом, запитала:

-  То що, давай миритися?
Ігор кивнув і потягнувся за шампанським.
-  Давай. А мирний договір ми з тобою, як джентль

мен та леді, відзначимо шампанським.
Але раптом прохолодна ручка Оксани лягла на 

зап'ястя Гусєва.
-  Королева не бажає шампанського? -  глузливо за

питав Ігор.
Жінка відвела вологі очі. Вона виглядала трохи 

збентеженою, а груди її важко здіймалися. «Давнень
ко мене не спокушали такі дівчатка», -  подумав Гусєв,



відчуваючи як тіло сповнюється бажанням. Нарешті 
Оксана заговорила.

-  Я думаю, шампанське почекає.
-  А як же мирний договір? -  поцікавився Гусєв, 

відчуваючи, що в роті в нього пересохло.
-  Є один перевірений спосіб скріпити договір. Наба

гато кращий за шампанське, -  прошепотіла вона, і ру
ка з довгими полірованими нігтиками лягла йому на 
груди.

Гусєв не став запитувати, що вона має на увазі. Він 
знав, що в такі казкові моменти балаканина зайва, 
адже говорять лише почуття.

Тому Ігор жадібно впився в звабливі повні губи Ок
сани, що пахли ваніллю й морем, і, підхопивши її на 
руки, поніс до дивана з чотирма маленькими подуш
ками.

Він благоговійно опустився на коліна поруч із нею й 
легко відвернув довгий поділ сукні. Під нею нічого не 
було.

За мить Оксана вже жагуче скрикувала від хвиль, 
що котилися по всьому тілу, переповнюючи її насоло
дою. А коли знесилений від утамованої пристрасті Гу
сєв уткнувся у ворсисту вовну килима щокою, тихо 
прошепотіла: «Мир навіки».

Потім, веселі і втомлені, вони пили шампанське, 
слухали музику, об’їдалися ікрою, копченою осетри
ною, полуницями й сміялися, як божевільні.

А тоді Оксана танцювала для Гусєва стриптиз. Не 
той -  вульгарний і неохайний, від якого за версту тхне 
продажною любов’ю, і не той, який можна побачити у 
будь-якому провінційному казино. А той чарівний, 
хвилюючий танець для єдиного чоловіка, любов якого 
вона намагається завоювати.

-  Ти краща за всіх! -  із непідробленим замилуван
ням сказав Гусєв і ніжно обійняв дівчину.



Але не встиг він згадати справжній комплімент, як 
їхні погляди знову зустрілися. І в її погляді не було ні
чого, крім бажання любити Гусєва ще і ще, забувши 
про все, що їх нещодавно розділяло.

Гусєв провів гарячим язиком по улоговинці між 
двох напружених від бажання грудей Оксани і, при
страсно дивлячись на неї, сказав те, що не говорив ще 
жодній жінці.

-  Не треба слів, -  тихо прошепотіла вона, і їхні гу
би знову зустрілися.

* * *
Упіймати Зуєва і вручити йому валізу виявилося 

дуже непростою справою. За телефонами, які були поз
начені на візитній картці люб’язного майора, його не 
було. Автовідповідача, секретарки, дружини чи будь 
кого, хто міг би пояснити, де майор, нам теж не тра
плялося. Тому, коли на іншому кінці дроту я почув 
знайомий голос, у мене було таке відчуття, що сталося 
диво.

«Зуєв слухає!» -  сухо відповів майор.
Але коли я повідомив йому, хто я і з якого приводу 

його турбую, тон одразу ж змінився. Доброзичливий і 
ввічливий Зуєв призначив нам з Виноградовим зустріч 
у себе вдома.

-  Це КБПЗ, -  підтвердив Зуєв, оглянувши й обню
хавши валізу з усіх боків.

-  Звісно, це він! Чому б іще ми сюди прийшли, -  
зауважив Виноградов.

-  Усе правильно. Не прийшли б. А якщо не секрет, 
де ви його дістали?

-  Секрет, -  відповів Виноградов, випередивши мої 
можливі пояснення.

Зуєв сяяв, його очі переможно блищали. Тепер у ме
не не було сумнівів у тому, що коли Зуєв пропонував



мені в кабінеті слідчого Артемчука взаємовигідну уго
ду, у наш з Виноградовим успіх він не вірив ані на йоту. 
Як, до речі, й Виноградов. А пропонував він її лише то
му, що його власні спроби не дали жодного результату.

-  Тоді можете йти на всі чотири сторони, -  сказав 
задоволений Зуєв. -  Я, як і домовлялися, буду робити 
вигляд, ніби ваші імена мені ні про що не говорять. 
Якщо почнеться якесь розслідування, за мною не заір
жавіє.

-  Хвилинку, Олексію, -  втрутився Виноградов. -  
Тебе я знаю давно. І знаю як людину чесну. Але час змі
нює людей. А гроші й влада змінюють їх ще швидше.

-  Чого це ти почав філософствувати, Володимире? -  
нашорошився Зуєв.

-  Нам потрібні гарантії того, що ти не продаси нас, 
тільки-но ми вийдемо з твоєї квартири.

-  Але ж ти розумієш, що гарантій тут бути не може. 
Хоч як би я тебе не запевняв.

-  Ні, не розумію, -  похитав головою Виноградов і 
зробив мені знак.

Я витяг із футляра мильницю «Кодак». Виноградов 
підійшов до Зуєва, поклав руку йому на плече й весело 
сказав:

-  Усміхнися, Олексію. Нас знімають.
Майор Зуєв і не думав усміхатися. На його обличчі 

застиг сердитий подив. Я натиснув на кнопку. Клацнув 
фотоапарат, блиснув спалах. Потім я сфотографував 
Зуєва й Виноградова ще раз. А потім Виноградов сфо
тографував мене й Зуєва.

-  Що все це означає? -  нарешті запитав майор.
-  Ці фотографії і будуть нашою гарантією. Просто 

зараз ми покладемо цю плівку в надійний сейф якогось 
солідного банку. І, якщо будемо живі-здорові, ніколи 
його не відкриємо. Але якщо з нами щось станеться, 
наприклад, загребуть мої колишні колеги, перше, що



ми зробимо -  оголосимо тебе нашим спільником. І зда
мо сейф разом із плівкою.

-  Але це ж нісенітниця, Володю! Я й ти -  спільни
ки! Подумай сам!

-  Звісно, це нісенітниця, Олексію, -  підтвердив 
Виноградов. -  Але ж не мені тобі розповідати, у якому 
гадюшнику ти працюєш. Такий молодий -  а вже ма
йор. Такий розумний -  а вже у вищих ешелонах влади. 
Повір мені, все може бути.

-  Авжеж, -  опустив голову Зуєв. -  Гаразд, нехай 
буде гарантія. Та й узагалі, якщо з органами будуть 
проблеми... звертайтеся. І ще, ледь не забув -  не про
довжуйте у тому ж дусі! -  суворим тоном мовив майор.

-  Не переживай! Бувай, Олексію, -  сказав Виногра
дов, міцно потиснувши Зуєву руку.

-  Бувайте. Шкода, що ми так поспішаємо. Завжди 
мріяв поспілкуватись із майором СБУ, -  зізнався я. 
Зуєв і справді мене зацікавив.

-  Може, ще побачимося, Валентине Петровичу, -  
відповів він, пильно дивлячись мені в очі.

-  Краще не треба, -  буркнув Виноградов, виходячи 
з квартири.

Коли двері за нами зачинились, Зуєв кинувся до те
лефону, щоб якнайшвидше доповісти генерал-лейте
нантові Карпенку про свої видатні успіхи в розкритті 
надскладної справи.

Як з’ясувалося потім, це було його фатальною по
милкою.

РОЗДІЛ 33

Джип «Черокі» мчав крізь ніч, освітлюючи околиці 
своїми надпотужними фарами.

Якийсь час Стрілецька, сидячи на задньому сидін
ні, дивилась у вікно й марно намагалась визначити, ку



ди їх везуть. Але незабаром її зморив сон -  вона задрі
мала, машинально опустивши голову на плече одного з 
бойовиків, які дрімали поруч. «Звичка -  друга нату
ра», -  казали древні. За інших обставин Світлана не 
змогла б заснути. Але тепер, на жаль, вона звикла до 
товариства озброєних бандитів.

На відміну від Стрілецької, Тетяна Венгерова пиль
но стежила за тим, як змінюються за вікном ліси, пере
ліски, сонні села, автостради й бензоколонки.

Тетяна не відчувала втоми. Вона розуміла, що зна
ходиться на роботі, і її клієнтці знову загрожує небез
пека. А спати під час виконання своїх обов'язків Вен
герова не звикла.

Нарешті через дві з половиною години джип з'їхав 
із шосе на ґрунтову дорогу. Коротка літня ніч закінчи
лася, народжувався новий день, і повітря було прохо
лодним та вологим.

«Летовище Крукове, 3 км», -  прочитала Венгерова на 
покажчику ДАІ. «Невже ми справді їдемо на летовище? 
Навіщо? Чи, може, все-таки в загадкове село Крукове, а 
летовище тут ні до чого?» -  занепокоєно подумала вона.

Відповідь на це запитання Тетяна отримала незаба
ром. Джип зупинився перед масивними залізними во
ротами з написом «Летовище Крукове. Приватна влас
ність. Стороннім вхід заборонено».

Перед в’їздом стояв контрольно-пропускний пункт. 
Двоє сонних охоронців у бронежилетах, касках і з «ка- 
лашами» в руках вистрибнули назустріч джипу й від
крили ворота.

Пилип Секачов прихильно кивнув у відповідь на 
плутані вітання охоронців.

Венгерова з подивом зауважила, що по той бік воріт 
усе таке ж одноманітне, як і по цей. Жодної злітно-по- 
садочної смуги, ангарів... вона чудово знала, як має ви
глядати справжнє летовище і була розчарована.



Майже одразу за воротами дорога стала рівнішою. 
«Готель» -  було написано на одному з покажчиків. 
«ВПП» -  на іншому. Машина повернула до готелю.

-  Прошу в номери, панянки, -  пожартував Сека
чов, коли джип зупинився біля ошатного ґанку акурат
ного чотириповерхового готелю.

Дах був накритий фінською черепицею. На клум
бах цвіли красолі й братки. Усе було милим і охайним. 
Сосновий ліс обступав будинок з усіх боків.

Вийшовши з машини, Стрілецька спросоння про
терла очі. Бандити, які проспали всю дорогу, переми
налися з ноги на ногу. І лише Пилип був бадьорий і ди
мів трубкою.

Однак Світлана, яка вже уявляла собі відпочинок в 
одному з номерів ошатного готелю, розчарувалася. 
Бандити виділили бранкам вузьку й вогку кімнатку в 
підвальному приміщенні. Її стіни, підлога й навіть сте
ля були облицьовані убогою плиткою.

У кімнаті стояло два ліжка з панцирними сітками, 
застелені твердими матрацами, відро замість унітазу, 
стіл та два стільці. Високі вікна підвалу були заґрато
вані. Повітря в кімнаті було затхлим і неприємним.

-  Гарні номери, -  не втрималася від коментарю 
Стрілецька, коли бойовик на ім’я Цика відчинив перед 
ними двері нової в’язниці.

-  А ти що думала, тут тобі «Хілтон»? -  зловісно ус
міхнувся той і, грубо штовхнувши Світлану всередину, 
гримнув дверима.

Цика мріяв поспати зайву годинку. Та й церемони
тися з жінками, яких, можливо, цієї ночі доведеться 
ліквідувати, у нього не було ані сил, ані бажання.

* * *
Коли Стрілецька прокинулася, то побачила, що Вен

герова стоїть на столі й дивиться в заґратоване вікно.



Знадвору долинав якийсь дивний, але знайомий го
мін, джерело якого Світлана визначила не одразу. Без 
зайвих слів Стрілецька приєдналася до Тетяни.

Із високого вікна підвалу побачити можна було 
небагато. Зелений клаптик двору, поламану лавку, 
клумбу й синій клаптик неба. На небі не було жодної 
хмаринки. На подвір’ї -  ані душі.

-  Що там? -  пошепки запитала Світлана, яка не 
могла зрозуміти, що саме привернуло увагу Тетяни.

-  Тс-с, -  зупинила її Венгерова, не припиняючи 
спостереження.

Світлана знову слухняно подивилася у вікно.
Гомін гучнішав. На обличчі Венгерової заграла 

ледь помітна усмішка. Стрілецька образилась. Що ж 
таке там відбувається, що могло б викликати усмішку? 
Аж раптом вона побачила літак. Він був схожий на лі
таки часів другої світової війни. Принаймні, Світлана 
саме так собі уявляла тодішні літаки. Стійки шасі, схо
жі на ніжки коника, один гвинт, довгий горб кабіни...

А от у Венгерової уявлення про літаки, як виявило
ся, були більш зрілими. Коли залізний птах, блиснув
ши срібним крилом, зробив віраж і зник із їхнього по
ля зору, Венгерова прошепотіла:

-  Світлано Олексіївно, це «Цесна»!
-  Вибач, але я не знаю, що таке «Цесна».
-  Це одномоторний гвинтовий літак. Розумієте? 

Звичайний легкий спортивний літак!
-  Тепер зрозуміло, -  без ентузіазму відповіла Стрі

лецька. -  А що в цьому надзвичайного?
-  А те, що ми полетимо на ньому додому.
Ідея Венгерової видавалася божевільною.
Якщо навіть припустити, що їм якимсь незбагнен

ним чином удасться втекти з цього підвалу, то зручні
ше вкрасти якусь із машин Секачова. Наприклад, той 
джип «Черокі», на якому вони прибули. Стрілецька



поділилася своїм баченням ситуації з Тетяною, але та 
обурено похитала головою.

-  Це неможливо. Якщо нам навіть пощастить утек
ти звідси на машині, на першому ж посту ДАІ нас зло
влять і знову віддадуть до рук бандитів. Там усе схо
плено, я впевнена. Або ж усе буде простіше й прозаїч
ніше. Бандити перехоплять нас на КПП.

-  Маєш рацію, -  похмуро погодилася Стрілець
ка. -  Але чому ти думаєш, що нам варто намагатися 
втекти?

-  Ви думаєте, що нас сюди привезли для того, щоб 
показати мальовничі околиці селища Крукового? -  
гнівно блиснула очима Венгерова.

-  Не панікуй, Тетяно. Ніхто не зробить нам нічого 
поганого, -  заспокоїла її Стрілецька.

Скривившись, Венгерова зістрибнула на підлогу, 
підійшла до центру кімнати й показала на квадратні 
каналізаційні ґрати.

Лише зараз Стрілецька помітила, що кахельна під
лога кімнати має незначний нахил у напрямку до цих 
ґрат. «Таку систему я вже десь зустрічала... -  напру
жилася вона. -  Ну, звичайно, у душових!»

-  Ви це бачите? -  запитала Венгерова.
-  Авжеж.
-  Як думаєте, навіщо тут каналізація?
-  Ну... щоб підлогу зручніше було мити, -  припу

стила Стрілецька.
-  Правильно. А чому б не помити за допомогою 

відра й звичайної ганчірки?
-  Ну... для економії часу.
-  Безперечно. Для економії часу. Щоб відмити від 

крові підлогу в кімнаті площею вісім квадратних ме
трів за допомогою швабри, треба трудитися не менше 
двох годин. А за допомогою шланга можна впоратися 
за десять хвилин.



Усередині в Стрілецької все захололо від жаху. На 
справжній шкуродерні вона була вперше.

* * *
О першій годині дня в неділю Гусєв уп’яте за добу 

дістався до душу й подумав: «Чорт із ним, з контейне
ром. Такої розкішної жінки в мене ще не було».

А коли він виліз із ванни, Оксани в квартирі не бу
ло. Так він і думав. Так він і думав! І все ж сподівався, 
що в неї є хоч краплина совісті.

Утікати від міліції і при-цьому ганятися за бандита
ми в Гусєва вже не було сили. Він сів на кухні, налив 
собі шампанського, виклав на стіл «унімаг» і закурив 
довгий недопалок, знайдений у попільниці.

Свято життя закінчилось. Тепер Оксана наведе на 
нього або міліцію, або бандитів. Ну що ж, зіграємо 
останній сет...

Увечері в замковій шпарині заскреготав метал. Гу
сєв метнувся до кімнати і, визираючи звідти з «уніма- 
гом» напоготові, почав спостерігати за дверима.

Це була Оксана, причому не сама. Вона сміялася. Її 
обіймав за талію п’яний, як чіп, страшний, стрижений 
під нуль урка.

Оксана замкнула двері, і тоді Гусєв крикнув:
-  Стояти, руки за голову!
Урка здивовано витріщився на нього й поліз за пі

столетом. Але Оксана випередила його, професійно ви
крутивши кисть і кинувши бандита на підлогу.

-  Будь ласка, -  усміхнулась вона. -  Приятель 
одного з людей Пилипа Секачова. «Язик», так би мо
вити.

-  Тьху, чорт, Оксанко, -  Гусєв жалібно звів бро
ви. -  Ну хто тебе навчив такому свинству? Попередити 
не могла?

-  Один-один, -  виклично відповіла вона. -  Ти ме



не теж учора покинув зв’язаною на ліжку, як остан
ній негідник.

* * *
Незважаючи на те, що сорок тисяч доларів пішли у 

фонд Патрика К’ю й невідомої іноземної розвідки, гро
шей на те, щоб «вітамінізувати» містера Горроу, ми 
нашкребли.

Присоромивши мене, Виноградов особисто позичив 
потрібну суму в колеги-таксиста. Той виявився пря
мим нащадком підпільного мільйонера й дав нам шіст
десят тисяч під сім відсотків на місяць.

Перебуваючи в піднесеному настрої, Виноградов 
вирушив до містера Горроу. А коли повернувся, я з йо
го задоволеного вигляду одразу зрозумів, що йому вда
лося.

-  Можеш вважати, що твого дядька і його людей ми 
вже обставили. Гроші будуть наші й тільки наші. На 
щастя, у Пилипа зараз купа інших важливих справ. 
Однак є одне «але».

-  Яке саме?
-  Тобі все одно доведеться одружитися.
Я кисло всміхнувся й нічого не відповів.
-  Тож починай шукати партію, -  порадив Вино

градов.
Я кинув на нього спопеляючий погляд. Жарт був 

винятково нетактовним, якщо згадати те, чим закінчи
лася історія з Любою.

-  Я мав на увазі партію для фіктивного шлюбу, -  
виправився Виноградов. Він, звісно, зрозумів, що ска
зав дурницю. -  Тому пропоную такий план дій. Сьогод
ні ввечері -  Пилип Секачов, а завтра вранці ми їдемо.

-  А як же Гліб Миколайович? Він залишиться недо
торканим?! -  запитав я, пам’ятаючи про те, що мій дя
дько причетний до смерті родини Виноградова.



-  Знаєш, Валюхо... З приводу Гліба Миколайовича 
в мене є дві ідеї, -  повільно почав Виноградов. -  Пер
ше: його вже немає в живих. У мене є всі підстави ду
мати, що твого дядька Пилип уже потай від братви та 
інших авторитетів ліквідував. Подумай сам: Секачову 
це дуже вигідно, особливо після того, як Олега Соло
довника вбила Принцеса в «Гілці гліцинії». Якщо Пи
лип ліквідує твого дядька, то стане першим одразу в 
двох установах -  в агентстві нерухомості «Зодчий» і в 
банку «Омега».

-  А друга? Я маю на увазі вашу другу ідею?
-  Друга ще простіша. Я не маньяк, Валюхо. І не 

фанатик. Я всім серцем ненавиджу твого дядька. І го
товий роздерти його голими руками. Але не хочу пла
тити за помсту своїм життям. Забагато ми з тобою на
коїли дурниць, щоб дозволити собі засидітися тут іще 
на тиждень. Треба їхати. Дуже скоро нас вирахують, 
що б ми не робили. Те, що було під силу Зуєву, під си
лу й багатьом іншим світлим голівонькам. Все одно, 
хто — міліція, СБУ чи братва. Тому сьогоднішню опе
рацію я пропоную вважати останньою. А за Глібом 
Миколайовичем у нас буде можливість повернутися. 
Трохи згодом.

Я повністю погоджувався з Виноградовим. І саме 
тому не поспішав висловлювати згоду словами. Не 
встиг я відкрити рота для того, щоб запевнити його в 
тому, що сьогодні ж замовлю квитки на рейс Київ -  
Буенос-Айрес, як у двері наполегливо подзвонили.

Виноградов дістав із кобури «Магнум», тихенько 
рушив до вхідних дверей і подивився у вічко.

Я теж нашорошився. «Цікаво, хто до нас може 
прийти? Ми ж у нелегальному становищі!» -  здивував
ся я. На думку спала єдина версія -  за дверима чигає 
майор Зуєв.

-  Які люди! -  вигукнув Виноградов і відчинив двері.



У передпокої почувся голос Едика Вандишева.
-  Оце вже на кого не чекали, -  здивувався я, підво

дячись назустріч гостю.
Виноградов, як і раніше, тримав «магнум» напого

тові й мав збуджений вигляд. А Вандишев -  навпаки, 
був беззбройний, похмурий і незворушний.

-  Хлопці, я не розумію, що відбувається. Ми з вами 
чудово працювали. Я вам допомагав, як міг, і, між ін
шим, із великим ризиком для себе. Ви мені лихого не 
заподіяли, я вам теж. А ось тепер я на вас образився. Я 
одну річ шукав, знайшов, вже майже продав, як ви її -  
р-раз! -  і в мене з-під носа забрали. Та залишили мене 
без грошей, -  одразу почав Вандишев. -  Ви здогаду
єтесь, про яку річ йдеться?

-  Авжеж, -  одноголосно підтвердили ми з Виногра
довим. Сумнівів у тому, що йдеться про валізу, у нас не 
було.

-  Чесно кажучи, я вважав вас порядними людь
ми, -  зауважив Едик, пронизуючи мене поглядом.

-  І все ж, -  вступив у розмову Виноградов. -  Ти ж 
не тому прийшов сюди, щоб лекцію нам читати й роз
повідати, який ти розумний, адже так?

-  Ви вгадали, Володимире Йосиповичу. Не тому. Я 
прийшов із пропозицією.

-  Давай свою пропозицію.
-  Все просто: я вам дарую Гліба Миколайовича. Я 

знаю, де він. А ви допомагаєте мені знайти валізу.
-  Це неможливо, -  щиро вигукнув я. -  Валіза по

трапила до рук СБУ.
Вандишев усміхнувся.
-  А тут, Валентине, ми тебе виправимо, -  мовив він 

моторошним тоном. -  Усе неможливе стає можливим, 
якщо є підхід до генерал-лейтенанта СБУ Карпенка. І 
до майора Зуєва.

-  Не розумію, -  похитав я головою.



-  Зрозумієш, коли буде треба, -  пообіцяв Ванди
шев. -  Повір мені, сьогодні ввечері валіза знову вия
виться у Секачова. Ви мені допоможете відібрати в ньо
го товар, а натомість отримаєте його життя. Життя ж 
Гліба Миколайовича -  подарунок від фірми, -  Ванди
шев знов усміхнувся.

Я присвиснув.
-  Нічого собі! -  на щось більше мене не вистачило.
-  Надто стисло й нечітко, -  сухо зауважив Вино

градов, ховаючи «Магнум» назад у кобуру. -  Хоча в ці
лому мені пропозиція подобається. Давай деталі.

РОЗДІЛ 34

Коли бойовик на ім'я Цика приніс обід, Стрілецька, 
приречено склавши руки на колінах, сиділа на своєму 
ліжку. Вона дивилась на нього широкими від жаху 
очима.

Венгерова ж, навпаки, була життєрадісною. Вона 
навіть поцікавилася в наглядача, чи буде вечеря.

-  Хазяїн сказав -  отже, буде, -  підтвердив Цика. -  
Сосиски з пшоняною кашею.

-  Чудово. А о котрій?
-  Ми їмо о пів на десяту. Отже, ви -  о десятій. Спо

чатку ми, потім ви.
-  Якось це не по-людськи, -  похитала головою Вен

герова.
-  Може, й не по-людськи, -  погодився Цика. -  

Але хазяїн сказав, що панькатися з вами не слід. Зро
зуміло?

-  Авжеж, -  незворушно підтвердила Венгерова.
-  Я хочу поговорити з Пилипом Антоновичем, -  ти

хо мовила Світлана, яку слова Цики про те, що хазяїн 
заборонив «панькатися» з бранками, шокували.



Як їй зараз хотілося повернутися в той ранок, коли 
готувалася операція «Перехрестя»! Повернутися й ска
сувати всі зйомки до біса!

-  А ще чого хочеш? Якщо хазяїн вирішить із тобою 
поговорити, то сам повідомить, -  відрубав Цика й схо
вався за дверима.

Стрілецька впала на матрац і заридала. Венгерова, 
однак, її не втішала. Дочекавшись, поки істерика вщух
не, вона підійшла до неї, тихо сіла поруч і запитала:

-  Світлано Олексіївно, можна взяти вашу шпильку?
Стрілецька підвела на неї червоні, вологі від сліз

очі. Потім слухняно розстібнула шпильку, й густе бли
скуче волосся впало на плечі.

Тетяна мовчки лягла на своє ліжко й почала водити 
металевим краєм шпильки по шорсткій смужці цемен
ту між двома кахельними плитками. «Заточка», -  здо
гадалася Світлана.

Увесь час, який залишився до вечері, вона пролежа
ла, дивлячись у облицьовану сірими кахлями стелю.

Закінчивши із заточкою, Венгерова відірвала шмат 
від простирадла й почала скручувати його в тугий 
джгут. Стрілецька безнадійно спостерігала за цим про
цесом.

Нарешті за вікном посутеніло.
-  Світлано Олексіївно, збирайтесь. Ми тікаємо одра

зу, щойно принесуть вечерю, -  прошепотіла Тетяна.
-  Що я маю робити? -  безбарвним тоном запитала 

Стрілецька. Віра в щасливий кінець, здавалося, зали
шила її назавжди.

-  Нічого. Ви бігтимете за мною й виконуватимете 
мої вказівки.

-  Оце й усе?
Але Венгерова не відповіла. Бо за її спиною відчи

нилися двері.
-  Жерти приніс, -  повідомив Цика.



Він закотив до кімнати банкетний столик на колі
щатах. На ньому стояли дві склянки чаю й дві армійсь
кі металеві миски, наповнені їжею.

Цика завбачливо замкнув за собою двері й підкотив 
візок до столу.

-  Що там у нас? -  грайливо підморгнувши бойови
ку, поцікавилася Венгерова. І, тримаючи руки за спи
ною, підійшла до столу й стала за ним, ніби роздивляю
чись вечерю.

Лише зараз Світлана помітила, що в правій руці 
Венгерова тримає якусь білу мотузку.

-  Я ж казав. Пшоняна каша, сосиски, чай. Витре
беньок у нас тут не...

Останні слова Цика прохрипів. Зашморг, зробле
ний із розідраного на смужки простирадла, оповив йо
го шию так міцно, що дихати й говорити стало майже 
неможливо.

Венгерова натягнула джгут. Тіло Цики подалося 
назад, втрачаючи рівновагу. Спритна підсічка -  і він 
уже лежить на кахельній підлозі кімнати.

Потім Венгерова рвучко опустила ногу на нижню ча
стину живота бойовика. Той знову захрипів. Цього разу 
від болю. Тетяна натягнула зашморг. Обличчя Цики по
червоніло. Його губи почали судомно хапати повітря.

Але Венгерова не послабила тиск. Навпаки, вона ще 
трохи натягнула джгут. Цика знепритомнів. Тієї ж ми
ті Тетяна розстібнула кобуру бойовика, конфіскувала 
його Макаров і засунула собі за пояс.

Венгерова блискавкою метнулася до одного з масив
них стільців, поклала його на груди Цики, простягну
ла зашморг через бильця й намотала кінець на руку. А 
потім сіла на стілець.

Уся ця конструкція надійно притискала бойовика 
до підлоги й не давала йому поворухнутися, навіть як
би виникло таке бажання.



Не спускаючи з Цики очей, Венгерова витягла з ки
шені джинсових шортів заточку. Підняла з підлоги йо
го руку, притисла коліном до спинки стільця і... встро
мила під ніготь вказівного пальця гострий кінець за- 
точки. З-під нігтя заюшила кров.

Від різкого болю бойовик миттєво отямився. Він 
відкрив очі і з жахом подивився на Тетяну.

-  Хто ще, крім тебе, вартує вихід із підвалу й готе
лю? -  запитала Венгерова, трохи послабивши заш
морг. -  Скажеш -  і я залишу твої руки в спокої.

-  Ще Сима... стоїть... з автоматом, -  прохрипів 
Цика.

Але замість того, щоб виконати свою обіцянку, Вен
герова ще глибше увігнала заточку під ніготь бойови
ка. Той знову скривився від болю.

-  Хто ще, крім Сими, буде заважати нам утекти? -  
продовжувала Тетяна.

-  Ще... Гвинт і Губа... вони... біля центрального... 
входу.

-  Ще? -  Венгерова знову натягнула зашморг.
-  Усі... інші дивляться телеві...
-  Де хазяїн?
-  Поїхав... до міста.
-  Тоді на добраніч, -  мовила Венгерова.
Вона різко вийняла заточку з-під нігтя, відпустила 

зашморг, але не встиг Цика зітхнути на повні груди, як 
Тетяна підняла його за плечі і з силою опустила голову 
бойовика на підлогу. Хруснула черепна кістка.

Цика закрив очі й більше нічого не говорив.
-  Ходімо, Світлано Олексіївно, -  кинула Венгеро

ва, відстібаючи від зв'язки ключ від підвалу.
Стрілецька не могла отямитися від побаченого. По

вільно, ніби сомнамбула, вона підійшла до дверей.
-  Ти що, його вбила? -  пошепки запитала Світ

лана.



-  Мабуть, так, -  спокійно відповіла Тетяна, повер
таючи ключа в замку.

* * *
Було близько одинадцятої вечора. Зуєв увімкнув 

лампу над дзеркалом у передпокої і почав зачісува
тися.

На ньому був новий діловий костюм і строга шовко
ва краватка, привезена з Італії. Зуєв був гладенько ви
голений і сам собі дуже подобався. Він збирався на зу
стріч із генерал-лейтенантом Карпенком.

П’ятнадцять хвилин тому Зуєв переговорив із ним 
по мобільному і одразу ж приголомшив карколомною 
новиною -  КБПЗ знайдено.

Зуєву здалося, що Карпенко у захваті від почуто
го. «Ще б пак, старий шахрай організує групу, у яку 
заднім числом запише мене, Стороженка й себе. І роз
повідатиме, нібито ми втрьох у результаті надсклад
ної секретної операції добули КБПЗ. Командування 
нас похвалить. Карпенко стане генерал-полковни
ком, я -  підполковником, а Стороженкові дадуть дав
но обіцяну квартиру!» -  так розмірковував Зуєв, взу
ваючись.

Карпенкові не терпілося побачити КБПЗ, і він приз
начив Зуєву зустріч у кафе «Три крокодили».

Зуєв розраховував заручитися його згодою на те, 
щоб підключити колег з відділу до пошуку зниклої без
вісти Світлани Стрілецької.

Раптом задзвонив телефон.
-  Майор Зуєв?
-  Я. Із ким маю честь говорити?
-  Із Секачовим.
-  Несподівано. Що тобі треба?
-  Пропоную помінятися. Твоє шило на моє мило.
-  Уточни.



-  Уточнюю. Міняю Стрілецьку та її подружку на 
дипломат білого кольору. Ти маєш знати, про що 
йдеться.

-  Звідки ти взяв, що...
-  Фільтруй базар, Олексію. Повторювати двічі не 

буду.
-  Я простий майор. Ти ж розумієш, що...
-  Авжеж, розумію... Коротше кажучи, чекаю тебе з 

валізою в сквері біля... ну, в тому, що біля ДК. За дві 
години. Годиться?

-  Не вийде. У мене вже призначена зустріч на той 
же час.

-  У кафе «Три крокодили»?
-  Так.
-  Не бійся. Петрович дав добро. І приходь сам -  

за першої ж підозри просто випущу обом дівкам 
кишки.

Зуєв остовпіло поклав мобільний і закурив перед 
дзеркалом.

«Так... Що він там гавкав? Петрович... «Петрови
чем» позаочі усі називають Карпенка. І цей самий Пе
трович дав добро! Цікава справа виходить. Отже, пер
ше, що зробив Панас Петрович, коли я повідомив про 
захоплення КБПЗ, -  це подзвонив Секачову!»

Зуєв був розлючений. Він пообіцяв собі, що завтра 
ж піде у відставку. «Але це буде завтра. А що робити 
сьогодні?»

Отже, КБПЗ буде ціною життя Світлани Стрілець
кої й Тетяни Венгерової. А все інше йому байдуже.

Майор спересердя кинув недопалок просто на пар
кет у передпокої і загасив його каблуком. Потім повер
нувся до вітальні, відчинив схованку й дістав звідти 
КБПЗ.

«Слава Богу, хоч Світлана знайшлася!» -  втішав се
бе Зуєв, ідучи з квартири.



Сквер був майже порожнім. Удалині пролітали ав
томобілі, шелестіло листя каштанів. У кафе підвивав 
Андрій Губін.

Зуєв ішов алеєю скверу, не озираючись. Немає сен
су озиратися, коли впевненість у тому, що за тобою сте
жать, дорівнює ста одному відсотку, а можливості ві
дірватися від стеження немає.

Бомж, який спав на лавці, провів заклопотаного чо
ловіка в цивільному голосним хропінням. Він спав, 
прикрившись від дощу газетою.

У правій руці Зуєва був КБПЗ. У лівій -  цигарка.
Зненацька просто перед ним з’явилась темна фігура 

у франтівському капелюсі. Майор не відразу впізнав 
Пилипа Секачова. І тим паче не почув, як бомж ти
хенько зняв з обличчя газету й відклав її убік.

-  Як здоров'ячко, Олексію?
Зуєв здригнувся від несподіванки. Але, швидко 

отямившись, запитав:
-  Де Світлана?
-  Світлана та її подруга чекають у машині.
-  Чого вони чекають? -  роздратовано поцікавився 

Зуєв.
-  Як це чого? Я маю перевірити, чи не обманює ме

не майор Зуєв.
Майор знизав плечима. Мовляв, перевіряй. І поста

вив важезний КБПЗ на асфальт.
Секачов присів поруч із КБПЗ. У його руках спала

хнув кишеньковий ліхтарик.
Значна частина ліхтарів, які мали б освітлювати 

сквер для любителів нічних прогулянок, були розбиті. 
Тому ліхтарик був дуже доречним. Секачов оглянув 
КБПЗ, постукав по його броньованому боці. Погляд зу
пинився на переговорному пристрої.

-  Тепер скажи мені паролі, -  сказав Пилип, підвів
ши очі на Зуєва.



Той зробив здивований вигляд.
-  Домовленість була такою, що я просто віддам то

бі валізу. Про паролі ми з тобою не домовлялися. Хіба 
не так?

-  Мене не хвилює, яка в нас домовленість! Не хо
чеш говорити -  напиши мені, і все.

Зуєв вагався. Він не мав жодного уявлення про па
ролі. Їх розшифровував відділ спецтехніки.

-  Паролів я не знаю. Ми не боги, Пилипе. Можли
во, Карпенко в курсі. Я людина маленька.

Очі Секачова люто заблищали.
-  Кажи, інакше твоїй красуні Світлані зараз 

проб’ють голову. У мене вже давно руки сверблять, -  з 
погрозою мовив він.

-  По-перше, якщо ти захочеш продірявити їй голо
ву, то зробиш це без будь-якого приводу, -  зовсім спо
кійно відповів Зуєв. -  А по-друге, я людина послідов
на, й ти це знаєш. Я віддаю тобі валізу. Чому б мені не 
віддати тобі й ключа від неї? Запитай у Карпенка, як
що ти і його вже купив...

Пилип уважно слухав Зуєва. А той говорив, навіть 
не підозрюючи, що бомж, який сидів на лавці за трид
цять метрів від них, піднявся на повен зріст.

-  ...по-третє, я хочу впевнитися в тому, що Світла
на й Тетяна живі й здорові...

Із розумінням кивнувши майорові, Пилип відсту
пив на два кроки убік. Зуєв саме збирався сказати «а 
по-четверте...», коли пролунав постріл.

Квадрат стріляв дуже влучно. Якби не острах за 
свій імпортний одяг, Секачов ніколи б не відійшов 
убік.

Зуєв судомно вдихнув повітря закривавленими гу
бами. Куля ввійшла в одному сантиметрі від серця. 
Останнім, що він побачив, падаючи, був білий бік 
КБПЗ, окроплений його власною кров’ю.



-  Ну що? Як наш майор? -  поцікавився Квадрат, 
перевертаючи тіло носком брудного черевика на спину.

-  Як живий, -  реготнув Секачов. -  Усім був гар
ний. Тільки говорив багато.

РОЗДІЛ 35

У пістолеті Цики було рівно чотири патрони.
Усі вони пішли на Симу, який пив каву в кімнатці, 

читаючи «Мегаполіс-експрес». На сходах, що вели з 
підвалу нагору, було темно. Венгерова не могла точно 
прицілитись. Дві із чотирьох куль продірявили газету, 
ущент розбили електричний чайник і застрягли в бе
тонній стіні. Решта потрапили в ціль.

Калашников Сими одразу став трофеєм Венгерової. 
Завдяки йому із Гвинтом та Губою втікачки обійшлися 
без церемоній. Бандити самі напоролися на кулі, коли 
побігли з'ясовувати, чому в підвалі почалася стріляни
на.

Двома скупими чергами Тетяна розчистила собі й 
Стрілецькій шлях до втечі. Вони вибігли на яскраво ос
вітлений лампами денного світла ґанок готелю.

Не можна було гаяти ані хвилини. Про те, скільки 
ще бойовиків охороняло готель, Цика розповісти не 
встиг. Та це й не мало великого значення.

Стрілецька й Венгерова чимдуж побігли до сосново
го лісу, його рятівна чорна стіна була зовсім близько.

Захоплений якимось бойовиком, «персонал» готе
лю не допетрав, що стріляли не лише у фільмі, але й 
наяву.

Важко дихаючи, жінки зупинилися біля довгого 
будинку з пласким дахом. Під ним тьмяним світлом 
блимала одна-єдина лампочка. «Склад», -  було напи
сано на табличці.



Лише зараз Стрілецька помітила на дверях будинку 
напис «Не курити», виписаний гігантськими трафа
ретними літерами.

А просто біля входу стояв класичний пожежний 
стенд із заступом, червоним відром, вогнегасником та 
ящиком із піском. «Якщо не знаєш, що це летовище -  
власність бандитів -  ніяк не здогадаєшся. Усе, як в ар
мії», -  подумала Світлана.

-  Нам не сюди, -  зауважила Венгерова, роззирнув- 
шись навсібіч.

Вона міцно схопила Стрілецьку за руку й знову по
тягла її в ніч.

Незабаром вони побачили ряд освітлених будівель 
без вікон.

-  Це ангари, -  пошепки пояснила Тетяна.
-  Їх, мабуть, охороняють, -  припустила Стрі

лецька.
-  Я навіть бачу, хто, -  усміхнулася Венгерова й 

вказала на непримітну, ледь освітлену скляну будку, 
що стояла навпроти ангарів по той бік злітно-посадоч
ної смуги. -  Це диспетчерська.

Ворота всіх ангарів, крім одного, були замкнені. 
Але навпроти крайнього праворуч біля відкритих воріт 
стояв літак. Чотири потужних ліхтарі освітлювали йо
го звідусіль. У повітрі стояв дивний запах, який Стрі
лецька впізнала не одразу.

-  Це та «Цесна», яку ми бачили сьогодні вранці, -  
підказала Венгерова.

-  Цікаво, а чому ж вона не в ангарі?
-  Мабуть, її фарбували, -  відповіла Тетяна й при

нюхалася. -  Авжеж, так і є.
Коли вони пробиралися кущами, щоб як слід огля

нути, що діється в диспетчерській, де знаходилося ще 
четверо озброєних охоронців, Світлана була впевнена, 
що зараз знову почнеться стрілянина.



Їй здавалося, що це так само природньо, як і те, що 
після зими приходить весна. Однак цього разу Стрі
лецька помилилася.

-  Хай йому грець! -  раптом вилаялась Венгерова, 
оглянувши трофейний Калашников. -  В обоймі лише 
три патрони!

-  Отже, ти не атакуватимеш диспетчерську? -  із 
надією запитала Світлана.

-  Це малоймовірно, -  похмуро погодилась Венгеро
ва. -  Ми повертаємось назад.

-  До готелю?
-  Та ні. До складу.
-  Зрозуміло, -  мовила Стрілецька. -  А навіщо ми 

туди повертаємось?
-  Розумієш, із трьома патронами я з охороною лето- 

вища не впороюся. Тим паче, що їх, безперечно, вже 
сповістили про нашу втечу.

-  Отже, ми там заховаємось? -  наполегливо допи
тувалась Світлана.

-  Ні. Ми влаштуємо маленьку пожежу. До речі, за
пальничка у вас є?

Стрілецька простягнула Венгеровій дешевий ки
тайський «Крикет», який вранці їй люб’язно презенту
вав Цика.

План Венгерової був простим. Улаштувати пожежу 
на складі, потім скористатися з переполоху, який поч
неться на летовищі, пробратися в кабіну свіжопофар- 
бованої «Цесни» і... до побачення.

Двері складу були надійно замкнені, тому сподіва
тися збити замок трьома кулями не випадало.

Вікон у будівлі не було -  лише маленькі вентиля
ційні отвори, які розташовувалися на висоті двох із по
ловиною метрів.

-  Добре, -  мовила Тетяна після хвилинного розду
му. -  Я стану вам на плечі. Не бійтеся, я легка.



Важко зітхнувши, Стрілецька стала під одним із 
вентиляційних віконець і сперлася обома руками на 
стіну.

Венгерова, перекинувши Калашникова на спину, 
із спритністю акробатки залізла їй на плечі. Вона 
вдивлялася в темряву складу, присвічуючи собі за
пальничкою й міркуючи, як краще витратити останні 
патрони.

Потім пролунало два постріли. У повітрі запахло 
бензином. Тетяна клацнула запальничкою, й жмут па
перу полетів всередину через віконце, освітивши, не
мов комета, темряву складу.

-  Швидко в кущі, -  скомандувала Венгерова, зі
стрибнувши на землю.

Не встигли вони відбігти на двадцять метрів, як у 
повітря злетів велетенський стовп вогню. Із тріском 
вибухнув дах. Склад було знищено.

-  Слава Богу. Бо я вже почала боятися, що промах
нулася, -  із полегшенням зауважила Венгерова.

Але Стрілецька не слухала її. Стежиною, освітле
ною загравою пожежі, бігло четверо чоловіків. Світла
на мовчки вказала Тетяні на просвіт між кущами жи
молості.

-  Це з диспетчерської? -  прошепотіла Стрілецька.
-  Схоже на те. Із готелю не встигли б так швидко 

помітити пожежу. До того ж, у них зараз є важливіші 
справи. Можу побитися об заклад, вони вже шукають 
нас біля ґрунтової дороги, яка веде до мишоловки під 
назвою КПП.

-  А якщо в диспетчерській хтось залишився?
-  Певне, що так, -  зауважила Венгерова. -  Але це 

зовсім не привід для того, щоб скасовувати нічний пе
реліт до Києва. До того ж, я завбачливо залишила ще 
одну кулю. Якщо не вцілю, доведеться мірятися сила
ми в рукопашній.



На щастя, доля мала для них маленький подару
нок. У яскраво освітленій диспетчерській нікого не 
було. «Мабуть, людям Секачова забракло уяви, щоб 
припустити, що дві втікачки насамперед помчать ди
витися на спортивні літаки», -  зловтішно подумала 
Стрілецька.

Вони перетнули злітну смугу й підбігли до свіжопо- 
фарбованої «Цесни».

-  А раптом літак не заправлений? -  з тривогою по
цікавилася Світлана.

Тоді візьмемо один із тих, які стоять в ангарах, -  
кинула Венгерова, відсовуючи назад середню секцію й 
сідаючи на місце пілота.

-  А чому ти впевнена, що якийсь із них заправле
ний? -  не вгавала Стрілецька.

Їй було дуже страшно. А коли вона дуже боялася, то 
починала верзти нісенітниці.

-  Самі поміркуйте, Світлано Олексіївно, -  бос мо
же захотіти політати щомиті! Не можна ж зловживати 
його терпінням і красти дорогоцінний час на запра- 
влення-дозаправлення, -  усміхнулася Венгерова, ко
лупаючись у дротах під панеллю приладів. -  Облиште 
теревені й залазьте до кабіни.

Стрілецька мала ще купу питань стосовно безпеки 
нічного польоту на ненадійному спортивному літаку. 
Але в цю мить мотор «Цесни» загарчав і завівся.

Стрілецька стрибнула в крісло інструктора.
-  Ну що... «Він сказав «поїхали» і махнув рукою!» -  

задерикувато вигукнула Венгерова, й «Цесна» попов
зла по злітній смузі. Все швидше й швидше...

РОЗДІЛ 36

Едик Вандишев був дуже завбачливою людиною. 
Але, володіючи лише завбачливістю, він ніколи б не



став тим, ким був. Для цього була потрібна диявольсь
ка хитрість, відвага самурая й зухвалість провінціала.

Я не знав, скількох людей Едик убив для того, щоб 
стати довіреною особою мого дядька, а також Пилипа 
Секачова. Але я був упевнений у тому, що цього разу 
будуть убиті і мій дядько, і Пилип. Мене це цілком 
улаштовувало й тішило. Та й Виноградова теж.

Тому, коли ми сиділи в засідці на дорозі, яка вела до 
приватного летовища Крукове, ми були в бадьорому на
строї. «Ще ривок і -  прощавай, Києве!» -  думали ми.

Комбінація, яку замислив прокрутити Едик, була 
безжальна й напрочуд ризикована.

Виявилося, що коли він протягом кількох днів за
певняв нас із Виноградовим у тому, що й гадки не 
має, де ховається Гліб Миколайович, то безсоромно 
брехав.

Щоправда, ображатись на нього за цю брехню я не 
збирався. Не варто докоряти людині, яка свої особисті 
інтереси ставить вище за суспільні. А  особисті інтереси 
в Едика були. До того ж, наполеонівські.

Із його розповіді з’ясувалося, що потай від Пилипа 
Секачова він підтримував тісний контакт із Глібом Ми
колайовичем. Мій дядько, почувши, що проти нього 
Пилипом готується змова, справді сховався, як ми з 
Виноградовим припускали спочатку.

Але, сховавшись, Гліб Миколайович не байдику
вав і не бідкався з приводу того, що його найкращий 
бандит шиє йому біленькі капці й зазіхає на його ка
пітали.

По-перше, Гліб Миколайович у вигнанні швидко 
знімав гроші з усіх доступних йому рахунків агентства 
нерухомості «Зодчий», банку «Омега» та ще двох де
сятків дочірніх і повністю підконтрольних йому фірм. 
Переводив їх у готівку, переганяв за кордон безготів- 
кою та вкладав у інші фіктивні підприємства.



Причому робив це так, що Пилип нічого не підоз
рював.

По-друге, Гліб Миколайович збирав нову злочинну 
армію. Причому вербування кадрів доручили знову ж 
таки Едику Вандишеву, який впорався з цим завдан
ням на всі сто відсотків.

Після того, як у Гліба Миколайовича з ’явилися сві
жі люди, а фінансове життя всіх комерційних струк
тур, що належали Солодовникам, було спрямоване в 
необхідне Глібові Миколайовичу русло, він вирішив, 
що настав час діяти. Під «діями» мій дядько розумів 
дві речі: усунення Пилипа й найвідданіших йому лю
дей та продаж КБПЗ Патрикові К ’ю.

Продати КБПЗ було б дуже доречно. Ця угода до
зволила б ліквідувати гострий бюджетний дефіцит 
клану. А  сума, отримана за валізу, одразу покрила б 
усі витрати, пов’язані з наймом нових бойовиків та 
«утилізацією» старих, «скурвлених» Секачовим.

До певного часу Едик байдуже ставився до планів 
Гліба Миколайовича, стежачи за ними ніби збоку. 
Справа в тому, що по сліду КБПЗ він сам ішов значно 
успішніше, ніж Гліб Миколайович, який не підозрю
вав, що в особі своєї довіреної людини має конкурента.

А  ще тому, що Вандашев не міг визначитись, на ко
го робити свою головну ставку -  на Гліба Миколайови
ча чи на Пилипа Секачова.

Але коли ми з Виноградовим украли КБПЗ і стало 
зрозуміло, що він знову опиниться в руках Пилипа, 
Едик переглянув свої плани щодо Гліба Миколайови
ча. «Отже, будемо добрими друзями», -  вирішив він і 
пішов до Гліба Миколайовича.

Едик запропонував дядькові вигідну операцію, яка 
була аж надто привабливою.

Гліб Миколайович сповіщає Секачова по телефону, 
що впіймав стукача, який доповідав Калиті й СБУ про



те, що відбувається в клані Солодовників. І що цим 
стукачем виявився відомий усім Едик Вандишев. Гліб 
Миколайович надягає на нього наручники й привозить 
у Крукове.

Далі розповідає Секачову різні речі, у яких неправда 
переплетена з правдою, що завжди є запорукою успіху.

Він, Гліб Миколайович, ладен розібратися з Едиком 
власноруч, але з великою втіхою подивився б, як його 
кишки намотає на міксер Пилип.

Мовляв, у такий спосіб вони, покраявши зрадника 
на смужки, зміцнять свої стосунки, які вже давно зі
псувались. «Давай миритись», -  ось чого хотів під
ступний Гліб Миколайович.

Крім того, дядько запропонує Секачову продати ва
лізу вдвох. Справа в тому, що про Патрика К’ю Пилип 
не знав і знати не міг. Тому питання про те, кому про
дати КБПЗ, залишалося для нього відкритим. «Я зна
ходжу покупця, ти даєш валізу, а гроші ділимо нав
піл». Таку пісню мав заспівати Гліб Миколайович.

«Ну, а коли Пилип принесе КБПЗ, ми з тобою, -  за
стерігав Гліба Миколайовича Едик, -  уб’ємо його й 
займемо оборону. Тим часом з ’являться наші нові 
хлопці й перестріляють тих, хто не погодиться з тим, 
що Пилип Секачов -  остання наволоч й головою клану 
бути не може».

Едик мав природжений талант переконувати лю
дей. І Гліб Миколайович йому, на своє лихо, повірив.

Насправді у Вандишева був набагато цікавіший 
план, і в ньому ми з Виноградовим грали аж ніяк не 
епізодичні ролі.

Чесно кажучи, я не був у захваті від його плану. 
Надто заплутаний. Через це й здавався ненадійним. 
Він міг поставити під загрозу зриву всю операцію.

Але коли я висловив Едикові своє невдоволення, 
він цілком справедливо зауважив, що інших варіантів



заволодіти валізою, на яку зазіхає купа претендентів, 
не бачить.

-  У цілому, працюватимемо за старою схемою, -  
мовив Вандишев. -  Спершу ліквідуємо Гліба Мико
лайовича, а потім Пилипа. Ви зробите те, задля чого за
варили цю криваву кашу. А  я отримаю валізу й гроші 
від Патрика К'ю.

-  А  потім?
-  Підете під три чорти, -  сказав Едик із найневин- 

нішим виглядом.
Тоді я ще не знав, що особливо невинним він буває, 

коли бреше.

*  *  *

Щоб справитися з Глібом Миколайовичем та його 
двома охоронцями без проблем і випадково не пристре
лити «полоненого» Вандишева, треба було зупинити 
їхній «Ягуар».

У нашому випадку силоміць зупинити машину -  
практично неможливо, тому що охоронці та й сам Гліб 
Миколайович одразу ж розпочнуть стрілянину. А  Едик 
ризикує одержати нашу ж кулю. Справа була непро
стою.

За десять хвилин до моменту, коли очікували появи 
«Ягуара», ми зупинили «Опель» біля орієнтира -  по
кажчика «Летовище Крукове, 3 км». Густий чагарник 
забезпечував мені непогане маскування.

Я заліг серед сосен із гвинтівкою М-16. Виноградов, 
виливши на сорочку дві склянки бичачої крові, від
крив дверцята нашого «Опеля», відкинувся на сидіння 
водія, заплющив очі й прикинувся мертвим. Його пра
ва рука, однак, стискала руків'я «Магнума».

Звісно, якщо роздивитися всю композицію зблизь
ка, прийняти Виноградова за мерця могла тільки дуже 
вразлива людина. Але в тому-то й справа, що пасажи



ри «Ягуара» будуть мчати із швидкістю вісімдесят, або 
й усі сто кілометрів на годину. Нас не хвилювала від
сутність правдоподібності. Головне, щоб зупинився 
«Ягуар».

Удалині, в просвіті між деревами, з ’явився наш 
темно-вишневий красень. Я повідомив про це Виногра
дову й припав до прицілу автоматичної гвинтівки.

Машина вилетіла й бадьоро промчала повз наш 
«Опель». Лежачи на вкритій хвоєю землі, я напружено 
стежив за «Ягуаром», сподіваючись лише на диво.

Гліб Миколайович та його супутники могли запро
сто проігнорувати жахливе видовище. Машина могла 
не зупинитися.

Раптом «Ягуар» різко зменшив швидкість, на мить 
завмер і почав здавати назад, до «Опеля».

«Ага, купилися!» -  подумки вигукнув я і, затаму
вавши подих, почав чекати.

Першим із машини вистрибнув охоронець, якого, 
наскільки я пам’ятав, звали Жирним. Він вийшов із 
машини й попрямував до «Опеля» із «застреленим» 
Виноградовим.

Перехрестя мого прицілу намалювало на чолі Жир
ного хрестик. Але його пістолет усе ще знаходився в 
кобурі. Це означало, що Жирний не настільки вже й 
небезпечний. Я перевів приціл на другого охоронця, 
який сидів на місці водія і, здається, теж збирався в 
розвідку. Дверцята відчинились, і він вийшов.

Третім із машини вибіг Едик. Його руки були скуті 
наручниками. Едик вийшов, на мить завмер, озираю
чись, і... -  от чого я від нього не чекав! -  зненацька ки
нувся в кювет і покотився вниз, звиваючись усім тілом.

Я зрозумів, що баритися не можна, плавно натиснув 
на спусковий гачок і випустив у потилицю водія дві ку
лі. Він похитнувся й упав на гострий гравій дороги, мар
но намагаючись учепитися за капот «Ягуара» рукою.



Тієї ж миті Виноградов -  швидкий, немов пружи
на, -  «ожив», прицілився й капітально підстрелив 
Жирного із свого «Магнума».

Той зніяковів від такого несподіваного воскресіння 
й витріщив на Виноградова очі. Потім здивовано поди
вився на рану в грудях, застогнав і впав на землю 
обличчям униз, розкинувши дужі руки в теплій дорож
ній пилюці.

І лише Гліб Миколайович сидів. Він, безперечно, 
чув постріли, але навіть не обернувся.

Я прицілився в сиву потилицю Гліба Миколайови
ча. Знаючи його підлу натуру, від нього можна було че
кати будь-яких сюрпризів.

Звісно, я міг би вбити його першим ще дві хвилини 
тому. Але за домовленістю з Виноградовим я не мав 
права це зробити. Він повинен був сам помститися.

Переступивши через тіло Жирного, яке спливало 
кров'ю, Виноградов, тримаючи Гліба Миколайовича 
під прицілом свого «Магнума», попрямував до «Ягуа
ра», розчахнув дверцята заднього сидіння, але... не 
стріляв. Гліб Миколайович не ворушився. Виноградов 
простояв поруч з «Ягуаром» ще з хвилину, потім обер
нувся й покликав мене.

Я залишив свій снайперський пункт і хутко пом
чав до авто. Виноградов уже встиг сховати свій пі
столет.

-  Що сталося? -  запитав я, заглядаючи до салону 
машини.

Гліб Миколайович, як і раніше, сидів на задньому 
сидінні в тому ж положенні. Очі його були розплюще
ні, але очні яблука дивилися кудись вгору. Він не 
дихав.

-  Може, інфаркт. А  може... не знаю. Я йому не лі
кар, -  мовив Виноградов злісно, навіть дещо розчаро
вано. -  Думаю, це він від радості. Коли мене впізнав.



Із кювету виповз усміхнений Едик Вандишев. До 
його кремового костюма причепилося кілька сухих 
соснових голок. Едик здавався переляканим.

-  Ну, ви й циркачі! -  захоплено вигукнув Едик. -  
Я, чесно кажучи, думав, ви щось простіше утнете. На
приклад, гранату кинете...

-  Покидатися гранатами ми ще встигнемо біля го
телю, -  запевнив його розважливий Виноградов, від- 
тягаючи труп Жирного до узбіччя.

РОЗДІЛ 37

Коли «Цесна», набираючи швидкість, майже віді
рвалася від землі, Стрілецька заплющила очі. Вона чо
мусь була впевнена в тому, що літак не зможе злетіти. 
Серце в у грудях билося, як скажене. «Чверть усіх за
гиблих літаків розбилося під час зльоту», -  згадала во
на сумну статистику.

«Цесна», розсікаючи нічне небо, летіла до Києва, 
який здалеку нагадував величезний кокон. «А раптом 
не вистачить бензину, й ми розіб'ємося?» -  запитувала 
себе Світлана й не знала, як заспокоїтись.

Коли літак почав іти на посадку поблизу приватно
го летовища «Аерошкола-2», її знов охопив панічний 
страх.

Проте все обійшлося. Венгерова примудрилася по
садити літак на неосвітлену смугу м'яко, плавно й без
доганно з технічної точки зору.

-  Не варто було так хвилюватись, Світлано Олексі
ївно. Я це летовище знаю, як свої п'ять пальців -  кож
ну траншею, кожну травинку, -  із м'якою усмішкою 
заспокоювала вона Стрілецьку.

Скляний купол кабіни від'їхав назад і теплий віте
рець затріпотів у її волоссі.



-  Хотілося б знати, звідки така обізнаність? -  за
питала Стрілецька, ще не вірячи в те, що вона вже на 
землі.

-  Узагалі-то, це моя професійна таємниця. Але вам 
я можу її відкрити. Мій чоловік -  льотчик. Він пра
цює інструктором саме на цьому летовищі.

Чомусь Світлана була впевнена в тому, що у 
Венгерової немає й не може бути чоловіка.

-  Чому ти раніше мені про це не казала? Як його 
звуть?

-  Я ж казала, що чоловік -  моя професійна таєм
ниця, -  засміялася Венгерова. -  А  звати його Борисом. 
Його, звичайно, зараз тут немає. Цього тижня він від
почиває вдома. Але я впевнена, що хтось із його колег 
відвезе нас додому. Чи хоча б дасть свою машину...

Стрілецька збагнула, що їй пощастило вціліти дві
чі. Першого разу -  врятуватися від бандитів. А друго
го -  уникнути авіакатастрофи. Настрій у неї був бадьо
рим, піднесеним і бойовим. Їй хотілося розцілувати Те
тяну та її чоловіка-льотчика, випити шампанського, а 
потім роздати жебракам увесь дріб’язок, який знай
деться в кишенях. Здавалося, життя ніколи не скін
читься, й усе буде добре.

Охоплена ейфорією, вона не одразу зрозуміла, 
чим займається Тетяна. Венгерова тим часом витягла 
з кабіни гумовий килимок -  дуже схожий на автомо
більний -  надкусила його, відірвала вузьку смужку, 
діловито докопалася до бензобака й дістала запаль
ничку.

-  Навіщо це, Тетяно? -  здивувалася Стрілецька.
-  Вам відомо, що чверть усіх літаків, що розбива

ються, -  жертви невдалих посадок? -  в очах у Венгеро
вої блиснули лукаві іскорки.

-  Т-так, -  промимрила вражена Стрілецька. Оце 
тобі збіг!



-  Ну, от -  ми розбилися при посадці. Принаймні, 
так має думати Секачов, -  серйозно мовила Тетяна й 
підпалила гумову смужку. Тоді вставила її у бензобак.

-  Ходімо, -  потягнула вона за собою приголомшену 
Стрілецьку.

Вони підходили до темної будівлі «Аерошколи-2» з 
єдиним освітленим вікном на другому поверсі.

-  Треба терміново подзвонити Зуєву, -  врешті 
згадала Стрілецька. -  Він, певно, місця собі не знахо
дить... Кольорове з ніг на голову поставив...

Венгерова кивнула, сховавши усмішку. Їй здавало
ся смішним те, що, вибравшись із чергової колотнечі, 
її клієнтка одразу ж згадує про людину, яка неспро
можна надати їй допомогу. У те, що СБУ ставить із ніг 
на голову село Кольорове, вона чомусь не вірила.

Флегматичний охоронець Костя зовсім не здивував
ся, що на летовищі приземлилася чужа «Цесна», а та
кож тому, що в кабіні літака була дружина його прия
теля Бориса Венгерова.

Проте коли в пітьмі рвонуло так, що освітилася вся 
смуга від початку й до кінця, він обурився:

-  Що це за «дивертисмент»?
Костя знав -  Тетяна людина неординарна. Але щоб 

настільки...
-  Костянтине, в нас дуже великі неприємності, -  

сказала Венгерова, навіть не дивлячись у бік заграви. -  
Ми вдвох розбилися при посадці, зрозумів? Ти нас не 
бачив. А  тепер дай нам телефон.

-  Який іще телефон! Пожежних викликати треба!
-  Встигнеш. Там у радіусі п'ятисот кроків нема чо

му горіти.
Охоронець зітхнув. Гарна дружина в Бориса, нічого 

не скажеш...
Стрілецька набрала номер Зуєва й завмерла. Слуха

вку зняли одразу.



-  Це ти, Олексію? -  радо запитала Стрілецька.
-  Ні. З вами говорить лейтенант Стороженко. Світ

лана Олексіївна? У вас все гаразд?
«Ну й Зуєв! Хороший же другі Улаштував там чоло

вічу вечірку, у той час, як я воюю з бандитами!» -  роз
дратовано подумала Стрілецька. Це було єдиним по
ясненням, що зараз спало на думку. Вона пам’ятала, 
що Зуєв завжди сам підходить до телефону.

-  Так, це я. Але про те, що я жива, ніхто не повинен 
знати. Для всіх ми з Венгеровою розбилися на «Цесні» 
на смузі другої аерошколи, -  монотонно проторохтіла 
легенду Стрілецька. -  А  що, Олексія немає? Мені тре
ба терміново з ним переговорити.

-  Річ у тому, що...
-  Він на завданні?
-  Ні, ви розумієте, Світлано Олексіївно, він чотири 

години тому...
-  Поїхав? -  нетерпляче припустила Стрілецька.
-  Ні, загинув, -  повідомив Стороженко.
На очах у Кості й Тетяни, Стрілецька, не сказавши 

Стороженкові ані слова, поклала слухавку собі на колі
на. «Алло! Світлано Олексіївно, що сталося?» -  лунав 
голос лейтенанта Стороженка.

Але Стрілецька не реагувала. З її очей текли гарячі 
сльози.

Лише в одному Світлана тепер була впевнена. У то
му, що не піде з «Кримінального тижня» доти, доки 
останній причетний до смерті Олексія Зуєва бандит не 
сяде за ґрати. І його покажуть по телебаченню на всю 
країну -  від Львова до Луганська.

*  *  *

-  Де ти була, душе моя? Хоч би за зарплатою з’яви
лася, -  похмуро запитав Король, коли до його кабінету 
увійшли Стрілецька та Венгерова.



-  Це не має значення, Леоніде Яковичу, -  кинула 
Світлана, дивлячись начальнику у вічі. -  Мені потрі
бен оператор. Швець або Романенко. Мені потрібен Са
ва й найкраща апаратура. Ще одну знімальну групу 
необхідно терміново направити в другу аерошколу. 
Там розбився літак із двома пасажирками, жертвами 
нашої мафії.

-  Почекай, не так швидко. Ти просто якоюсь ска
женою стала. Одразу про справи, про апаратуру, -  
спробував заспокоїти її Король. -  Хоч поясни, що ста
лося! Познайом зі своєю чарівною супутницею...

Звісно, старий бабій мав на увазі Венгерову. Але 
Стрілецька, здавалося, забула про всі правила етикету. 
Без тіні усмішки вона вела далі.

-  Гаразд, Леоніде Яковичу. Це Тетяна, мій охоро
нець. Ми вдвох розбилися цієї ночі на спортивному лі
таку. Далі. Оператори й апаратура потрібні мені для 
того, щоб зняти блискучу операцію «Беркута» з лікві
дації банди Пилипа Секачова на летовищі Крукове. А 
на питання «що сталося?» я коротко відповісти не змо
жу. Сталося багато чого. А  часу обмаль.

Те, що повідомила Стрілецька, настільки втішило 
Короля, що він одразу забув про існування Венгерової. 
Директор телеканалу взяв гору над цінителем жіночої 
краси.

Король зосередився на почутому: «Катастрофа літа
ка -  добре. «Беркут» -  ще краще. На приватному лето
вищі -  чудово. Успіх гарантовано, рейтинг злетить до 
небес, однак...»

-  Світлано, ти справді мій найкращий працівник. 
Але такого блискучого провалу, як на зйомках «Перех
рестя» , у нас ще не було. Де гарантії, що ти знову не по
садиш наш телеканал у калюжу?

-  У мене є свідок, -  Стрілецька кивнула на Венге
рову. -  У мене є абсолютно точна інформація про те, де



знаходиться найнебезпечніший бандит Секачов і купа 
доказів проти нього. І я впевнена, що він нікуди не вте
че із свого лігвища, оскільки переконаний, що нас, як 
свідків, більше не існує. Не забувайте -  ми розбилися 
на «Цесні».

-  Гаразд. Коли знімаємо? Завтра, післязавтра?
-  Зараз. А  затримку проводитиме... майор Лемеш, -  

навмання мовила Стрілецька, пропікаючи Короля по
глядом.

-  Але, розумієш, Світланко, Швець зараз у Ялті, а 
Романенко працює над сюжетом про те, як днями в Ку- 
ликівці вибухнула вілла одного з наших авторитетів. 
Ми й так спізнилися через суцільні відпустки, а сюжет 
чудовий! Там один капітан РУБОЗа затесався з таким 
прізвищем... Левченко! То він такі інтерв’ю дає. Ледве 
не з операційного столу. Запевняє, що авторитет прот
римав його цілу добу заручником. Потім якісь невідомі 
бандити...

-  Досить, -  скривилася Стрілецька. -  Ваш капітан 
нікуди не подінеться, якщо побував на операційному 
столі. Зніміть Романенка з цього приголомшливого 
сюжету й віддайте мені, -  вимагала Стрілецька. А  по
тім благально додала: -  Ви ж усе можете, Леоніде 
Яковичу...

За десять хвилин Стрілецька вже говорила по мо
більному Короля з лейтенантом Стороженком у ку
рилці телестудії.

-  Мені потрібно знайти майора Лемеша. Терміно
во. Справа надзвичайно важлива, -  переконливо го
ворила Світлана. Лейтенант Стороженко зітхнув, 
але не знайшов причин відмовити жертві авіаката
строфи.

-  Авжеж, ви та жіночка, що знеславила нас на всю 
країну? Пам’ятаю, пам’ятаю. А  ви знаєте, що жінки 
мають сидіти вдома й варити борщ?



І так далі... Майор Лемеш був у своєму репертуарі -  
жовчний, задиристий, спершу не хотів нічого слухати 
й розуміти.

Стрілецькій довелося, мобілізувавши всю свою про
фесійну настирність, витратити півгодини на те, щоб 
розповісти Лемешу ситуацію на летовищі.

І ще півгодини на те, щоб переконати майора в то
му, що їхати в Крукове, піднявши по тривозі 
«Беркут », просто необхідні. Причому негайно.

РОЗДІЛ 38

Через КПП коло в'їзду на летовище ми проїхали без 
проблем.

Двоє охоронців у касках та мішкуватих бронежиле- 
тах відімкнули нам ворота одразу, як упізнали Едика.

Я роздивлявся навкруги з величезною цікавістю. 
На летовище Крукове мої родичі кликали мене разів зо 
п'ятнадцять. Пам'ятаю, ще чотири роки тому батько з 
гордістю розповідав мені про те, скільки грошей витра
чено на об'єкт, який Солодовники недобудованим пе
рекупили в банкрутуючого ДОСААФу. Потім Олег, фа
нат польотів на «Яку-52», кликав мене політати щора
зу, коли я приїжджав.

Востаннє мене запрошували в Крукове наступного 
дня після того, як зникла Люба. Але тоді я навідріз від
мовився, переконаний у тому, що ніколи не поїду туди, 
де бандити у вільний від роботи час тренуються робити 
дива на віражах. Але, як стверджує відомий амери
канський афоризм, «ніколи не кажи «ніколи» -  ма
буть, я все ж мав побувати в Круковому.

Я сидів поруч із Едиком Вандишевим, і на душі в 
мене було тоскно. На задньому сидінні, як і раніше, 
знаходилося тіло Гліба Миколайовича.



У багажнику «Ягуара» чекав Виноградов. Згідно з 
нашим планом, диверсант Виноградов мав залишити 
машину. У цьому готелі, як повідомив мені Едик, від
буватиметься все найважливіше.

Побачивши ошатний черепичний дах, ми зупини
лися. Виноградов, обвішаний зброєю і спорядженням, 
вистрибнув із багажника і сховався в заростях.

Сховався по-англійському, не сказавши мені жод
ного підбадьорливого слова, яке для мене було вкрай 
необхідне. Думка про те, що зараз я побачу нудотну пи
ку Пилипа Секачова, наганяла тугу.

-  Ого, які гості! Наш юний американський друг! -  
вигукнув Секачов, коли я вийшов з машини. -  Заходь, 
розберемося з тобою, блудний наш сине. А  чому ж Гліб 
Миколайович не виходить?

-  Гліб Миколайович помер від інфаркту півгодини 
тому, -  поспішив утішити Секачова Едик. -  Так уже 
вийшло, Пилипе.

-  Зрозумі-іло, -  посміхнувся Секачов, помацавши 
пальцем криваву пляму на підголівнику сидіння во
дія. -  Вийшло, то вийшло. З ким не буває!

Було очевидно, що плакати з цього приводу Сека
чов не збирається. Він відвернувся від трупа свого ко
лишнього компаньйона, пропік мене палючим погля
дом, але потім переключив увагу на Вандишева,

-  То це правда, що ти, братухо, стукав? І Калиті- 
паскуднику, і ментам, і хтозна-кому ще? -  поцікавив
ся Секачов, хижо дивлячись на Едика.

-  Ти більше слухай усіляких козлів, -  незворушно 
відповів Вандишев. -  Це Гліб тобі наплів, що піймав 
стукача, щоб помиритися з тобою. Думав, собака, моєю 
кров'ю відкупитися. А щодо того, що я Калиті стукав, 
то це було за наказом Гліба Миколайовича, щоб втерти
ся в довіру й рознюхати, кому Калита збирався збути 
валізу.



-  То як, рознюхав? -  пожвавішав Секачов.
-  Рознюхав. І кому продати рознюхав, і навіть паро

лі відшукав. І можу з тобою своєю інформацією поділи
тися по-дружньому. Я, скільки себе пам’ятаю, пра
цював на Солодовників. Ти, Пилипе, тепер за всіма по
няттями у Солодовників головний. Тому все, що знаю -  
твоє. Упевнений, ти мене, коли гроші будемо ділити, не 
скривдиш. А хто старе згадає -  тому око геть. Згоден?

Пилип допитливо поглянув на Вандишева. Мабуть, 
надто багато аргументів було проти такої згоди, щоб 
одразу, без натяків, сказати бажане «згоден». Однак 
жадібність перемогла здоровий глузд.

-  Згоден, не будемо згадувати старе, -  процідив Се
качов. -  Кажи, де покупець.

-  Скажу. На все свій час. Спершу треба перевірити, 
чи справжній товар збуватимемо.

-  Це навіщо?
-  Якщо валіза несправжня, то наступного разу до нас 

покупець не приїде. Він мужик обережний. Одного разу 
кинуть -  більше справи з нами не матиме. Зрозуміло?

-  Авжеж. Тоді ходімо подивимось, якщо ти такий 
знавець валіз, -  неохоче запропонував Секачов і же
стом запропонував Вандишеву пройти до готелю.

-  І ти, приблудо, теж підеш з нами, -  кинув Сека
чов через плече, звертаючись до мене.

Двоє незнайомих мені мордоворотів із автоматами 
усміхнулися «приблуді». В одного з них голова була за
бинтована, а вигляд досить пригнічений, тому усмішка 
вийшла вимученою. Але на кожне вдале слівце хазяїна 
треба реагувати з радісним і придуркуватим вигля
дом -  такі вже правила гри.

*  *  *

-  Скільки нікотину в одній краплі? -  запитала в 
Едика валіза.



Балакучий КБПЗ, осередок бажань багатьох людей, 
переважно мертвих, був дбайливо покладений на кру
глий кривоногий стіл, який стояв у центрі вітальні із 
заґратованими вікнами.

Я сидів, розвалившись на віденському стільці. І, 
струшуючи попіл на підлогу, поглядав на те, як Едик 
Вандишев, який цілком артистично виконував роль 
експерта, ворожить над КБПЗ.

Я спостерігав за Едиком, Едик -  за реакцією валі
зи. А  за нами з Едиком спостерігали Секачов та двоє бу
гаїв з автоматами, один із яких стояв біля дверей, а ін
ший -  біля вікна.

-  Усе гаразд. Це те, що потрібно покупцю, -  нареш
ті зауважив Вандишев авторитетним тоном. -  Можна 
телефонувати.

-  То вперед, чого чекаєш! -  Секачов нетерпляче 
простягнув Вандишеву мобільний.

Вандишев відвернувся до вікна, набрав готельний 
номер Патрика К’ю і почав говорити англійською. Не 
знаю, чи розумів хоч щось Секачов, але я знав, що за 
годину, не більше, до Крукового прибуде мій старий 
друг Патрик власною персоною.

-  Послухай, а він не побоїться стільки бабок везти 
із собою? -  поцікавився Секачов. -  Я б на його місці 
тричі подумав. А раптом ми бабки в нього заберемо, а 
валізи йому не віддамо?

Вандишев не зміг стримати усмішки, у якій було 
щось поблажливе.

-  Ні, Пилипе. Патрик не побоїться. Справа в тому, 
що в іноземців є звичка, яку ми ніколи не зрозуміємо. 
Звичка не носити із собою готівки. Усі розрахунки во
ни здійснюють через банк. Тому якщо ти думаєш, що 
зараз Патрик принесе тобі валізу з двома мільйонами 
доларів, то помиляєшся. Натомість він привезе із со
бою портативний комп’ютер і з його допомогою від



дасть наказ своєму банку переказати гроші на той ра
хунок, який ти йому скажеш.

-  А  як я перевірю, переказав він їх чи ні?
-  Телефоном, Пилипе. Ти зможеш перевірити це на 

місці.
Пилип помовчав, обмірковуючи почуте.
-  І коли приїде цей твій покупець?
-  Обіцяв приїхати за годину. Ти розпорядився б там 

на КПП, щоб його пропустили без перевірок. Він люди
на тонкої щиросердної натури.

Скориставшись тим, що Пилип на нього не дивить
ся, Вандишев пустотливо підморгнув мені. На відміну 
від Пилипа, я мав достатнє уявлення про тонку щиро
сердну натурк Патрика К’ю. «Баби, горілка, музи
ка» , -  мабуть, саме так називалася ця щиросердна тон
кість.

-  А  паролі?
-  Навіщо тобі паролі? Паролі я скажу покупцю, ко

ли він приїде, -  безтурботно кинув Вандишев.
Секачов вовком подивився на Едика. Він, звісно, 

відчував, що Едик безсовісно ним маніпулює. І, як 
будь-хто на його місці, сердився. Головним чином че
рез те, що повстати проти цієї маніпуляції в нього не 
було можливості -  до певного часу Едик був незамін
ний і йому можна було дозволити майже все.

-  Ну, якщо в нас є година, ми, мабуть, можемо по
їсти. І поговорити про тебе, Валюхо.

-  Поїсти -  це добре, -  зауважив Едик, підбадьор
ливо дивлячись на мене. -  А Валюха -  що про нього го
ворити? Він одружиться з тією бабою, на яку ми йому 
вкажемо! -  відповів за мене Едик.

-  Та ну? -  не повірив своїм вухам Секачов. -  Це вже 
цікаво! До речі, ти мені розкажи хоч, як тобі вдалося 
його відловити й переконати в тому, що треба одружи
тися? І взагалі, що сваритися з родичами недобре?



-  Уяви собі, мені не довелося його ловити. Сам 
прийшов. Правда, Валюхо?

-  Еге ж, -  підтвердив я. -  Коли я зрозумів, що 
зрештою гроші мого батька все одно дістануться не ме
ні, а вам, я вирішив, що краще ви зі мною поділитеся 
за добровільну участь, ніж я буду тікати від вас, як за
єць, і нічого не отримаю.

-  А де той старий хрін, як його там... Виноградов?
-  А ... він... як би це сказати... умив руки.
-  Отже, зіскочив, -  недовірливо мовив Секачов. -  

Маєш докази?
-  А навіщо вони? Хочете мене на брехні спіймати, 

Пилипе Антоновичу, то вперед. Чому я маю виправдо
вуватися, якщо правду говорю?

Презумпція невиновності, на якій тримається аме
риканське право, за роки життя в Америці встигла ві
добразитися у моїй свідомості дуже чітко. Але щойно я 
закінчив свою тираду, зміркував: те, що для мене є 
абеткою життя, для Пилипа -  звичайне хамство.

-  Ти легше, легше, -  похмуро зауважив Пилип. -  
Бо вчора тут хортиці побували. Жінки, до речі. Наду
малися від мене тікати, навіть літак украли, а поса
дити не змогли. Розбились обидві на смерть. Тож 
нахабство тут зайве, -  без особливої логіки вів далі 
Секачов.

Але сваритися зі мною Пилипові було не вигідно. А 
може, йому просто хотілося їсти і він вирішив відкла
сти розгляд моєї справи до тієї щасливої години, коли 
суєта навколо КБПЗ скінчиться.

-  Квадрате, пожерти принеси, -  наказав Секачов.
Молодик, який стояв біля дверей, побіг виконувати

доручення. Через п'ятнадцять хвилин на столі стояла 
нашвидкуруч зібрана закуска, літрова пляшка горілки 
і три чарки.

-  Тільки я пити не буду, -  твердо мовив я.



Я знав, що після чарки не зможу поцілити в мішень 
і з трьох метрів.

-  Добре, тобі, дегенерату, можна. Сачкуй собі, як
що маєш таке бажання, -  відгукнувся Секачов. -  А  ми 
з тобою, Едичку, вип’ємо за примирення.

Він відкоркував пляшку, налив собі й Вандишеву 
по повній чарці. Я, як і належить дегенерату, накинув
ся на бутерброд із шинкою, скоса позираючи на наруч
ний годинник. До початку другого етапу операції зали
шалося дванадцять хвилин.

Едик Вандишев кинув на мене швидкий, невираз
ний погляд. Пилип Секачов занюхав горілку огірком і 
розлив по другій.

-  Якби нам цієї клятої валізи нарешті здихатись, -  
запропонував Секачов і легенько цокнувся з Едиком.

-  Еге ж, -  погодився Вандишев.
Я помітив, що він також нишком поглянув на го

динник.
Охоронці дивилися на нас, ковтаючи слинку й жадіб

но вдихаючи апетитні запахи з нашого столу. Аж раптом 
Пилип Секачов вирішив виявити панську шляхетність.

-  Гей, Квадрате, давай і ти з нами, -  запропонував 
він, відсовуючи стільця біля себе. -  Надто вже пика в 
тебе голодна.

Квадрат не відмовився. Він поставив автомат біля 
дверей і сів. Пилип забрав у мене порожню чарку, по
ставив її перед Квадратом і налив до половини. «Ти ж у 
нас на посту», -  пояснив він.

Другий охоронець, із забинтованою головою, із су
мом продовжував дивитися на нашу трапезу. Мабуть, 
він ще не був наближеним до хазяїна настільки, щоб 
випивати з ним, як Квадрат. Він добре це розумів і, ро
зуміючи, дуже заздрив Квадрату.

-  Ну що, накотимо по третій? -  запропонував Се
качов.



Мене ця пропозиція не стосувалася. Я потягнувся 
за бутербродом із сиром, але не встиг зжувати його й до 
половини, як на подвір'ї гримнув вибух.

Це був Виноградов. Він діяв, як ми домовилися.
Природньо, усі одразу ж схопилися. У тому числі й 

ми з Вандишевим. Адже й для нас те, що відбувалося, 
було «повною несподіванкою».

-  Що за фігня? -  здивовано запитав Пилип. В ру
ках у нього миттю з’явився пістолет.

Проблема полягала в тому, що в нас із Вандишевим 
зброї не було й не могло бути. У Едика відібрав зброю 
Квадрат перед тим, як впустити в апартаменти Секачо
ва. А  я, як людина суто миролюбна і взагалі «дегене
рат», мати пістолет не міг за сценарієм.

Це було найслабшим місцем вандишевського пла
ну. Ми заздалегідь домовились, що Виноградов улаш
тує перед готелем голосний феєрверк, щоб відвернути 
увагу бандитів. Ну, а ми з Вандишевим будемо діяти 
залежно від ситуації. Це, звісно, означало колосаль
ний ризик. Але інакше ніяк -  хто не ризикує, той не 
п’є шампанського.

Пилип, Едик та Квадрат підбігли до вікна.
Гримнув ще один вибух. Затріскотіла автоматична 

зброя. Виноградов, судячи з усього, чудово розважався.
Про автомат, залишений коло дверей, Квадрат за

був, вихопивши з кобури пістолет. Я миттю підскочив 
до автомата, схопив його і, скинувши з запобіжника, 
почав стріляти в спину ворогам. Звісно, це було не по- 
джентльменськи. Але річ у тому, що ті, кого я вбивав, 
не були джентльменами.

Хитрий Едик, який підбіг до вікна разом із усією 
компанією визирнути на подвір’я, завбачливо обрав 
крайнє -  в апартаментах Секачова вікон вистачало. 
Тому я не боявся зачепити його, і спокійно обстріляв 
Пилипа та його охорону.



Секачов устиг обернутися. Він навів на мене пісто
лет, але натиснути на спусковий гачок не зміг. Мої ку
лі відкинули його до стіни.

Я ще ніколи в житті не бачив такої кількості людсь
кого м’яса, нутрощів і крові. І ніколи не був таким на
ляканим -  лише мить відокремлювала мене від пострі
лу Секачова.

У той час, коли я тремтячими руками наливав собі 
горілки, Вандишев спритно підхопив ТТ Секачова й ав
томат другого охоронця, перевірив наявність патронів, 
запхав пістолет за пояс і... знову почувся тріск автомата.

Я впустив повну чарку і вона, вдарившись об стіл, 
упала на килим -  ціла. Я озирнувся. Біля дверей лежа
ло ще одне закривавлене тіло.

-  Обережнішим треба бути, Валентине Петрови
чу, -  серйозно мовив Вандишев. Так він до мене ніколи 
не звертався.

Лише зараз я зрозумів, що сталося: хтось із охорон
ців прибіг на звуки пострілів. І якби не Вандишев, ле
жав би я в калюжі крові й не мав ані думок, ані ба
жань...

-  Дякую, Едику, -  сказав я. -  Я цього не забуду.
Вандишев мовчки кивнув. Його обличчя ніби

промовляло: «Авжеж. Спробуй забути, Валентине Пе
тровичу».

Помсту було завершено. Клан Солодовників повні
стю зруйновано. Я хотів лише одного -  побачити Вино
градова цілим та неушкодженим і тікати геть. Подалі 
від цього страшного місця, заваленого трупами, подалі 
від Вандишева, клятого КБПЗ і фальшивих усмішок 
Патрика К’ю.

-  Гей, хлопці, ви живі? -  почувся з коридору зна
йомий голос.

Завбачливий Виноградов не зайшов до кімнати, на 
порозі якої лежало тіло охоронця. Він вирішив зазда



легідь сповістити про свою появу, щоб хтось із нас ви
падково не вистрелив.

-  Живі, живі, заходьте, -  усміхнувся Вандишев.
-  Едик щойно врятував мені життя, -  урочисто по

відомив я.
-  Ну-ну, -  без ентузіазму промимрив Виноградов, 

позираючи на трупи Секачова й охоронців.
Вигляд у Виноградова був надзвичайно втомлений. 

Уся лівиця від ключиці до кінчиків пальців -  залита 
кров'ю. Замість М-16, з яким він залишав «Ягуар», 
його правиця стискала пістолет невідомої мені моделі. 
Звісно, трофейний.

Я дивився на чоловіка, який встиг за ці дні стати 
мені ближчим за всіх родичів, разом узятих (крім по
кійного батька і, все ж, матері, яку я ні в чому не зви
нувачував). Я думав про те, як довго чекав цього мо
менту, і тепер, коли він нарешті настав, мені зовсім не 
хочеться радіти. Лише втікати звідси геть, не розби
раючи дороги.

-  Де вас так? -  запитав я стиха, коли мовчання ста
ло нестерпним. Вандишев відійшов до вікна і почав 
підкручувати свій великий, дорогий годинник.

-  Та тут, де ж іще, -  він невиразно хитнув головою 
у бік коридору. -  Дякувати богу, Секачова ми добре 
поторсали за ці дні. Два-три зайвих охоронця -  і я б до 
вас вже не зміг пробитися.

-  Авжеж, -  погодився я.
-  Воно, звісно, так... -  промимрив Вандишев, див

лячись у вікно. -  Але знешкодили ви його...
Вандишев зірвав із плеча автомат і, припавши на 

коліно, випустив дві короткі черги.
-  ...погано, -  закінчив він свою думку.
У відповідь з вулиці розкотисто затріскотіло щось 

аж ніяк не дрібнокаліберне. Від стелі відвалився вели
чезний шмат штукатурки і, впавши на наші голови,



повернув нас від абстрактних роздумів до жорстокої 
дійсності. Повітря дзвеніло від рикошетів крупнокалі- 
берних куль.

-  Дешека, -  впевнено сказав Виноградов, коли ми 
впали на підлогу й поповзли у бік вікна.

-  Що?! -  перепитав я.
-  ДШК, -  повторив Виноградов. -  Старий радянсь

кий зенітний кулемет калібру 12,7. Такі штуки в Аф
гані не один десяток наших вертушок завалили. Іноді 
наші пілоти зауважували, що в них стріляють, лише 
коли кабіна починала перетворюватися на решето.

Цю інформацію Виноградов видав у своїй улюбле
ній манері: спокійно, без поспіху. Так, ніби ми пили 
каву в літньому кафе, а не повзли під кулями цього 
ДШК. Утім, кулемет на мить затих. До цього часу на 
стелі не залишилося жодного шматочка штукатурки.

-  Охорона з летовища приїхала, -  пояснив Ван
дишев, замінюючи магазин. -  Газик, а на ньому -  
кулемет на високій тринозі. Я одного встиг зачепити, 
перш ніж вони мене засікли. Стежте за дверима. Во
ни хочуть нас відволікти, щоб прорватися через ко
ридор.

-  Може, будемо... линяти? Поки ще не пізно, га? -  
запропонував я.

-  Може й будемо, -  мовив Вандишев, поглянувши 
на годинник. -  Але це, мабуть, дохлий номер.

-  Що означає «дохлий номер»? А чекати тут, поки 
нас не пристрелять, -  це який номер? -  поцікавився я.

-  Зараз побачиш який, -  роздратовано кинув він.
Виноградов підповз до сусіднього вікна, не зважаю

чи на те, що там усе було залито кров’ю. Він обережно 
визирнув назовні й одразу ж сховався. Прогриміла 
черга -  цього разу автоматна.

-  Так, хлопці, крім газика там ще одна машина, -  
невесело зауважив Виноградов. -  Це зовсім не смішно.



Отже, зо п ’ять бойовиків зараз з ’являться на порозі на
шого номера.

Змінивши тон, Виноградов поглянув на Вандишева 
й запитав:

-  Слухай, хіба ти не знав, що в Секачова тут ціла 
армія?

-  Якщо навіть і знав, -  процідив Вандишев. -  Ва- 
люха що, відмовився б від мого плану?

-  Міг би принаймні попередити, -  мовив я.
Почувся гуркіт вертолітних двигунів.
-  А це ще хто? -  насупився Виноградов. -  Ще одне 

підкріплення?
-  Що б це не було -  треба забарикадувати двері, -  

слушно зауважив Вандишев.
Апартаменти в Секачова були нівроку. Почали з ве

личезного ліжка. Ми поставили його вертикально й 
повністю перекрили двері. Ліжко підперли шафою, ма
сивною дубовою етажеркою для апаратури та крісла
ми. Ми якраз збиралися додати ще щось, коли в кори
дорі почулися голоси й нашу барикаду атакували.

З коридору спочатку стріляли в ліжко, потім поча
ли бити ногами, а потім подвоїли зусилля.

Ми притулилися до стін і взяли барикаду на приціл.
-  Братва, марно сили витрачаєте! -  вигукнув Ван

дишев. -  Секачов убитий, старший Солодовник теж. 
За кого змагаєтеся?!

«Брешеш!» -  було єдиним цензурним словом, яке 
почулося з того боку барикади, хоча слів було сказано 
багато.

-  Вік волі не бачити, братва! -  запевнив Вандишев.
Страшна зеківська клятва зробила своє.
-  А тепер хто за головного?
Вандишев серйозно і, як мені здалося, трохи з жа

лем поглянув на мене.
-  Валентин Петрович Солодовник! Чули про такого?!



«Щ о він меле?» -  обурено подумав я. Але, трохи по
міркувавши, вирішив, що заради порятунку всі засоби 
придадуться.

-  Хто такий? Не ти часом? -  як не дивно, питання 
пролунало, як то кажуть, «на півтона нижче».

-  Зараз дізнаєшся, братухо! -  запевнив Вандишев.
Балачки тривали, але замахів на барикаду більше

не було. Нікому не хотілося лізти під кулі.
І ще мені здалося, що згадка про те, що в номері є 

жива людина з клану Солодовників, подіяла на братву, 
як відро крижаної води.

Гул гвинтокрила був уже зовсім близько. ДШК мов
чав, і я, вирішивши, що Вандишев із Виноградовим 
розберуться й без мене, підійшов до вікна.

Гвинтокрилів було два. Вони висіли метрів за сто 
над землею. Спочатку я подумав, що вони вибирали 
місце для посадки. Але помилився -  просто давали мо
жливість своїм пасажирам як слід прицілитися.

Троє бандитів на газику зрозуміли це швидше за ме
не. Масивний кулеметний ствол відвернувся від наших 
вікон і задерся вгору.

Чиї це вертушки? І як закінчаться переговори Ван- 
дишева? Чи доживу я до завтра? На ці три питання я 
хотів отримати точні й вичерпні відповіді. Але навіть 
не знав, кого про це запитувати.

ДШК голосно затріщав. Я поспівчував невідомим 
пілотам -  хто б це не був. Але, як виявилося, на спів
чуття заслуговували аж ніяк не вони.

У небі щось двічі гупнуло. ДШК затих.
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Я обережно визирнув з вікна. Газика не було. Точні
ше, він був, але те, що від нього залишилося, було важ
ко назвати навіть рештками машини.



Задимлений ДШК із надігнутим стволом був відки
нутий вибухом на кілька метрів і лежав у траві. Поруч 
із тим, що залишилося від газика, повзав єдиний уцілі
лий бойовик.

Другу машину, сірий «Форд», гранатометники з 
гвинтокрилів не зачепили. Вона мирно стояла осторонь.

Вертольоти вже знаходилися на великій галявині 
просто під вікнами готелю. Це були не військові маши
ни. Пофарбовані білою фарбою, із синіми смугами від 
носа до хвостового відсіку, вони мали на бортах жовто- 
червону емблему якоїсь дрібної столичної авіакомпанії.

Із них хутко вистрибнуло восьмеро. Звісно, озбро
єних. Автоматами й навіть ручними гранатометами 
мене вже неможливо було здивувати.

Однак уніформа невідомих рятівників таки врази
ла. Однакові чорні комбінезони із широкими поясами, 
але без накладних кишень, що є невід’ємним атрибу
том десантних костюмів усіх країн і народів.

Взуті вони були у високі шнуровані черевики, а на 
головах -  чорні піратські хустинки-бандани.

Якби не остання деталь туалету, я б вирішив, що пе- 
реді мною невідомий урядовий спецназ. Але це була 
надто дивна публіка.

А  ще мене вразило те, як спокійно, мимохідь, було 
вбито пораненого бойовика біля розбитого газика. Про
сто один із чоловіків у чорних комбінезонах трохи від
вів убік руку з коротким автоматом і випустив коротку 
чергу. Він навіть не подивився убік своєї жертви.

Я так задивився, що не відчув присутності Ванди- 
шева. Він підійшов і став у мене за спиною, спостері
гаючи за висадкою.

-  Хей! -  голосно вигукнув Вандишев із якимось 
особливим придихом.

Його помітили.
-  Через центральний вхід сюди! -  наказав він.



Принаймні, ми зрозуміли дві речі: по-перше, Ван
дишев із цими головорізами знайомий. І, по-друге, во
ни прийшли не по наші душі. Як виявилося, щодо дру
гого я вгадав і не вгадав одночасно.

-  Едику, -  твердо мовив я. -  Чим довше ми тут, 
тим більше цікавого з'ясовується. Здається, твої плани 
більш глобальні, ніж ми домовлялися.

Вандишев не відповів» Він повернувся до забарика
дованих дверей, які тримав під прицілом Виноградов і 
поставив крапку в переговорах із братвою:

-  Отже, так, мужики. Зараз з'являться люди Соло- 
довника-молодшого. Ви повинні здатися. Складете 
зброю -  і все буде гаразд. Просто працюватимете не на 
Пилипа Антоновича та Гліба Миколайовича, а на Ва
лентина Петровича.

-  Нехай Валентин Петрович сам це скаже, -  тир
кнули через двері.

Вандишев поглянув на мене, виразно звівши брови. 
Мовляв, тепер твоя черга.

Я не хотів, щоб на мене «працювали» бандити Сека
чова. Але кровопролиття я тим паче не бажав.

-  Хлопці, краще не смикатися.
Пролунало це якось кисло, не по-блатному. Але 

якщо не вмієш говорити як бандит -  краще й не нама
гатися. Ці люди відчувають фальш буквально з двох 
слів. Тому для переконливості я додав досить літера
турно:

-  Усе одно ваших колег на вулиці перестріляли з 
гранатометів. Пручатиметеся -  переб’ють усіх.

Думаю, люди в чорних комбінезонах, які, судячи з 
криків, у цю мить з'явилися в обох кінцях коридору, 
додали моїм словам належної ваги.

Виноградов з недовірою подивився на Вандишева.
-  Слухай, Едуарде, а що це за нова братва? -  запи

тав він пошепки.



-  Свіжі найманці Гліба Миколайовича, -  відповів 
Вандишев. -  Вони тут про всяк випадок. І якщо ви ска
жете, що не вони врятували наше безцінне життя, то 
можете негайно прострелити мені голову.

Виноградов насупився, але змовчав. Ніби Ванди
шев мав рацію. Але навіть мене все це бентежило.

За мить в апартаментах Секачова з ’явилася ціла ку
па бойовиків.

Вандишев тиснув комусь руки, поплескував по спи
нах бійців у чорному, зубоскалив. До того ж я помітив, 
що він з однаковою і ніби непідробленою привітністю 
вітав як своїх чорних штурмовиків, так і братву з охо
рони летовища.

Нам із Виноградовим рук ніхто не тиснув, але ко
жен вважав за свій обов’язок пильно подивитися в наш 
бік. На мене дивилися з якоюсь здивованою повагою, 
на Виноградова -  із причаєною злістю.

Мені здавалося, що ми потрапили у величезний те
раріум з отруйними зміями. Поки що нас від них відо
кремлює прозоре, але на вигляд міцне скло. Однак що
миті воно може розбитися і тоді...

Я не помітив, як, крім зброї, зіпсованих стріляни
ною меблів та п’ятнадцяти лютих мужиків (якщо вва
жати лютими й нас із Виноградовим) у номері з’яви
лися ящики. Вони були дуже різнокаліберними і мі
стили шампанське, горілку «Фінляндія» та всілякі де
лікатеси.

Коли втихла перша хвиля наруги над тілами вби
тих, вітань і захоплених матів, у стелю замість куль 
ударили пробки з пляшок шампанського.

Вандишев наблизився до нас із Виноградовим, усмі
хаючись, наче балаганний Петрушка, із трьома пляш
ками. Уся братва, як по команді, затихла і витріщила
ся на нас.

Дві пляшки Вандишев простягнув нам.



-  Обов'язково випийте, -  майже самими губами 
мовив Едик. І вже голосно заявив:

-  Братва! Випиймо за Валентина Петровича Соло
довника, нашого нового короля й брата!

Я зиркнув на Виноградова. Той і бровою не повів. 
Мені так і не довблося довідатися, які думки відвідали 
його в ту мить.

«Що за ідіотський карнавал?» думав я. Але, схо
же, решта присутніх думали інакше. Усі із зосередже
ними і, хай йому грець, урочистими обличчями заки
нули голови, й рікою полилося шампанське.

Ситуація була дивна. Виноградов спокійно пив 
шампанське разом з усіма. Я теж приклався до пляш
ки, стежачи за тим, щоб протримати її біля рота якнай
довше, а випити якнайменше.

Вандишев стояв до нас напівоберта і ніби пив.
І коли його права рука, зробивши швидкий рух, 

метнулася від лівого боку до обличчя Виноградова, ко
ли один за одним гриміли постріли й товсте зелене скло 
розліталося в усі боки разом із кров'ю та жовтим шипу
чим напоєм, я нічого не розумів.

Точніше, розумів усе. Але не міг повірити в те, що 
це відбувається насправді.

*  *  *

Якщо стріляти я хоч трохи навчився, то рукопашна 
була вище за мої сили. Мене відтягли від Вандишева 
надто швидко. Мерзотник відбувся розбитою губою і, 
можливо, двома великими синцями на ребрах.

Більше за все мене вразило те, що при цьому на 
обличчях братків сяяли схвальні усмішки. Мовляв, 
наш новий король нічого -  молодий, але гарячий.

І тут я зрозумів усе.
Коли в будинку стає забагато пацюків, роблять 

так. У велику діжку садять десять-двадцять тварин.



Їсти не дають. Згодом голодні пацюки починають по
жирати один одного -  у них просто не залишається ін
шого вибору. Рано чи пізно в діжці залишається один- 
єдиний живий пацюк, який вбив і з'їв усіх своїх роди
чів. Такого пацюка називають «щурячим королем». 
Потім його випускають і він починає пожирати інших 
родичів на волі.

Отже, я щурячий король. Я показав їм свою силу. Я 
перебив безліч народу, у тому числі й своїх рідних. Пу
сте, що Олег був убитий Виноградовим, а Гліб Мико
лайович помер від інфаркту. Я і тільки я був причиною 
їхньої загибелі. Клан Солодовників упав. Я -  єдиний 
повнолітній представник, який уцілів у цій бійні. Я -  
щурячий король, і інші пацюки дивляться на мене з 
повагою.

Від цієї думки мені стало так погано, як ще не було 
ніколи в житті.

Я добре розумів, що якщо спробую заволодіти 
зброєю, мої захоплені піддані одразу застрелять мене 
з метою самооборони. І їх не можна у цьому звинува
тити.

Я навіть не міг просто піти -  вони не відпустили б 
свого новоспеченого короля. Особливо виразно це чита
лося в очах хлопців у чорному.

-  Інакше не можна було, Валентине Петровичу, -  
важко дихаючи, сказав Вандишев, торкаючись розби
тої губи долонею. -  Виноградов не наш і ніколи б не 
став ним.

Отже, я «наш». Чи, принаймні, можу ним стати.
-  ти, Едику, безсило мовив я, опускаючись на 

край дивана.
Здається, це було перше нецензурне слово, вимо

влене мною за останні шість років.
-  Якщо король каже — отже, так тому і бути, -  

Едик нахабно усміхнувся. -  Усе, Валентине Петрови



чу. Тепер ми квити. Ви кинули нас із валізою, я щойно 
кинув одного з вас.

Від такої залізної логіки в мене потемніло в очах.
Потім почалися справжні веселощі, як написали б, 

можливо, у колонці світської хроніки.
Усі почали їсти й пити, піднімаючи бокали за мене, 

за Едика, за залізний клан «нових Солодовників», за 
дружбу і навіть за... любов. Останнє з вуст братви зву
чало дещо блюзнірськи.

Вандишев, звісно, посадив мене поруч із собою.
-  Послухайте, Валентине Петровичу, ви собі не 

уявляєте, які перспективи відкрилися перед нами. Ка
лити вже немає. Стукача в нас теж немає, -  Вандишев 
усміхнувся й вів далі:

-  Та й стукати немає кому. Чоловік з органів, який 
мене тримав за горло, убитий. Ваші гроші плюс мої 
зв’язки -  цього вистачить, щоб збудувати імперію но
вого зразка. Ми більше не торгуватимемо наркотика
ми, ні, лише справжнім товаром -  смертю. Сьогодніш
ня угода з К ’ю -  це перший крок. Якщо в цій країні 
копнути глибше...

Здається, Вандишев не був наркоманом. Він сп’янів 
від шампанського і сьогоднішньої фантастично легкої 
перемоги. «Вандишев не наркоман, але мене він обов’яз
ково ним зробить», -  зрозумів я. Це було очевидно.

Лише тоді я повністю усвідомив, персоною якого 
рангу насправді був Вандишев. Він мав на руках інфор
мацію про все, що відбувалося в клані Солодовників і 
за його межами. Вандишев був слугою трьох панів -  і 
примудрився позбутися всіх, щоб самому стати паном.

Вандишев був зі мною відвертим. Як це не дивно, 
але він, як й інші бойовики, несвідомо відчував у мені 
молодого щурячого короля і поважав за це.

Крім того, із самовдоволених балачок Едика почали 
з’ясовуватися цікаві речі.



Саме Вандишев натякнув Секачову й Глібові Мико
лайовичу, що добре було б руками Калити витягти 
КБПЗ із Центру. Саме з подачі Едика три місяці тому 
Калита зацікавився Центром зі знищення біологічної і 
хімічної зброї.

Щоправда, через деякий час він був змушений по
стачати органи інформацією про транспортування 
контейнера бойовиками Секачова. Одночасно з цим та 
сама інформація була надана Вандишевим Калиті. У 
результаті контейнером заволодів Калита. Для Едика 
це був єдиний варіант «відмазатись» від СБУ і разом з 
тим усе-таки залишити жаданий контейнер у злочин
ному світі.

Вандишев, звісно, викликав у Секачова підозру. 
Щоб збити його бойовиків зі сліду, він пробрався у 
квартиру тележурналістки, яка знімала перехоплення 
контейнера. І вписав у її щотижневик кілька секрет
них контактних телефонів Калити.

На прощання Едик сфотографував цю сторінку, 
щоб надати знімки Калиті. Вандишев знову вбив двох 
зайців. Калита став підозрювати в зв'язках із органами 
не його, а тележурналістку Стрілецьку. Секачов, по
славши своїх людей обшукати квартиру журналістки, 
впевнився в тому, що вона пов'язана з Калитою. Ван
дишев вийшов сухим із води і продовжував свою гру з 
розв'язаними руками.

Але найбільш вражаючою таємною операцією Еди
ка було повернення контейнера, який повернувся до 
рук Калити після перестрілки на перехресті. Вражаю
чою вона була не тому, що спиралася на якийсь гені
альний план, а тому, що базувалася на цілковитій ім
провізації.

Збираючи по крихтах інформацію про шлях кон
тейнера з глухих південних степів у серце країни, Ван
дишев дійшов висновку, що є ще одна, дуже вагома,



сила, яка прагне заволодіти КБПЗ. Причому ця сила не 
зупиниться ні перед чим.

Едик не помилився. В четвер увечері Калита 
зв’язався із Секачовим, запропонував мир і повернен
ня контейнера. Вандишев помізкував і зрозумів, що до 
цього кроку Калиту підштовхнула третя сила.

Вандишев вирішив подивитися на головну резиден
цію Калити й переконався, що сила тут побувала, та ще 
й яка. Потім попрямував до запасної резиденції. Звід
ти вискочила біла «Ауді», що належала Стрілецькій, і 
зникла.

Вандишеву вистачило сміливості залізти до будин
ку. Сморід стояв жахливий. Калита та його підручні 
лежали без свідомості. А посередині всього цього смо
роду стояв жаданий контейнер. Звісно, Едик не знехту
вав цим шансом.

А  потім ми з Виноградовим його кинули. Така собі 
історія -  спочатку шалено пощастило, а потім жахли
во не пощастило.

Усе це Вандишев розповів мені, обіймаючи за плечі 
й укотре протягуючи мені пластмасову скляночку з го
рілкою (яку мені довелося все-таки час від часу пити 
маленькими ковтками).

Не виключено, что Вандишев от-от поліз би до мене 
цілуватися. Але в цю мить нарешті з ’явився Патрик 
К’ю, чесний комерсант із Країни Великого Бакса.

РОЗДІЛ 40

Неподалік від покажчика «Летовище Крукове, З 
км» стояв порожній «Опель» з відкритими водійськи
ми дверцятами. Це дуже не сподобалося Гусєву. А ще 
більше йому не сподобалося те, що в декількох метрах 
від авто на дорозі темніла підозріла пляма. Малоймо
вірно, що мастильна.



Проїжджати повз таку «порожню і нікому не пот
рібну» машину було небезпечно. Зупинятися -  і пого
тів. Тому Гусєв все ж обминув «Опель» майже по узбіч
чю зустрічної смуги.

Він очікував будь-якої миті одержати снайперську 
кулю просто в ліву скроню -  ту, яка ближча до бічного 
скла з боку водія.

Єдине, що заспокоювало Гусєва -  якщо снайпер 
хороший, він не встигне відчути болю.

Але нічого не трапилося. Якщо авто й було приман
кою, то вона, судячи з плям крові на дорозі і двох тру
пів у кущах віддалік, свою роль вже зіграла.

Так, Гусєв не помилився у своїх прогнозах. На тери
торії летовища «Крукове» сьогодні відбуватиметься ба
гато цікавого.

Жодного плану в нього не було, та й зброї було неба
гато. Лише «Унімаг» з повним магазином і ПМ. Той са
мий, котрий допоміг йому та спецназівцям втекти від 
оперів, а пізніше прикінчив торговця зброєю Шумихі- 
на. За останні дні цей Макаров став для Гусєва справ
жнім талісманом.

Зі спецспорядженням було краще -  рація п’ятикі- 
лометрового радіусу дії, моток скотчу, диктофон, касе
та та легкий бронежилет. Утім, цього мало вистачити.

Гусєв зупинив «Москвич» за п’ятнадцять метрів пе
ред ворітьми КПП, пристібнув ремінь безпеки й напо
легливо посигналив. Мотор він, звісно, не глушив.

З’явилося двоє охоронців у касках, бронежилетах і 
з автоматами. Один із них мав намір зупинитися трохи 
збоку від «Москвича», взявши Гусєва на приціл. А  ін
ший -  грізно запитати, хто він такий і чого хоче. 
Однак не вийшло.

Перебиваючи одне одного, заговорили ПМ та «Уні
маг». Усупереч приказці про двох зайців, Гусєв зачепив 
обох. Щоправда, бронежилети й складність операції зро



били своє. Обоє охоронців були лише поранені і, впавши, 
поспішили відповісти Гусєву короткими чергами.

Залишатися чіткою мішенню було нерозумно. Гу
сєв натиснув педаль газу -  і «Москвич» на пристойній 
швидкості вдарив ворота, стулки трохи подалися назад 
і де-не-де погнулися.

По багажнику клацнуло кілька куль. Посипалося 
заднє скло.

Гусєв звільнився від ременя безпеки й стрімголов 
вибіг із машини. Але не з лівого боку, як очікували 
охоронці, а з правого.

Охоронцям КПП можна віддати належне -  вони не
погано стріляли. Коли Гусєв уже майже зник за заліз
ними ворітьми, куля з Калашникова зачепила його 
черевик.

Інші кулі поцілили бензобак «Москвича». Гусєву 
здалося, що за спиною почалося справжнє пекло. 
«Москвич» гинув у полум’ї.

Він пробіг кілька кроків уперед, упав на землю й 
трохи покачався, щоб збити полум’я зі спини. «Хай йо
му грець, уся шия в пухирях буде», -  подумав він, хо
ваючись за стовбуром сосни й уважно вивчаючи тери
торію.

Нічого особливого. Дорога розгалуджувалася на дві 
частини. Виднілися лаконічні покажчики: «Готель» і 
«ВПП».

Щоб не кульгати, Гусєв роззувся й викинув зіпсова
ні черевики.

На шляху до «Готелю» тихенько загурчав відрегу
льований автомобільний двигун. Удалині почулася 
безладна автоматна черга.

Показався розкішний «Порше» з іноземними ди
пломатичними номерами.

«Цікаво, яке посольство?» -  подумав Гусєв, прику
сивши губу.



У салоні був лише водій.
«Та хоч і марсіанське!» -  за три секунди вирішив 

він, підкидаючи «Унімаг».
Кулі прошили передні колеса машини. Її незграбно 

кинуло в різні боки, авто трохи осіло і зупинилося.
Гусєв залишив укриття і, підвівшись, пішов просто 

на «Порше».
Людини за кермом більше не було. «Мабуть, ліг на 

сидіння й тремтячими руками перевіряє наявність па
тронів в обоймі», -  подумав Гусєв, не сповільнюючи 
кроків. Водій, однак, не з'явився.

-  Вийти з машини! -  голосно наказав він, зупиняю
чись за двадцять кроків перед автомобілем. І, про всяк 
випадок, повторив те ж саме англійською та німець
кою. В галузі силового лексикону Гусєв був справжнім 
поліглотом. Міг би й арабською, якби попросили.

На превеликий подив Гусєва, його наказ було вико
нано вмить. З машини виліз тремтячий від страху чо
ловік років тридцяти п'яти. Дверцята дисциплінова
ний іноземець за собою одразу ж прикрив, а руки за
клав за голову і вишуканою «американською» ан
глійською (відчувалося, що це його рідна мова) 
протараторив:

-  Протестую! Я співробітник посольства Сполуче
них Штатів Америки. Ви не маєте права зупиняти й 
оглядати мою машину.

-  Лягти на землю, -  незворушно наказав Гусєв, ви
пускаючи одну кулю в лобове скло машини. -  Облич
чям униз.

Патрик К'ю -  це, звісно, був він -  не сперечався.
Гусєв підійшов до нього впритул. Поміркував, чим 

можна зв'язати полоненого. Нічого путнього на думку 
не спадало.

-  Чим у вас у ЦРУ в'яжуть полонених шпигунів, 
коли під рукою нічого немає? -  запитав він у К'ю. -  Чи



може, ви працюєте на «Хасбалах»? Чи на уряд Паки
стану?

-  Протестую, -  похмуро відповів той. -  Я -  фахі
вець з культури.

Продовжуючи тримати К’ю під прицілом, Гусєв за
зирнув усередину салону «Порша». На водійському си
дінні, серед крихітних друзок переднього скла, лежав 
розкішний, здоровенний паркер. «З кишені «фахівця з 
культури» випав», -  подумав Гусєв.

А на сусідньому сидінні стояв білий дипломат. Ли
ше відкрий дверцята, простягни руку -  і він твій. Але 
Гусєв втримався перед спокусою.

-  У такому випадку, я, варвар, прошу вас, людину 
культурну, встати й відкрити праві передні дверцята 
вашої машини.

-  Я вам не лакей, -  гмикнув К ’ю. -  Хочете обшука
ти машину -  самі й обшуковуйте.

Тепер у Гусєва зникли будь-які сумніви щодо приз
начення розкішного паркера. І американець не ду
рень -  залишаючи машину, ніби зі страху пройшов 
кілька метрів убік і вліво. Щоб спрямований вибух 
мерзотника не зачепив.

Лише одного Гусєв не міг зрозуміти. Невже в аме
риканця немає пристрою дистанційного керування, 
який міг би нейтралізувати вибухівку?

Гусєв вистрелив. Куля увійшла в асфальт на відста
ні витягнутої руки від голови лежачого К’ю.

-  У вас немає вибору, -  зітхнув Гусєв. -  Або від
криваєте двері, або я стріляю.

Патрик обрав перше. Він підвівся, приречено поди
вився на Гусєва й підійшов до машини.

-  Ключі в мене в кишені. Можна дістати? -  запобі
гливо посміхнувся він.

-  Авжеж, -  кивнув Гусєв. -  Але дуже повільно. А 
другу руку закладіть за голову.



Патрик витяг ключі з брелком у вигляді крихіт
ного черепа з пластмаси. Гусєв помітив, що К 'ю  на
тиснув великим пальцем на щелепу черепа й повер
нув її у вихідне положення. При цьому його рука ра
зом із брелком ніби ненароком піднялася на рівень 
опущеного скла -  тобто значно вище, ніж знаходився 
замок.

«Ну, звісно -  радіосигнал не пройшов би крізь ме
талеві двері. Усе геніально й просто! -  зауважив Гу
сєв. -  Мабуть, щоб активувати вибухівку, потрібно 
знову клацнути щелепою на іграшковому черепі».

Патрик кілька разів колупнув ключем у замку, 
взявся за ручку, впевнено смикнув дверцята на себе...

Навіть незаряджена рушниця раз на три роки стрі
ляє. А найвитонченіша спецтехніка час від часу вия
вляється бракованою й по-зрадницьки дає збій.

Гусєву здалося, що із салону «Порша» з оглушли
вим свистом вилетіла невелика блискавка й розбилася 
об стовбур найближчого дерева.

Насправді все було значно складніше. Два кумуля
тивних ядра, виготовлених із розплавлених часток 
вольфраму й міді, хлюпнули ліворуч і праворуч від так 
званої «ручки паркер». Праве ядро врізалося в бік 
КБПЗ, пропалило кілька зовнішніх шарів броньового 
захисту й згасло. А  ліве, захопивши мікроуламки 
зруйнованих дверцят, пройшло крізь ліве стегно Па
трика К'ю.

Усе це тривало мілісекунди. Патрик К 'ю качався по 
землі й волав про допомогу. На місці паркера в обшив
ці сидіння зяяла солідна пропалена діра. Бік КБПЗ був 
чорний, димів і потріскував.

Але тепер контейнер можна було взяти в руки. І 
зробити те, заради чого Гусєв сюди прийшов.
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К’ю поїхав двадцять хвилин тому, веселощі з при
воду моєї «коронації» перетворилися на пиятику, а я 
все ще не міг вирішити, що робити.

Єдине, із чим я визначився -  Вандишев має помер
ти. Але для того, щоб стерти цю погань з лиця землі, я 
повинен сам залишитися в живих.

-  Слухай, Едику, а чи не час вже йти? -  запитав я, 
із тривогою прислухаючись до того, що відбувалося 
зовні. Але галас стояв такий, що почути що-небудь бу
ло неможливо.

-  Навіщо? -  здивувався той. -  Добре сидимо, х і
ба ні?

-  А  міліція? Можуть приїхати щохвилини.
Вандишев поглянув на мене з легким презирством.
-  А  в міліції зенітні ракети є? Або винищувачі?
-  Ні.
-  Отож. Тому наші «мі-четверті» вони ніяк не ді

стануть. Місця в них усім вистачить, я перевірив.
Вандишев все передбачив, зараза.
-  Ну, гаразд. Тоді розкажи, чим займатиметься 

клан нових Солодовників. Ти щось казав про мистец
тво смерті.

-  Треба займатися технікою. Техніка -  це сила. 
Ось, дивись, -  вихвалявся невтомний Вандишев, під
совуючи мені під носа ліву руку з величезним фальши
вим «ролексом». -  Це мені Патрик свого часу подару
вав, на честь нашого знайомства. Отут тобі все. І пере
давач, і приймач, і додаткові імпульсні канали екстре
ного зв’язку! Я своїми хлопцями сьогодні як, по-твоє
му, керував? Саме за допомогою цієї штуки!

До його супертехніки мені було байдуже. А про 
хлопців цікаво. Я більш-менш натурально гикнув і за
питав:



-  Слухай, Едику, а де ти все-таки цих відморозків 
набрав?

«Відморозки» у цю мить дружно співали пісні й час 
від часу стріляли в багатостраждальну стелю з автома
тів. Чути вони мене не могли. Але все одно Вандишев 
одразу посерйознішав.

-  Тихіше! -  прошипів він. -  Ти, Валюхо, звісно ко
роль, але за «відморозків» можна так відповісти, що 
твої вуха знайдуть на магаданській пошті, а яйця -  на 
астраханській. Я тобі так скажу: ці хлопці трохи не 
при собі. За нашими мірками. Робитимуть усе, що ми 
накажемо, але доведеться їх за це годувати, напувати й 
поважати.

-  Що значить «не при собі»? Ти їх що -  з психушки 
вивіз?

-  Ні, гірше, -  без тіні усмішки відповів Ванди
шев. -  Був собі один дуже крутий мужик. І мав круту 
ідею: торгувати живою зброєю -  найманцями. Але не 
просто гарматним м’ясом, а бійцями екстра-класу. Ро
зумієш, увесь цей спецназ -  СБУ, КДБ, «Беркут», 
«Альфа», «крапові берети» за рахунок скорочень дає 
останнім часом багато гарних бійців. Але навіть після 
звільнення хлопці звідти виходять лажові. Вузько ми
слять. Типу «за бабки я ще зможу трахнути здорового 
мужика, але підірвати його машину з усією родиною -  
н і». А  мужики типу Секачова можуть трахнути хоч ма
тір рідну, але дисципліни в них мало. Згадай Олега. 
Коли треба було відбити в людей Калити валізу, цей 
ідіот нанюхався кокаїну й мало не зірвав операцію. А 
ці хлопці кокаїн чи щось крутіше -  якусь гидь, цвіль 
нетутешню -  жеруть у вільний від роботи час. Мужик, 
який їх виховував, обожнював східні приколи. Допри- 
колювався до того, що коли перша партія бійців, -  
Едик вказав на них очима, -  була готова до продажу, 
він зібрав покупців і каже: «Зараз будуть показові ви



ступи. Спочатку мої воїни покажуть вам на що вони 
здатні, а потім я покажу вам, що я крутіший». Ну, во
ни цеглини розбивали, ножі жбурляли, списи гнули, 
вовкодавів душили. Публіка була в захоплені. А  потім 
мужик одягнув кімоно й вийшов один проти вісьмох. 
Так він їх спочатку розкидав, а потім одному це наб
ридло, бо наставник йому кілька ребер зламав і ніс пе
ребив. Він спокійно ніж із дошки вийняв і дядькові 
просто в око всадив. Пси залишилися без хазяїна, а по
купці розбіглися. Удень підірвуть для тебе конкурента 
разом із трьома дітьми, а ввечері прийдуть і випустять 
кишки тобі. Лише я цих псів підібрав і пригрів, -  тихо 
закінчив Вандишев.

Я подивився на вбивць у чорних банданах іншими 
очима.

-  Ти що, Едуарде, ...їв? -  це було вже друге нецен
зурне слово за день. -  А де гарантії, що вони нас не...

-  Вони вас поважають, Валентине Петровичу. Ви 
такий, як вони. Адже зараз сидите й міркуєте, як би ма
тір швидше добити услід за іншими родичами. Хіба ні?

Едик блискавично переходив з «ти» на «ви», з «Ва- 
люхи» на ім'я по батькові й казав при цьому такі гидкі 
речі, від яких у мене волосся ставало дибом.

-  Авжеж, Едику. Її треба добити швидше, -  повіль
но мовив я, пильно дивлячись йому в очі. -  Адже я -  
щурячий король.

Вандишев кілька секунд помовчав, міркуючи, до чо
го це я, а потім зареготав. Так, що ледве не впав під стіл.

Ну, нарешті він хоч трохи розслабився й припинив 
стежити за кожним моїм рухом! А я зміг поповнити 
свій арсенал пістолетом Виноградова, який десь на пів- 
сантиметра виглядав з-під піджака мого вбитого на
парника, друга і компаньйона.

-  Добре, Едику, дай пройти, -  добродушно мовив я, 
встаючи й поплескуючи його по плечу.



-  Куди пройти? -  запитав він, продовжуючи усмі
хатись. Але вже насторожено.

-  До туалету, -  сказав я досить природньо, бо дій
сно збирався туди піти. Для початку.

Він пропустив мене, але зробив знак одному з «чор
них». Той з роздратуванням припинив спів і пішов за 
мною.

Бандитський готель раніше був будинком відпочин
ку, і я це знав. Після того, як його перебудували, він 
успадкував багато якостей радянського будинку відпо
чинку. Наприклад, один загальний туалет на поверсі. 
Апартаменти в Секачова були нівроку. Але персональ
ний санвузол зробити ще не встигли.

Це був мій шанс. Приємним додатком до нього 
був пістолет Виноградова під моєю просторою фут
болкою.

Бойовик Вандишева спокійно зайшов до туалету ра
зом зі мною. Правильно -  а раптом я одразу в кватир
ку дремену? До пісуара я підходити не став, а пішов у 
закриту кабінку.

-  Куди? -  різко запитав він.
-  Король соромиться, -  поважно відповів я.
Коли в унітазі задзюргав струмінь, він трохи заспо

коївся. А через двадцять секунд я заспокоїв його назав
жди трьома пострілами -  двома в груди й одним кон
трольним у голову.

Почули вони мої постріли чи ні -  байдуже. Тепер 
треба було бігти дуже швидко й ні про що не думати. Бо 
вже думати не було про що.

Чорний (він же пожежний) хід знаходився безпосе
редньо поруч із туалетом. Я кинувся вниз сходами, ма
шинально перестрибнув через тіло, яке лежало на пер
шому поверсі, і побачив двері, які були, на превеликий 
подив, відчинені. Тут побували бойовики Вандишева, 
коли мчали нам на допомогу.



Обережно виглянувши з-за рогу готелю, я побачив 
обидва гелікоптери на місці й без охорони. Мабуть, 
Вандишев вирішив, що всіх нових бойовиків треба 
знайомити зі мною особисто на загальному святі «єд
нання родини». Усіх, окрім пілотів.

Але де ж тоді вони? Звісно, на посту. Щоб після пер
шої команди одразу ж почати готувати машини до зле
ту. Бо легко сказати -  «злетіти». Мабуть, тумблерів 
двадцять треба ввімкнути. Принаймні, мені дуже хоті
лося, щоб пілоти були на місці. Інакше -  прощавай, 
мамо, Едику, пацюки й Буенос-Айрес!

А скільки ж у мене патронів?.. О боже, лише два. 
Треба було прихопити автомат в убитого у вбиральні 
бойовика, але тоді не було на це часу.

Я набрав у легені побільше повітря і побіг до вер
тольота, який стояв найближче. Я біг так, ніби оголо
сили кінець світу, а я спізнювався на останній потяг до 
раю. У певному розумінні, так воно й було.

Задихаючись, я увірвався до вертушки й забіг алю
мінієвими сходами в кабіну пілота. На щастя, пілот 
(теж, до речі, у чорній бандані) сидів у масивному крі
слі перед панеллю приладів. І геть не розумів, що від
бувається. Він сидів, заплющивши очі в дивному заці
пенінні, і тихенько мугикав щось крізь щільно стисну
ті губи. Можливо, мантру?

Я обережно, щоб часом не зачепити щось життєво 
важливе, вистрілив у підлогу.

-  Заводь! -  скомандував я, погрожуючи приставле
ним до його скроні пістолетом.

Він розплющив очі, замовк і, не звертаючи уваги на 
мій пістолет, подивився на мене. При цьому вперся но
сом просто у ствол.

-  Ні, -  безтурботно мовив він. -  Ти не маєш права 
наказувати.



Ось і все. Йому, мерзотнику, зовсім не страшно. 
Зовсім. Краще вмерти, ніж виконувати накази само
званця.

-  Я, Валентин Солодовник, твій новий король і 
брат, -  твердо мовив я, дивлячись йому просто у вічі. -  
Я вбив свого дядька і своїх родичів. Я один із вас.

Він ледь помітно усміхнувся.
-  Це лише слова, -  зауважив він. -  Що ти можеш?
«Вибити мені мізки не пропонуй», -  читалося в

його сталевих очах. Треба було терміново придумати 
щось екстравагантне.

-  Я можу не боятися болю. Як і ти, брате, -  відповів 
я. І демонстративно прострелив собі ліве передпліччя. 
Біль був жахливий, але я стримався.

Це спрацювало. Псих у бандані дістав свій пістолет 
і теж прострелив собі праве передпліччя.

-  Як і я, брате, -  луною відгукнувся він. На його 
жахливій пиці з’явилося неземне блаженство. Оце тобі 
й психотехніка!

-  Кров змішаємо, коли злетимо, -  запропонував я.
Коли ротор гелікоптера почав розкручуватися, нас

нарешті помітили. Але, не розуміючи, що відбуваєть
ся, спочатку не стріляли.

На щастя, підняти Мі-4 у повітря виявилося спра
вою п’ятнадцяти секунд. По нас почали стріляти. Але 
поцілити в нас із гранатомета було складно. А автомат
ні черги двох таких крутих мужиків, як я і мій новий 
«брат», злякати не могли.

Ми піднялися метрів на двісті угору і, задерши но
са, відлетіли від готелю на півкілометра, коли сталося 
щось незрозуміле.

Унизу, на місці готелю, зайнялося сліпучо -  біле 
сяйво.
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Патрик К’ю затих. Схоже, больовий шок зробив 
свою справу. Гусєв оглянув невдаху-дипломата й пере
конався, що той житиме. Можливо, з’явиться потреба 
у двох-трьох кваліфікованих операціях, або ж дове
деться відрізати мерзотникові ногу, але він житиме. 
Гусєв поклав К ’ю на заднє сидіння «Порше» й зайняв
ся КБПЗ.

Спочатку він упевнився, що клята валіза, як і рані
ше, працює. На запитання про кількість нікотину в од
ній краплі Гусєв не відповів нічого й почав чекати.

Через три хвилини валіза промовила: «Відсутність 
відповіді прирівнюється до відмови від розкриття». Пі
сля чого КБПЗ вимкнувся.

Тепер Гусєв точно знав, скільки часу має у своєму 
розпорядженні. Він узяв диктофон і чисту касету. 
Увімкнув диктофон, зачекав дві хвилини п ’ятдесят 
п ’ять секунд, після чого мовив: «Відро. Чайник. Само
вар».

Це була перша неправильна відповідь. Потім Гусєв 
замовк на три хвилини, після чого повторив свою аб
сурдну фразу. Це була друга неправильна відповідь. 
КБПЗ мав самоліквідуватися.

Гусєв відмотав касету на початок.
Тепер диктофон разом із касетою був своєрідним 

механізмом знищення.
Залишалося закріпити його на КБПЗ. Для цього Гу

сєв приготував скотч. Як носія довелося використати 
дипломатичний «Порше».

Машина з простреленими передніми колесами -  не 
найкращий транспортний засіб. Але вибирати Гусєву 
не доводилося.

Він навіть не розвертав «Порше» -  щоб мати змогу 
якнайшвидше втікати -  і почав здавати назад до готелю.



Їхав повільно, але вже через десять хвилин крізь 
просвіти між соснами побачив вхід до готелю з висо
ким ґанком. Його охороняли двоє бандитів у чорному.

Гусєв увімкнув КБПЗ і диктофон. КБПЗ видав своє 
ідіотське запитання, а диктофон почав крутити касету. 
Відлік часу почався.

Гусєв зупинив машину і зняв із запобіжника пісто- 
лет-кулемет. «Зараз бандюки мною зацікавляться, по
біжать до мене і почнеться чергова стрілянина. До готе
лю прорватися, мабуть, не вдасться, -  ліниво подумав 
Гусєв. -  Доведеться підірвати КБПЗ подалі від цього 
лігва...»

Гусєв напружено вдивлявся в автоматників. Ті, од
нак, не виявляли до нього жодного інтересу.

Зненацька десь за готелем почувся наростаючий 
гуркіт. Трохи пізніше -  автоматна черга. Обоє охорон
ців зірвалися з місць і побігли. Але аж ніяк не до ма
шини Гусєва, а туди, звідки чулися звуки гелікоптера, 
що злітав у повітря.

Гусєва це не цікавило. Тому, наскільки дозволяла 
швидкість заднього ходу «Порше», він під’їхав до го
телю.

Вискочив із авто й жбурнув важезний КБПЗ під 
«Ягуар», який був припаркований неподалік від вхо
ду. Туди ж полетіли «брудні» пістолет та «Унімаг».

Тепер проти Гусєва не було жодних доказів. Він по
вернувся в машину й поїхав геть.

Залишалося три хвилини, щоб втекти від готелю 
якнайдалі.

Коли КБПЗ знову поставив своє ідіотське запитан
ня й отримав не менш ідіотську відповідь, в електрич
них ланцюгах детонаторів з ’явилася напруга.

Контрольна схема блокування надіслала запит ко
мандному процесору й отримала підтвердження. Грим
нув вибух.



Температура капсул зі смертю за дві мілісекунди 
підскочила до п'яти тисяч градусів по Цельсію.

Такої температури не витримує жодна бактерія чи 
вірус. Дев'яносто грамів концентрованого розчину зі 
штамом «Червоний Синдром» умить перетворилися на 
нешкідливий молекулярний шлак.

На готель і навколишній сосновий ліс, на Вандише- 
ва та його людей, на авто перед готелем і гелікоптер на 
галявині обрушився наймогутніший термічний удар. 
Одразу ж за ним -  ударна хвиля. У радіусі ста метрів 
від контейнера все було знищено.

Валилися залізобетонні перекриття, спалахували 
сосни, плавився метал. Вижити в цьому вогняному пе
клі було неможливо.

Гусєв озирнувся, але нічого не побачив -  лише су
цільну стіну всепоглинаючого полум'я.

-  Салют на вашу честь, Степане й Вадиме, -  мовив 
він. -  І на вашу теж, капітане Ковальчук.

*  *  *

Гусєв, чортихаючись, звалив на спину Патрика К'ю 
й поволік його подалі від усеспопеляючої стихії. Будь- 
якої миті могла впасти чергова сосна й пробити багато
страждальну голову Гусєва.

У накладній кишені бронежилета запищала рація. 
Гусєв уже встиг забути про її існування.

Він здригнувся. Потім зрозумів, у чому справа, обе
режно опустив Патрика на землю й дістав рацію.

-  Прийом.
-  Ну, слава Богу, бо я коли побачила вибух, вирі

шила, що ти...
Коли він поїхав до лігва Секачова, Ксенія зайняла 

спостережну позицію на повороті з траси на летовище. 
Вона мала повідомляти йому по рації про все підозріле, 
що відбуватиметься на трасі.



-  У мене все гаразд, -  прохрипів Гусєв, вільною ру
кою дістаючи з кишені пачку цигарок.

-  До тебе їдуть гості. Два автобуси «Беркута».
-  Танків немає? -  серйозно поцікавився Гусєв, 

прикурюючи.
Оксана пирснула.
-  Ні. Але тобі все одно треба терміново тікати 

звідти.
-  Не вийде, Ксюшо, -  зітхнув Гусєв. -  Відпускай 

Севу (так звали узятого в неділю «язика») і скажи йо
му, що Секачова більше немає. І взагалі, від банди за
лишився лише попіл.

-  Ігоре! -  Оксана, схоже, не на жарт розхвилюва
лася. -  Що означає «не вийде»!? Тобі що -  ногу відір
вало!?

-  Вважай, що обидві, -  гмикнув Гусєв. -  Утомив
ся я бігати, Ксюшо. Їдь додому. Може, колись побачи
мося.

-  Тебе ж посадять, -  жалібно зітхнула Оксана.
-  Це вони можуть. Прощавай, -  Гусєв вимкнув ра

цію і запхав її в кишеню. Потім докурив, звалив на 
плече Патрика й рушив до воріт КПП.

Тут догорав «Москвич» Оксани. Гусєв знову опу
стив Патрика на землю й заліз у його кишеню. Патрик 
застогнав і ніби почав приходити до тями.

Окрім крихітного аерозольного балончика без будь- 
якого маркування, там знайшлася пачка цигарок 
«Парламент» і паспорт на ім’я громадянина США  Па
трика К’ю. У цілому, нічого цікавого.

Патрик тим часом остаточно отямився і, підняв
шись на лікті, запитав англійською: «Де я?»

-  Там само, в Україні, -  відповів Гусєв теж ан
глійською. -  А тепер слухайте мене і не перебивайте, 
містере К’ю. За п’ять хвилин тут з ’явиться українська 
поліція. Я не видам вас СБУ, а ви врятуєте мене від



української поліції... Наша версія така: вас запросили 
сюди українські бізнесмени, щоб продати вам... -  самі 
придумаєте, що набрехати. Ви погодилися й приїхали. 
Вашу машину обстріляли люди в чорних масках. При 
цьому вас за десять кроків від готелю поранили грана
тою невідомого походження. Але з'явився я, люди в 
чорних масках злякалися й утекли. Загалом, я вряту
вав ваше безцінне життя американського дипломата. У 
тому, що ви запам’ятали цю нісенітницю, я не маю 
сумнівів. У вас, мабуть, чудова професійна пам'ять.

К'ю серйозно кивнув.
-  Можу я вас запитати? -  мовив він.
-  Уперед.
-  Де КБПЗ?
-  Перетворився на термічну енергію й ударну 

хвилю.
-  Ви поспішили, -  зітхнув К'ю. -  Могли б заробити 

на ньому за умови правильного підходу від семи до два
надцяти мільйонів доларів.

-  Малоймовірно. Швидше -  від семи до дванадцяти 
років посиленого режиму. Або й довічне, -  усміхнувся 
Гусєв. -  Це якщо не згадувати про принципи, які в ме
не теж, уявіть собі, є...

У цю мить за огорожею почулося ревіння моторів. 
Кістяк «Москвича» могутній беркутівський автобус 
просто проштовхнув у ворота, розкидавши стулки. Ус
лід за ним з'явилася друга машина.

Це були «Жигулі» четвертої моделі, що належали 
шостому телеканалу.

За п’ять секунд Гусєв та К'ю вже лежали обличчя
ми вниз, заклавши руки за голову, під прицілами авто
матів.

-  Це американський дипломат. До того ж поране
ний, -  попередив Гусєв.

Як не дивно, це подіяло. Їх досить чемно обшукали.



Навкруги було чути уривчасті команди, здивовані 
вигуки з приводу пожежі, яка тривала, жіночий голос, 
який видався Гусєву знайомим.

-  Затримані, встаньте, -  пролунав чийсь владний 
голос просто над ними.

Гусєв підвівся. Перед ним стояв майор у формі. Він 
крутив у руках посвідчення Гусєва й паспорт Патрика 
К ’ю. Усюди були бійці в плямистій формі, вони зайня
ли кругову оборону до подальших наказів.

-  Патрик не може підвестись. У нього нога ледве 
тримається -  його треба якнайшвидше доставити до 
лікарні, -  одразу заявив Гусєв.

За спиною майора він побачив Стрілецьку й теле
оператора з камерою. А за ними -  Венгерову, яка з від
сутнім виглядом поглядала навколо.

-  Лисенко, Патрикеєв, носилки! -  гаркнув майор 
через плече. -  А вас, громадянине Гусєв, попрошу 
пройти зі мною до автобуса.

-  Ігорю! -  радісно вигукнула Венгерова й кинулася 
до нього. Вони обнялися. До них поспішила Стрілець
ка з мікрофоном напоготові.

Майор делікатно кашлянув.
-  Ходімте, -  наказав він, підхопивши Гусєва під лі

коть.
Поки Гусєв і Лемеш спілкувалися в автобусі, 

Харченко встиг зняти буквально все, що могло заціка
вити глядачів. Але цікавого було зовсім мало.

Двоє поранених охоронців у наручниках, які диви
лися на Стрілецьку круглими очима й не розуміли, як 
жінка, яка розбилася на літаку, може брати в них 
коментарі.

Палаючі сосни, у яких гинув розкішний «Порше» 
із простреленими колесами.

Здивовані бійці «Беркута», яким не знайшлося 
роботи.



Носилки з американським дипломатом, який чудо
вою українською мовою повідомив, що обожнює 
Україну, а свого рятівника Ігоря ще більше обожнює.

От і все.
Залишалася одна надія -  на Гусєва. Він має дати та

ке інтерв’ю, що всі захитаються!
Лемеш і Гусєв вийшли з автобуса з офіційними 

обличчями.
Коли Харченко спрямував на них камеру, майор 

мовчки закрив об’єктив долонею.
-  Ви знову за своє?! -  розлютилася Стрілецька. -  

Може, вам відро борщу зварити, щоб ми нарешті стали 
друзями?!

-  Спокійно, Світлано Олексіївно, -  усміхнувся Гу
сєв. -  Краще мені не світитися в «Кримінальній хроні
ці» . Ви зважте на моє становище. Не треба мені з ’явля
тися у вашій передачі. Принаймні, до суду.

-  Вас судитимуть?! -  сторопіла Стрілецька.
-  Авжеж, Світлано Олексіївно, -  Гусєв усміхнувся 

ще ширше. -  Хоча, якщо пощастить, із клопотанням 
від американського посольства в кишені і з грамотною 
допомогою капітана Левченка, мого бойового товари
ша, все може владнатися.

Лемеш зробив вигляд, що останніх слів Гусєва не 
почув. Ігор щойно чесно і відверто розповів йому таке, 
від чого в майора волосся стало сторч. Гусєв не розповів 
лише про наліт на квартиру торговців зброєю та деякі 
подробиці особистого і «суспільного» життя Оксани 
Синициної.

Усе це мало характер приватного повідомлення і, як 
чудово розумів Лемеш, не мало нічого спільного із свід
ченнями, які Гусєву доведеться давати офіційно. Єдина 
думка, яка крутилася в голові Лемеша, звучала так: 
«Іще десять-двадцять таких хлопців, як Гусєв та офіце
ри спецназу, -  і «Беркут» залишиться без роботи».



Стрілецька нічого не розуміла.
-  Що ви встигли накоїти за ці дні?!
-  Жодних коментарів, -  загадково мовив Гусєв і 

рушив геть. Він дуже втомився і хотів пройтися кіло
метрів десять-п'ятнадцять, щоб трохи розвіятися.

ЕПІЛОГ

Суду так і не було. Капітан Левченко, який ще ле
жав у лікарні, пояснив своїм колегам ситуацію, і ті від
мовилися давати свідчення проти Гусєва. Тим більше, 
що американське посольство прислало в МВС України 
надзвичайно красивий папірець, де розписувалися ли
царські якості безстрашного борця зі злочинністю 
Ігоря Гусєва, а Гусєву особисто презентували паркер із 
золотим пером. Цього разу ручка не вибухнула.

Підполковник Терещенко довго одужував після опе
рацій, але зрештою вийшов з лікарні здоровим і бадьо
рим. Як і Гусєва, його теж не змушували давати свід
чення. Тим паче, що він узагалі жодного опору опера
тивним працівникам не чинив, не був озброєним, і факт 
його участі в нальоті на резиденцію Калити не довели.

Гусєв продовжує працювати в охоронному агентстві 
«Лонгрин». Щосуботи він купує шість пляшок шам
панського, купу делікатесів і вирушає в гості до 
Оксани. Іноді їм здається, що вони могли б стати іде
альною подружньою парою. А  іноді -  що й кішка з со
бакою -  дружніші.

Через місяць чотири мільйони доларів з анонімного 
рахунку Бельгійського Національного Банку були пе
реведені за сприяння Макса Горроу в Сан-Дієго Про- 
грес-Банк на ім’я Валентина Петровича Солодовника.

За чотири дні до цього відбулася скромна церемо
нія одруження Валентина Солодовника та амери



канської студентки четвертого курсу Дженніфер 
Флоу. Без цієї формальності Валентин не міг розрахо
вувати на спадщину.

З боку нареченого на церемонії були присутні двоє: 
мати, худорлява елегантна жінка з божевільними очи
ма, і новий брат по крові, Антон Бондарів. Антон не 
відходив від Валентина з моменту посадки вертольота. 
Він вилікував вогнепальне поранення Солодовника за 
допомогою східної медицини і присягнув у разі потре
би віддати життя за свого брата.

З боку нареченої була присутня лише її сусідка по 
кімнаті. І в цьому немає нічого дивного. Багато фіктив
них весіль узагалі обходяться без гостей.

Наступного дня після церемонії Валентин сказав 
Антонові, що найкращою реалізацією його талантів бу
де вступ на факультет народної медицини Київського 
університету. Саме це Антон і зробив, перелічивши 
вступній комісії назви всіх кісток і м’язів людського 
організму трьома мовами: українською, тибетською й 
латиною.

Матері Валентин пробачив, бо своїх матерів не про
щають лише пацюки та їхні королі. А щурячим коро
лем Валентин так і не став. Тим більше -  стовідсотко
вим американцем теж. Бо в один прекрасний день він 
зрозумів: українець має жити в Україні.

Після закінчення університету Валентин повер
нувся до Києва, купив недорогу чотирьохкімнатну 
квартиру для себе і таку ж -  для матері. Нещодавно 
познайомився з дуже симпатичною дівчиною. Не ви
ключено, що все закінчиться весіллям, цього разу не 
фіктивним. З матір’ю, утім, Валентин її знайомити 
не поспішає -  йому потрібен час, щоб як слід усе зва
жити.

Лідія Солодовник займається переважно тим, що 
дивиться телевізор. На щастя, до її послуг вісімдесят



чотири канали, у тому числі десять українських. Ва
лентин ніколи не розмовляє з матір’ю про минуле.

Лише одного разу, коли на телевізійному екрані 
з ’явилася заставка «Кримінального тижня», а жвава 
телеведуча почала розповідати про нічний напад на ма
шину інкасатора, Валентин попросив матір нагадати 
йому прізвище тележурналістки. Її обличчя видалося 
знайомим. «Це Світлана Стрілецька, телезірка першої 
величини!» -  зітхнула Лідія Солодовник.

Світлана Стрілецька, як і раніше, знімає «Кримі
нальний тиждень». Вона зробила певні висновки -  Те
тяна Венгерова постійно її супроводжує. Щоправда, те
пер її послуги Стрілецька сплачує із власної кишені. 
Вона може це собі дозволити.

Віктор вийшов з лікарні через два дні після «вибу
ху газу» в готелі летовища Крукове. Саме так, на про
хання Гусєва і Лемеша, Стрілецька була змушена пода
ти події того знаменного вівторка. Після двох місяців 
романтики стосунки Стрілецької та Віктора зіпсували
ся. Вона помітила, що Віктор комплексує з приводу її 
грошей та слави. Вони почали частіше сваритися й на
решті розійшлися.

Віктор пообіцяв собі колись під’їхати до будинку 
Стрілецької на білому «Мерседесі». Він закрив збан
крутіле агентство «Сніжний Барс». Його друзі кажуть, 
що колишній охоронець непогано влаштувався на се
кретній військовій базі в Криму.

Це правда рівно на п’ятдесят відсотків. Об’єкт, де 
Віктор знайшов своє щастя, знаходиться не в Криму, а 
на Херсонщині, і є не військовою базою, а напівсекрет- 
ним Центром зі знищення хімічної та бактеріологічної 
зброї.

Коли дев’яносто грамів дистильованої води («Чер
воний Синдром») були урочисто знищені всеспопеляю- 
чим електричним розрядом напругою десять тисяч



вольт, Віктор саме віддавав останні розпорядження 
офіціантам, які сервірували банкет для іноземних спо
стерігачів. На це шоу з ’їхалося не менше чотирьох де
сятків важливих осіб.

Настирних столичних телевізійників, які, дізнав
шись про цю подію, з’явилися на військовій базі якраз 
перед початком процедури знищення, ані в бункер, ані 
в банкетний зал не пустили.

Оператор знімальної групи Павло Харченко був би 
дуже здивований, побачивши серед гостей тридця- 
тип’ятирічного американця в інвалідному кріслі. На 
бейджі інваліда в цивільному, яка була пристібнута до 
лацкана піджака, був нічим не примітний напис «Па
трик К’ю (США)».

Одного дощового серпневого дня лейтенант СБУ 
Стороженко призначив Стрілецькій зустріч у кафе 
«Три крокодили». На імпровізованих поминках ма
йора Зуєва Стрілецька не пролила жодної слізки. Коли 
все було випито й з ’ їдено, а Венгерова почала недвоз
начно натякати Стрілецькій, що ще трохи -  і вона за
пізниться на важливу зустріч, Стороженко раптом 
отямився й поклав перед нею на стіл дві фотографії.

Стрілецька здригнулася. На одній із них похмурий 
Олексій Зуєв стояв поруч із втомленим сивим чолові
ком з сумними очима. На іншій -  поруч із елегантним 
русявим хлопцем, власником відкритої білозубої ус
мішки. На задньому плані виднівся гладенький білий 
бік відомої Стрілецькій «валізи».

«Ви знаєте цих людей?» -  поцікавився Сторожен
ко. Стрілецька заперечно похитала головою. Валенти
на й Виноградова вона не знала.

Валентин Солодовник теж не знав, що знімок Вино
градова й Зуєва, який висить над його робочим столом, 
не є унікальним. Про те, що плівка, з якої були надру- 
кувані фотографії, які поклали в сейф з метою шанта



жу Зуєва, залишилася в бардачку «Опеля», покинуто
го на під'їзді до летовища Крукове, Валентин благопо
лучно забув. Однак лейтенант Стороженко, сповнений 
честолюбних намірів, був упевнений, що саме ці знім
ки неминуче ляжуть в основу майбутнього скандально
го розслідування.
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