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«І не було на цьому світі місця, куди б не прони
кли сніжинки. Пухнаті, розкуйовджені, вони неса
мовито кружляли у своєму передсмертному танці, 
слухняно лягали одна за одною на темну гладінь 
асфальту й умирали, залишаючи на згадку про себе 
лише прозорі краплини сумної снігової крові. Так 
хотілося сподіватися, що хтось із їхніх наступ
ниць здолає, нарешті, сірого монстра і тоді місто з 
похмуро-брудного перетвориться на ошатне й 
святкове».

Тонкі пальці з коротко обстриженими нігтями 
відірвалися від акордів друкарської машинки й 
нервово вхопилися за сигарету. Владислава важко 
зітхнула й, відкинувши з очей неслухняний локон 
чубчика, непристойно вилаялася. Дівчина почува- 
ла себе жахливою графоманкою. Чимось фальши- 
во-жалібним пахли написані рядки.

Раніше Влада була іншою. Життєлюбною. Без
розсудною до готовності віддати все за захоплюючу 
пригоду та яскравий сюжет для своєї писанини... 
Тепер, після смерті батька, щось зламалося. Владі 
більше нічого не хотілося. Вона перестала довіряти 
подіям, усьому, що відбувалося. У найменшому зіт
кненні з реальністю їй ввижалася погроза.

-  Правильніше було залишитися в клініці, -  ска
зала Влада сама собі, спостерігаючи, як величезний 
чорний силует комода готується стрибнути на неї й...



-  Ну й що? Що ти зі мною зробиш?! -  раптом пе
рейшла вона на крик. Комод тактовно промовчав. — 
Чого я боюся? -  Влада знову шепотіла: -  Смерті? 
Ні. Болю?

«Ми, дитинко, з породи тих, хто виживає, -  зга
далися слова батька. -  Ми цілеспрямовані й тому 
некеровані. Ми незвичайні й тим сильні. Ми живу
чі й могутні».

На жаль, він помилявся. Бо тепер він мертвий і 
безсилий.

-  Мертвий! Мертвий! Мертвий! -  з мазохіст- 
ським завзяттям вичавлювала із себе Владислава. -  
Чому ж я не можу вимовляти ці слова? Мій батько 
мертвий!!!

Тендітна, пряма, як струна, дівчина сиділа на 
килимі у власній кімнаті і, тремтячи всім тілом, на
магалася змусити себе заспокоїтися.

-  Ладо, якщо ти не спиш, візьми трубку, -  ав- 
товідповідач зненацька розпоров її самоту. -  Ладо, 
це я.

-  Привіт, -  ледь хрипкуватий голос Влади зву
чав глухо й понуро. -  Я не сплю.

-  А чому до телефону не підходиш? Я вже втретє 
тебе набираю. -  Костик намагався хоч якось розво
рушити подругу.

-  Я не чула дзвінків, -  ще монотонніше відпові
дала дівчина. -  Ти ж знаєш, я хвора...

-  Починаю сумніватися в правильності діагнозу. 
У тебе, схоже, не з нервами лихо, а з вухами.

Влада ледь посміхнулася.
-  Котю, не єхидничай, га? Чого треба?
-  Просто дзвоню сказати, що я з тобою... Ти 

знаєш?
«Яке ж все-таки це щастя -  знати, що ти не од

на. Що в цьому світі є люди, які не зрадять, не по



кинуть, завжди зрозуміють і допоможуть. Яке ща
стя... -  всупереч позитивним думкам, синява миг
далеподібних очей Влади стала дзеркальною від 
сліз. -  І як боляче втрачати цих людей. Нестерпно 
боляче...»

-  Агов, ти мене чуєш? Я в тебе є. Ти пам’ятаєш 
про це? -  Костик не вгамомувався.

-  Ще б пак, -  Влада нарешті вийшла із заціпе
ніння. Костянтин заходив до Влади всього кілька 
годин тому, вітав із випискою з психіатричної клі
ніки.

-  Що робиш?
-  Пишу... Точніше, намагаюся це робити. Котю, 

це якийсь жах! Я боюся власної друкарської ма
шинки. Мені здається, все написане буде тепер не
сти в реальний світ тільки руйнування...

-  Класичне марення божевільного. Тебе рано ви
писали з лікарні.

-  Ти, як завжди, неймовірно галантний.
-  Слухай, я ж завтра їду... Думаю, варто тебе ку- 

ди-небудь вигуляти до того часу. Хочу присвятити 
день твоїй психологічній реабілітації.

-  Господи, де ти вже встиг набратися таких ро
зумних слів?

Владислава з Костиком знали один одного тися
чу років, ще зі школи, із часів радісного й безтурбот
ного дитинства. Світлий і легкий юнацький роман 
був перерваний вимушеним від’їздом Костянтина в 
Москву. Останні кілька років стосунки між молоди
ми людьми переросли в дивну гру на грані фолу. 
Крок уліво спричинив би бурхливу пристрасть, 
крок вправо -  найбезневинніші стосунки, що зво
дяться до банальних розмов по телефону старих 
приятелів. Але жодні кроки поки не робилися. Вла
да боялася зруйнувати гармонію старої дружби, а



Костик, мабуть, вважав себе не цілком підходящою 
кандидатурою.

-  Слухай, я думаю, мені варто приїхати зараз. Не 
слід залишати тебе одну, якщо ти в такому стані.

Владиславі раптом схотілося закричати: «Ко- 
стику, милий, приїдь швидше. Мені страшно. Я не 
можу більше сама!!!» Але час було боротися із влас
ними слабкостями.

-  Ти ж знаєш, -  вдавано бадьоро вимовила дів
чина, -  коли поруч зі мною друкарська машинка, 
третій -  зайвий. Краще підкинь мені яку-небудь 
ідею.

-  Про що? -  Костик швидко перестроївся на ро
бочий лад.

-  Намагаюся настрочити одну новелку на кон
курс... Для твого, між іншим, журналу. Ну, тобто 
все, як ти просив: гарні пейзажі, витончені персо
нажі, шалене кохання й таке інше... А гідної фішки 
для сюжету придумати не можу.

Костик насупився. Він терпіти не міг, коли тала
новиті люди халтурили.

-  Облиш це. Якщо немає натхнення -  зовсім не 
пиши. Вийде попса...

-  Добре, облишу, -  покірно погодилася Влада, і 
Костик зрозумів, що подруга справді хвора. У будь- 
якому іншому разі вона напевно кинулася б спере
чатися.

-  Ладо, ти вибач, що я так грубо, -  схаменувся 
він. -  Просто ти досить хороший літератор, щоб не 
писати абищо...

-  Ти не розумієш! Мені зараз вкрай необхідно 
працювати. Просто, щоб згадати, як це робиться.

-  Заспокойся, добре?
Влада відчула, як її думки ніжно обволікує 

апатія.



-  Спокійна, як пульс небіжчика...
-  Добре, тоді добраніч, -  своє звичне «приємних 

кошмарів» Костя побажати не зважився.
-  Спи, Котечко, спи. -  Владислава взяла з друга 

обіцянку заїхати завтра попрощатися й поклала 
трубку.

* *  *

У кращих традиціях Голлівуду вона носила каре 
й дуже яскраво фарбувалася. Не залишаючи ані- 
найменших шансів рухатися поза рок-н-рольним 
ритмом, мелодія заводила й наповнювала енергією. 
Дівчина п’яно посміхнулася своєму двійникові в 
дзеркалі. Білосніжний порошок був дбайливо виси
паний на тонку смужку паперу. Запаморочливим 
світлом запаморочливо блиснули запаморочливі 
очі, передчуваючи кайф.

Олександр Палич Мильний поморщився й від
вернувся від телеекрана. У житті були задоволення 
й більші, ніж двадцять п’ятий перегляд фільму 
«Кримінальне чтиво». Підморгнувши гостям, 
Олександр Палич ефектним жестом зняв піджак. 
Багатозначно посміхаючись і трохи пританцьовую
чи, він закотив рукав сорочки. Несамовито пуль
суюча вена жадібно виділялася на повній, покритій 
дрібними волосинками руці. Олександр Палич 
дбайливо висипав білосніжний порошок на зігну
тий лікоть. Запаморочливим світлом запаморочли
во блиснули потьмарені алкоголем очі, передчуваю
чи кайф. Як і годиться, перед розпиттям текіли 
необхідно було злизати з ліктя білосніжну сіль, по
литу соком лимона.

Відеозапис свого дня народження він дивився 
вже кілька разів. Іменинник, який нализується на
одинці, і гості, які втупилися в телевізор, ніякої ра



дості при повторному перегляді не приносили. 
Олександр Палич дбайливо дістав прозорий паке- 
тик з білосніжним порошком. Запаморочливим 
світлом запаморочливо блиснули потьмарені жит- 
тєвим досвідом очі...

Він вимкнув відеомагнітофон.
Отже, наявність прозорого пакетика з білосні

жним порошком радувала Олександра Палича 
надзвичайно. Це була отрута від комах, виготовле- 
на спеціально для нього сімферопольськими дру- 
зями-біологами. Щоразу, переїжджаючи в нове 
приміщення, Олександр Палич розсипав порошок 
під плінтусами, твердо впевнений, що будь-які 
шкідники розбіжаться від одного вигляду білих 
гранул. Він був вкрай бридливий і охайний, а най- 
ближчий місяць він мав прожити в Ялті, яку про- 
сто обожнювали москіти, таргани та інші мало- 
приємні речі. Кімната була вже майже оброблена, 
коли двері різко відчинилися й врізали Олексан- 
дру Паличу по лобі. Макс завжди з’являвся галас- 
ливо й зненацька. Мильний важко опустився в ро- 
боче крісло у позі найголовнішого шефа й зі злістю 
відкинув майже порожній пакетик порошку в ку- 
ток. Найбільш доленосні вчинки людина зазви- 
чай робить, зовсім не підозрюючи, що вони є саме 
такими.

-  Я... це... перешкодив, так? -  Макс безглуздо 
вертівся, дивлячись на тріснуті двері. У кращих 
традиціях сімферопольських бізнесменів при зітк
ненні із будь-чим Олександр Палич виявляв над
звичайну твердолобість. -  Нічого страшного. -  
Макс не дочекався цих слів від шефа й вирішив ви
мовити їх сам: -  Поставимо нові двері, залізні...

-  Так... У цій дірі взагалі все доведеться міня
ти. -  3 тим, що поява Макса завжди загрожує яки



мись поломками, Олександр Палич уже змирив
ся. -  Доповідай.

-  Знайшли! Відсиджується в коханки. Як і при
пускали, це виявився Сергій Орлов, працівник дріб
ної поліграфічної фірми. Між іншим, він убив і Жу- 
равеля. Ну... другого співзасновника, -  гордо пові
домив Макс. І, запопадливо посміхаючись, допо
вів: -  Я й туди, й сюди звертався, два дні пробігав...

Похмурий погляд шефа змусив його відкласти 
всі подробиці на потім.

-  Коли?
-  Кілька годин тому.
-  Звідки ти знаєш?
-  Ну, це... -  хлопець зібрався з думками. -  Як і 

було наказано, мої хлопці збирають інформацію. У 
ментів паніка через це друге вбивство. Що далі?

Олександр Палич ніяк не міг розібратися, коли 
Макс дійсно чекає наступних вказівок, а коли гово
рить своє «що далі?» як звичне хамство. Про всяк 
випадок шеф вирішив вести розмову різко.

-  Не торохти, дай подумати... Ти дивися відразу 
на кілька кроків уперед, хлопче. Уся, говориш, ро
бота зроблена? А про те, що Владислава, дочка не
біжчика, украй незговірлива, ти чув? Але ж заповіт 
незабаром оголосять, їй цілком може дістатися кон
трольний пакет акцій. Що ти тоді робитимеш? Сам, 
чи що, гріх на душу візьмеш?

-  Зрозумів, тату, зробимо. Буде тобі вико
навець. -  Виходячи, Макс так старанно намагався 
акуратно прикрити покалічені двері, що від них 
відпала ручка.

Макс вийшов на вулицю й самовдоволено 
посміхнувся. Добре, коли батько забирає тебе у ве
ликий бізнес. Ще краще, коли з волі випадку цей 
бізнес має розвиватися на престижному курорті.



А тим часом Олександр Палич радісно потер до
лоні й припав вухом до телефонної трубки.

— Алло, босе. Це Олександр Павлович із Сімфе
рополя. Ні, не в тому сенсі. Зараз я, звичайно, у 
Ялті. Так. Є перші результати. Один із живих підо
пічних пішов на контакт й обіцяє урезонити свого 
колегу. На дружину небіжчика теж є виходи. Дів
чисько тримаємо під наглядом. А більше акціям 
подітися нікуди. Не міг же він їх заповісти комусь 
сторонньому. Так, благодійника знайшли. Спробую 
переконати його попрацювати на нас. Спасибі за ка
сету. Так. До зв’язку.

Цього самого боса Мильний в очі ніколи не ба
чив, та й не дуже цього прагнув. Його цілком задо
вольняло, що є чітко поставлене завдання й люди
на, яка готова фінансувати його виконання. По
знайомитися з цією людиною особисто Олександр 
Палич не прагнув. Багатий досвід не зовсім закон
них операцій давно переконав його, що пізнання, 
таки так, множить скорботу.

*  * *

Як відомо, бажання починають здійснюватися 
саме тоді, коли шалено бажаєш, щоб вони не здій
снювалися. Сьогодні в житті Анюти був знамен
ний день. Вона, нарешті, втомилася настільки, що 
вибачень Дена чекати більше не збиралася. Дівчи
на твердо вирішила поставити на своєму бурхли
вому романі жирну, кілька разів обведену крапку. 
У цей момент Ганна Оголюк перебувала в стані 
крайньої зосередженості. Вона стояла в неприрод
но напруженій позі біля вікна кухні й охороняла 
від сусідів по комуналці велику каструлю з водою, 
призначену для миття голови. Вода, як на зло, на
грівалася дуже повільно. «Напої холодні, а пиво



свіже!» -  гордо повідомляв світний напис на не
давно поставленому під Аниними вікнами кіоску. 
Думки дівчини були сконцентровані на недореч
ності в цьому рядку сполучника «а» рівно доти, 
доки маленька грудочка з писком не уткнулся їй у 
ноги.

-  Миша!!! -  несамовито заволала Анюта.
Ден зайшов на кухню саме в той момент, коли 

вкрай здивоване маленьке мишеня зацікавлено 
спостерігало за дівчиною, яка висіла на дверному 
косяку й не припиняла верещати.

-  Дене, любий, прожени її, прожени її негайно!
Мишеня зачуло небезпеку й швидко, але не

втрачаючи почуття власної гідності, ретирувалося 
під стіл.

-  Вона пішла, -  Ден ніяк не міг змусити себе 
припинити сміятися, -  ти так репетуєш, що я сам 
ледве не пішов.

-  Вижени її з кухні! Як хочеш, а поки вона си
дить під столом, я звідси не злізу, -  Аня поставила 
ступні на дверні ручки й зайняла зручнішу пози
цію. Ден мовчки виключив газ під уже киплячою 
водою, потім підійшов до Ані, перекинув її через 
плече й поніс у кімнату.

-  Мені поговорити з тобою треба, а ти цирк 
влаштовуєш, -  бубонів він собі під ніс, пробираю
чись по заставленому всяким мотлохом комуналь
ному коридору. Ані довелося боляче впитися нігтя
ми собі в долоню, щоб нічим не виказати хвилюван
ня, що охопило її від доторків Дена. Уже в кімнаті 
вона запізніло напустила на себе суворий вираз.

-  Так, схоже, покупатися мені сьогодні не по
щастить. -  Вона намагалася говорити якомога пох
муріше, недружелюбно поглядаючи з-під скуйов
дженого водоспаду волосся. -  Чого прийшов?



-  Не міг не прийти... -  Ден дивився не відриваю
чись на таке рідне, таке кохане обличчя й докладав 
багато зусиль, щоб не забути, що прийшов сюди ли
ше з офіційним візитом. -  Я хочу запитати тебе про 
Владиславу.

-  Так ти прийшов по роботі? -  мало того, що по
рушує священне дійство миття голови, так ще й 
знущається!

-  Так... -  обоє розуміли, що він бреше.
-  Тільки?
Ден не відповів.

-  Запитуй. -  Аня, насупившись, вслухалася в 
осколки блюзу, які долинали з набережної. Вона 
завжди важко проводжала літо.

-  Що розповідала тобі Влада про самогубство 
батька? -  сухо почав Ден. -  І взагалі... Як ти дума
єш, вона дійсно божевільна?

-  Ми вже говорили з тобою на цю тему...
Дурна пауза, безглузде мовчання величезного

ступеня напруженості. «Таке трапляється тільки 
між людьми, яким надто багато потрібно сказати 
один одному», -  Пронеслося в голові Дена.

-  Глюк, -  Ден навмисно назвав Аню її смішним 
дитячим прізвиськом, похідним від прізвища Ого- 
люк. Аня сіпнулася.

-  Так мене називають друзі, не смій!
-  О Господи! Ти ненавидиш мене тільки тому, 

що у твоєї подруги був нервовий розлад. У чому я 
винен?!

-  Дене, любов базується на довірі. Де ж мені 
тепер узяти її для тебе? -  Аня, нарешті, пом’якши- 
ла тон.

Ден у відчаї мовчки дивився вдалину. У п’ятьох 
метрах від під’їзду починався різкий спуск до набе-



режної, і чарівна панорама нічного моря створюва- 
ла навколо стан урочистого містицизму. Ден обож- 
нював цей будинок.

-  Знаєш, мені знову нема з ким ділитися світом. 
Я не можу без тебе... -  він усе-таки зважився це 
сказати.

-  Разом бути ми не можемо. Одне без одного 
теж... -  Аня говорила цілком серйозно. -  Слухай, а 
може, нам взагалі застрелитися?

-  Не треба, самогубств у цьому місяці й так ви
стачає, -  жарт вийшов невдалим.

-  Просто вам зручніше вважати, що це були са
могубства!

-  Не люблю, коли дилетанти розмірковують про 
мою роботу! Давай, ти не будеш цього робити!

-  Давай, я взагалі не буду про тебе розмірковува
ти! -  Анюта теж уміла грубіянити. -  І взагалі, у ме
не вода нагрілася, я збираюся купатися!

Ден до хрускоту в суглобах стис кулаки. Його 
виганяли... Біс із нею, із цією роботою. Нехай із 
Владиславою хто-небудь інший розбирається...

-  Я не буду більше приходити, -  крізь зуби ви
мовив він.

-  Правда? -  Аня насторожено підвела очі, які за
стиглі сльози робили ще більшими.

Ден на секунду захлинувся в розпачливій зелені 
її погляду, потім різко відвернувся.

-  Так. Я теж утомився!!!
Аня похмуро спостерігала, як він іде. Найважче 

вона проводжала людей, яких справді любила.

* * *
За кілька років самостійного життя в чужому 

місті Анюта навчилася не дозволяти собі журити- 
ся. Вона твердо знала, що варто тільки намітити



локальні цілі й цілком віддатися їхньому досяг- 
ненню, як на тугу просто не залишиться часу. За- 
раз, наприклад, треба було йти купатися. Анюта 
вкотре чиркнула сірником, запалюючи комфорку, 
уявила, як нагріє цілу ванну води й буде змивати із 
себе грудочки болю й бруду, залишені подіями 
останніх тижнів. Відлежатися в теплій воді стало 
раптом найбільш бажаною подією в житті.

-  Глюк! -  почувся приглушений крик біля 
під’їзду. Аня здригнулася. Звичайно так її кликала 
Владислава, коли заходити в під’їзд, бачте, було 
ліньки. -  Глю-юк, визирни, га?

Під вікном стояв Костик і мружився, дивлячись 
на світло у вікнах. Він був один.

-  Чого репетуєш, заходь.
Руда шевелюра Костика зникла в під’їзді. Скри

пучі сходи сповістили всіх сусідів про прибуття 
гостя. Взагалі, Костику було зовсім не по собі. Він 
ніколи не заходив до Глюка без Владислави й не 
зовсім уявляв, як хазяйка поставиться до його оди- 
ночного візиту. Анюта відчинила двері й, кинувши 
сповнений суму погляд на вже вдруге нагріту 
каструлю з водою, запросила гостя до кімнати. 
Костик плюхнувся у своє улюблене крісло, підпер 
рукою підборіддя й мовчки дивився у вікно. Така 
поведінка була для нього справою звичною, він зав- 
жди здебільшого мовчав. Але раніше в кімнаті було 
повно галасливого народу, й Ані не доводилося за- 
тикати ніяково повислу паузу.

-  Якщо ти негайно не почнеш що-небудь говори- 
ти, я тебе вижену, -  з люб’язністю гостинної госпо- 
дині повідомила Анюта.

-  Знатиму, -  Костик зам’явся.
-  Чаю? -  Анюта вимушено посміхнулася й, не 

чекаючи на відповідь, пішла ставити чайник.



-  Ні. Я до тебе на секундочку, -  Костик повернув 
Ані надію, що їй ще пощастить покупатися. -  Я хо- 
тів тебе запитати... Про Владиславу.

«Тьфу, вони всі змовилися, чи що?» -  Глюк по
чала всерйоз дратуватися.

-  Розумієш, я зараз дзвонив їй... Вона вже вдо
ма... По-моєму, вона все ще сама не своя... Не треба 
б її залишати одну.

-  От і не залишай.
-  Ага, -  Костик явно зрадів, -  підемо до неї?
-  Я не піду, -  Аня сполотніла, -  не можу, справ 

багато. -  Вона безпомічно оглянулася, намагаю- 
чись придумати хоч якесь важливе заняття.

-  Ви що, посварилися?
-  Ні. Про те, що Раєвський помер, ти знаєш?
Костик кивнув.
-  Влада знала деякі обставини загибелі батька, 

які слідчі завзято ігнорували, -  Анюта точно повто
рювала Костику те, що він уже чув сьогодні від Вла
дислави.

-  Які?
-  Ну... Це вона тобі сама розповість, якщо вва

жатиме за потрібне.
Костик зітхнув. Владислава не вважала за по

трібне розповісти йому про відомі їй додаткові 
обставини. Власне, до Глюка Костик зайшов в 
основному тому, що сподівався хоч щось з’ясувати.

-  Отож, -  Аня продовжувала, -  я переконала 
Владу повідомити все міліції. Думала, якщо Ден 
там працює, то все буде добре... А він...

-  Зрозуміло. Він відправив її в психушку.
-  Не він!!! -  Анюта несподівано для самої себе за

протестувала.
-  А хто?
-  Господи, звідки ж я знаю... Хіба це важливо?



Важливо те, що піти в міліцію її переконала я, і от 
чим це закінчилося... Я дуже завинила перед нею...

Незручне мовчання перервалося голосним схли
пуванням.

-  Це що? -  Костик відверто злякався.
-  А, сусіди плачуть... З ними буває.
Звукоізоляція в будинку була приголомшлива.

Сусіди могли ніколи не бачитися, але про життя 
один одного знали все. До цього звикли вже на
стільки, що не соромилися практично нічого. Хви
лини три Костик вслухався в ридання, які доли
нали зверху.

-  Що, красиво плачуть? -  Аня терпіти не могла 
дурних пауз.

-  Ні. Просто мовчу, чекаю, що ти мене виже
неш, -  Костик посміхнувся.

-  Ну, до зустрічі! -  Ані стало незручно. -  Не об
ражайся. Знаєш, у мене, здається, теж нервовий 
розлад від усього цього...

-  Усе в порядку. -  Костик пішов до виходу. -  
Тільки... е... -  він явно не знав, як сформулю
вати.

-  Ну!!! -  Анюта раптом чітко усвідомила, що є 
такі люди, яких простіше вбити, ніж вислухати.

-  Просто ти тут насолоджуєшся комплексом 
власної провини, а їй там, може, погано, -  випалив 
Костик на одному подиху. -  Їй, може, допомога по
трібна, а ти... егоїстка!!! -  він вискочив у коридор, 
навмисно голосно грюкнувши дверима.

-  От тільки не треба вчити мене жити!!! -  крик
нула Анюта зі злістю. Дівчина схопила сигарету, 
для чогось викинула її у вікно, потім безсило опу
стилася на диван і приєдналася до ридань, які долі
тали зверху. Здійснення бажань приходить звичай
но саме тоді, коли вже не потрібно. Вода давно на



грілася, усі гості розійшлися... От тільки купатися 
Ані перехотілося.

* * *

-  А-а-а, -  коліна Сергія були мокрі від сліз. Аб- 
солютно гола й п’яна Люська стукала, схлипувала й 
сякалася в них, не перестаючи голосити, -  я не змо- 
жу там жити. Я отупію. Про що я буду з ними тріпа- 
тися? Вони ж навіть Щербакова не знають...

-  Кінчай ревіти, Люсь, -  Сергій втиснувся спи
ною в поштукатурену чимось зеленим стіну й з лег
ким нальотом презирства подивився на подругу. -  
Щербакова й у нас, крім запеклих бардів, ніхто не 
слухає.

-  І ти, -  Люся спробувала потрапити пальцем у 
Сергія, але промахнулася. -  Ти теж нічого не розу- 
мієш... Адже навіть у Савицького в книзі Катруся, 
яка вміла літати, розбилася, щойно потрапивши на 
Захід. Люди, які літають, втрачають там свої неор- 
динарні здібності. Я розіб’юся там, я перестану пи- 
сати вірші, я заіржавію...

-  Ну, -  Сергій вирішив зав’язувати з її істери
кою, -  ну, крихітко, заспокойся.

Він ніяково погладив дівчину по плечі.
-  Ти ж іще нікуди не виїхала, давай заспокої

мося, кошеня. Ніколи не варто засмучуватися зав
часно.

На мить Люсьчин блукаючий погляд сконцен
трувався на обличчі Сергія. Дівчина ідентифікува
ла друга, вимогливо розтулила губи й багатозначно 
зімкнула руки на його шиї. У кімнаті запанувала 
тиша.

-  От тільки не треба вчити мене жити!!! -  нерво
вий жіночий крик пролунав звідкись знизу. Сергій 
ненавидів звукоізоляцію цього будинку.



-  А-а-а, -  Люська сприйняла слова сусідки за 
свій внутрішній голос і знову заголосила.

-  Тихо ти, там у сусідів щось діється, -  техноло
гія «дивись, он пташка» подіяла, і Люська замов
кла й прислухалася.

-  А-а-а, -  до сусідки дуетом приєднався хтось, 
хто стояв у Люськи під дверима.

Сергій здригнувся -  ридаючі жінки, схоже, пе
реслідували його сьогодні. Сусідчині схлипування 
виявилися нелюдським реготом.

-  Ні, я цього не переживу, -  реготала дівчина, -  
ой, я заважаю вам? Нічого страшного, уже ж не ді
ти, -  Сергій посміхнувся від такого висловлювання 
дев’ятнадцятирічної вертихвістки. -  Ні, ви тільки 
послухайте...

Вона зібралася з силами й почала розповідь.
-  Пам’ятаєте Студента? Ну, парубійка чорнявого 

з дванадцятої кімнати, він ще десь тут на заочному 
вчиться? Так от, я, ну, Люська знає, давно на нього 
око поклала. Гарненький такий хлопчик, але безхоз- 
ний якийсь. Я й так довкола нього, і сяк, а він -  нуль 
емоцій. Усе книжки свої читає. А сьогодні, нарешті, 
зрозумів, що я не жартую. Ми з ним усамітнюємося в 
його кімнаті. За вікном зірки, романтика... Я, вся у 
власних оргазмах, млосним шепотом запитую: «Ми
лий, ти вже кінчив?» А він знаєте що? Відповідає: 
«Ні, я ще на четвертому курсі...» Повний відпад!!!

Голосніше за всіх хихикала ковдра біля Сергіє- 
вих ніг. Люся більше не плакала.

-  Добре, дами, -  Сергій, передбачаючи напів
п’яні бабські базари, вирішив вийти. -  Ви вкладай
теся, а я піду перекурю в коридорі. Повернуся за 
п’ятнадцять хвилин, щоб усі вже спали.

Сергій повертів у руках джинси, плюнув, наки
нув плащ.



-  Ба! Не один я опівнічник. -  Сусід явно мав на
мір поговорити. Він закурив і закашлявся.

-  От як усе міняється. Ще вчора з пацанами об
говорював, що це за дивний такий новий крендель у 
Люськи завівся і чи не варто йому з’їздити для про
філактики по фізіономії. А тепер сам сиджу отут з 
тобою, рятуюся від самотності. -  Сусід мав вигляд 
майже карного злочинця, і зв’язуватися з ним Сер
гієві не хотілося. -  Може, хряпнем по маленькій? -  
З кишені спортивних штанів відразу з’явилася по
чата пляшка коньяку.

Після розпитої з Люською на двох пляшки го
рілки коньяк був дуже недоречним, але відмовля
тися було незручно.

...Сусід пішов, шльопаючи домашніми капцями. 
Сергій позіхнув, посміхнувся зоряному небу й, похи
туючись від кількості випитого, пішов спати. Люсь- 
ка вже посапувала уві сні, відвернувшись обличчям 
до стіни й підставивши під промінчик світла, який 
падав із щілини в шторах, звабну попку в до болю 
знайомих мереживних трусиках. Людмила завжди 
носила класну білизну. Сергій гірко зітхнув.

-  Посунь задницю, матінко, я теж спати хочу.
Люся покірно посунулася. Сергій плюхнувся

на ліжко й миттєво провалився в нервовий сіро- 
червоний сон. Прокинутися довелося через кілька 
хвилин.

-  Гей, або ти негайно розплющиш очі, або я тебе 
все-таки вдарю! -  пролунало просто над головою.

Сергій розплющив одне око й одразу пошкоду
вав про це. Дивного вигляду дівчина нависла над 
ним, стискаючи в руці занесений для удару моло
ток. Судячи з того, що її голос Сергій чув ще уві сні, 
стояла так дівчина досить давно. Сергій розгублено 
посовав рукою по ліжку. Люськи поруч не було.



-  Тихо, спокійно, -  Сергій підвівся, при цьому 
дівчина дико заверещала, впустила молоток собі на 
ногу й, смішно підстрибуючи, почала репетувати 
щось про хлопця, який працює в міліції і який вий
шов за сигаретами й зараз повернеться. Варто від
значити, що з одягу на ній були тільки червоні ме
реживні трусики. Незважаючи на досить тендітну 
фігуру, вигляд панянка мала досить страхітливий. 
Розкуйовджене довге волосся, розмазана по облич
чю туш і, найголовніше, швидко підібраний з під
логи молоток надавали незнайомці справді грізного 
вигляду.

-  Я зараз ще й газовий балончик дістану! -  Во
на за два стрибки опинилася біля стола, схопила 
свою сумочку й демонстративно почала щось у ній 
шукати.

Сергій підозріло подивився на сумочку. Цікаво, 
як вона потрапила на Люсьчин стіл.

-  Де мої джинси? -  Сергій вирішив негайно спу
стити незнайомку зі сходів, але робити це в трусах 
посоромився.

-  Що, взагалі, діється? -  він розгублено озир
нувся. Це була чужа кімната! Схоже, Сергій пере
плутав поверхи.

Ні тисяча вибачень, ні спроби щось пояснити 
ситуацію не змінили. Незнайомка так і стояла, 
стискаючи обома руками молоток і гнівно бли
скаючи явно заплаканими очима, поки Сергій, 
акуратно задкуючи до дверей, не опинився в кори
дорі.

-  Ти куди зник? Тобі тут якийсь мужик дзво
нив! -  у шлунку в Сергія неприємно залоскотало. -  
Дивно так запитував, на прізвище. Я сказала, що 
ти пішов курити й за десять хвилин будеш, а він 
трубку кинув...



Сергій різко відхилив куточок штори. Унизу 
поки нікого не було. Знайшли все-таки, ментяри 
погані.

-  Усе, Людо, скінчилися мої хованки, тепер уже 
все добре. Друзі за мною таки приїхали. Я зникну 
на якийсь час. Якщо до твого від’їзду з’явлюся, від
дячу за гостинність. Ну, бувай! -  фраза була загото
вана заздалегідь, лякати Люську правдою не хоті
лося. Сергій узяв сумку й різко зупинився. Унизу 
хтось розмовляв. Власник грубого баса щось напо
легливо запитував у Санича, який кашляв і голосно 
гикав.

-  Ні, хлопці, я що, я його до кіоску провів, а там 
він сам пішов, -  упевнено брехав сусід, -  він, ма
буть, по набережній зараз вишиває, дівок розгля
дає, а ви його тут чекаєте.

«Молодець, сусід, -  посміхнувся Сергій. -  Ко
рисно все-таки іноді розпивати коньячок з майже 
карними елементами».

-  Ти б ще мені на голову впав, виродок! Устань із 
моєї ноги негайно! -  відсутність молотка надавало 
нічній амазонці звабнішого вигляду, але Сергій чо
мусь зовсім цьому не зрадів. З жалем відзначивши, 
що часу на те, щоб придушити зрадницю, катастро
фічно не вистачає, він завис на краю козирка, 
стрибнув на землю й кинувся в нічну пітьму.

-  Стій! -  закричав чоловічий бас із вікна під’їз
ду. Сергій вирішив зробити вигляд, що це кричать 
не йому.

Не вийшло.
Чорна «Ауді» під’їхала надто швидко, щоб мож

на було встигнути відреагувати. Як у кращих бойо
виках, із машини синхронно вилізли два мордово- 
роти. «Довго, певно, тренувалися, щоб так однако
во рухатися», -  подумав Сергій.



-  Сергій Орлов? -  Сергій похитав головою, зрі- 
каючись власного імені.

-  Та він це, він. Я ж його раніше бачив, -  пропих- 
тів володар уже знайомого Сергію баса. Орлова заш
товхнули в машину. «Викручуся», -  проговорив со
бі він. -  «Завжди викручувався й зараз викручуся». 
Серце його билося по-зрадницькому голосно.

* * *
За останні кілька днів усі реальні й нереальні 

мрії слідчого районної прокуратури Деркача Олек
сія Вікторовича злилися в одне дуже яскраве ба
жання -  виспатися.

...Телефон задзеленчав рівно через сорок хви
лин. За компанію з ним вирішив попищати дверний 
дзвінок. Спати в такому шумі було неможливо. То
му Деркач устав, відзначив про себе, що, викинув
шись з першого поверху, від дзвенючої катавасії од
нак не позбудешся, і почав реагувати на те, що від
бувалося.

-  Хто там? -  запитав слідчий, одночасно підхо
дячи до дверей і натискаючи кнопку «спік» на теле
фонній трубці, яка настирливо дзеленчала.

-  Я, -  хором відповіли колега Ден через двері й 
начальник Кедровський з іншого кінця телефонно
го дроту. Деркач відкрив двері й пройшов із труб
кою в кухню, спотикаючись об кішку, яка виріши
ла раптом віддячити за ранкову вечерю й терлася об 
ноги.

-  Вікторовичу, -  чомусь усі в управлінні вимо
вляли по батькові Деркача з наголосом на другому 
складі, -  терміново приїдь, тут убивство, Ден уже 
виїхав за тобою.

-  Але чому я? -  почав благати Деркач. -  Усі ін
ші у відпустці, чи що?



-  Хтось же повинен виправляти твої помилки, -  
незворушно відповіли у трубці, після чого, зали
шивши Деркача в повному здивуванні, дрібно хи
хикаючи, відключилися. Деркач обурено повернув
ся до Дена.

-  Поїхали.
Слідчі сіли в «Запорожець» Дена. Денис Ігоро

вич навідріз відмовлявся їздити на службовій ма
шині й заявляв, що без свого «дришпака» почу
вається на дорозі гарматним м’ясом.

-  Отже, сер, вітаю, -  почав Ден, -  сьогодні вночі 
був убитий Геннадій Журавель, компаньйон і друг 
Олега Раєвського.

-  Ось чому ти тягнеш мене в цю справу, -  тужли
во проговорив Деркач. Чесно кажучи, зі справою 
Раєвського йому довелося помучитися неабияк. 
Деркач періодично щиро жалкував, що Раєвський 
не покінчив життя самогубством ще до того, як же
нився й завів дочку, бо божевільні родичі небіжчи
ка вимотали бідному слідчому всі нерви. -  Дене, хо
чу, щоб ти врахував, що нічого цікавого в справі Ра
євського немає, цей твій Синиця, тобто Журавель, 
там навіть не фігурував.

-  Я вже встиг побувати на місці злочину, -  ігно
руючи слова колеги й червоне світло світлофора, 
продовжив Ден. Потім раптом насупився й підозрі
ло єхидним тоном запитав: -  Вікторовичу, у тебе ні
коли не було дежав’ю?

Через кілька секунд Деркач оцінив жарт коле- 
ги. Жоден труп за тривалий час роботи в органах не 
справляв на нашого слідчого такого сильного вра
ження. Розкинувши руки й ноги, абсолютно голий і 
зовні неушкоджений Журавель, оточений юрбою 
осіб «при виконанні», лежав у власній ванні. Поруч 
валявся обдертий шнур подовжувача.



-  Зважаючи на все, можу припустити, що смерть 
наступила в результаті впливу на організм елек
тричного струму, -  як завжди недорікувато сформу
лював експерт із дивним прізвищем Езеф. Так само 
він два тижні тому охарактеризував обставини смер
ті Раєвського. Усе навколо підозріло нагадувало по
дії двотижневої давнини. Хіба що труп Журавеля 
мав кращий вигляд, ніж труп його компаньйона.

-  Схоже, вони зговорилися покінчити життя са- 
могубством однаковим способом, -  пробубнів Дер- 
кач, намагаючись ухопитися хоч за якусь ниточку 
власного виправдання.

-  Ні! -  безжалісно обірвав його Ден. -  Це не са
могубство. На віконній рамі виявлені сліди злому.

Деркач спохмурнів і зробив три жахливі виснов
ки. Перший -  він, слідчий, який уже багато років 
працює в органах, зробив найдурнішу помилку, так 
легко повіривши у версію про самогубство Раєв
ського. Другий -  паління є страшенною шкодою, бо 
перший небіжчик, який любив покурити у ванній, 
сам відчинив вікно, істотно полегшивши тим самим 
роботу вбивці. І нарешті, третій, найсумніший вис
новок -  виспатися бідному Деркачу сьогодні так і 
не пощастить.

-  І поясни мені тепер, навіщо ти відправив у 
психушку дуже цінного свідка? -  сухо кинув на
чальник Кедровський. При згадці про Владиславу 
Деркач сіпнувся й прокинувся остаточно.

-  Але я...
-  Тобі, Вікторовичу, доведеться взятися за цю 

справу разом із Деном.
-  Що значить доведеться? -  обурився слідчий. -  

У мене відпустка...
-  Це наказ! -  Кедровський навіть підвищив го

лос, чого з ним раніше ніколи не траплялося.



-  У мене завжди є вибір...
-  Ага, як у Буратіно: бути повішеним або роз

стріляним.
-  Я можу подати у відставку!
Зависла пауза. Кедровський холодно посміхнув

ся, круто розвернувся й вийшов. Із-за дверей почув
ся його крик, звернений до Езефа, який намагався 
швиденько піти: «Куди їдете, ідіоти, тіло забрати 
забули!!!»

-  Агов, -  Ден спробував розрядити обстановку, -  
не кип’ятися, старий... Ну облажався, ну буває...

-  Та пішли ви всі! -  Деркач вийшов у сад, сів на 
лаву й почав думати. Не відстаючи від колеги, Ден 
сів поруч.

-  Насамперед, -  зробивши три рятівні затяжки 
улюблених сигарет, заговорив нарешті Деркач, -  
що говорила тобі дочка першого небіжчика?

-  Чесно кажучи, -  Ден зам’явся, згадавши, як 
Глюк просила його поставитися до слів Владислави 
дуже уважно, -  я не особливо вникав. Одразу від
правив її до тебе, ти ж вів справу про самогубство... 
Я вчора з її кращою подругою розмовляв, вона теж 
нічого зрозумілого про те, що мала на увазі Влади- 
слава, сказати не може.

-  Ну так. А що я повинен був думати?! За день 
до смерті Раєвський попросив викликати нотаріу
са, написав заповіт. Навіщось зажадав, щоб його 
оголошували тільки через двадцять днів після по
хорону. Наче спеціально, щоб ускладнити нам роз
слідування. У день убивства Раєвський прийшов 
додому, за словами його дружини, украй роздрато
ваний... А потім так само, -  Деркач кивнув у бік 
будинку другого небіжчика, -  ми одержуємо труп. 
У будинку ніяких ознак стороннього вторгнення. У 
саду, між іншим, огорожа приблизно така ж, як



тут. -  Деркач із презирством подивився на двоме- 
тровий паркан навколо саду. -  Дружина Раєвсько- 
го знайшла труп вранці, витягла шнур з розетки, 
викликала «швидку» й нас. Я навіть відбитки шу- 
кав не дуже ретельно... Був упевнений, що все з 
доброї волі... І розтин не робили: дружина небіж- 
чика всю душу з мене вимотала, вимагаючи, щоб я 
дав тілу спокій і взагалі припинив лазити в їхнє 
приватне життя. Там ще є одна обставина... За мо- 
єю версією, яку я не хотів офіційно викладати, са- 
могубство Раєвський вчинив, довідавшись про ко- 
ханця дружини. Принаймні листа він їй перед 
смертю написав.

-  Що за лист? -  Ден пожвавішав.
-  Якщо дослівно, -  Деркач напружився, нама- 

гаючись згадати, -  здається, так: «Раю, уникаючи 
розмови на цю тему, ти, однак, нічого не зміниш. 
Хочу, щоб ти знала: якщо він тобі дійсно дорогий, я 
хотів би, щоб ви були щасливі. Не хочу тобі заважа- 
ти». Рая Раєвська все ридала й дуже просила мене 
не розголошувати цього листа.

-  А чому ти пішов їй назустріч?
-  Шкода бабу. Навіщо живій людині життя псу

вати? Усі ми не без гріха.
-  А ця Рая не здивувалася, що чоловік пише за

повіт у сорок чотири роки? -  Ден дістав листочок і 
почав щось записувати.

-  А їх хіба зрозумієш? Вони всі у цього Раєв- 
ського зі збоченнями. Раєвська-старша каже, що 
смерть -  це неминуче завершення життя, тому за- 
повіт рано чи пізно писати треба, то яка різниця ко- 
ли. Мені теж заповіт написати порадила.

-  Добра жінка, -  посміхнувся Ден.
-  Усі кажуть, що на Раєвського часто нападали 

короткочасні депресії. Близькі дійсно могли не зди-



вуватися. А взагалі-то, дружина Раєвського того, 
йогонута, тобто йогою захоплюється, з нею спілку
ватися неможливо...

-  Гарненька справа. А Владиславу ти навіщо в 
психушку відправив? Вона начебто йогою не захо
плювалася...

-  Так їй, може, там допомогли б... Я її, взагалі, 
до себе не викликав, ти сам її привів. Користі від 
неї... Живе від небіжчика окремо... Уяви, на другій 
секунді розмови вона повністю перестає володіти 
собою, руки трусяться, в очах сльози. Марить, що 
цю смерть її батько сам придумав, а вона, Владисла- 
ва, йому допомагала і що це ніяке не самогубство, а 
справжнісінька доля, фатум. Я їй м’яко натякаю, 
мовляв, заарештовувати фатуми не навчений, а во
на раптом починає кричати, що ми всі підкуплені. 
Аллочка, наша нова секретарка, спробувала Влади
славу за двері вивести, то ця ненормальна в неї по
пільницею запустила. Загалом там таке було -  дове
лося лікарів викликати. Одного з них вона таки за 
руку кусонула.

-  Владка у нас дівчисько з характером. Вона вже 
ніби вдома... Сідай-но у мій дришпак, з’їздимо, її 
відвідаємо.

-  Що? Зараз?
-  Ну, старий, ти наче перший день в органах!
Розмову продовжували вже в машині.
-  Послухай! -  Деркач розумів, що в цьому житті 

він більше нічого не розуміє. -  Від кинутого у ванну 
електропровода не вмирають! Тобто, як свідчить 
статистика, смерть настає тільки у двох випадках з 
десяти! Убивця не міг бути впевнений у летальному 
результаті!

-  Значить, у нас убивця, якому щастить. Раєв
ський і Журавель -  саме ті два випадки.



-  Так, але по тілу Раєвського хоч видно було, що 
хлопця струмом прибило... А тут -  труп має просто 
чудовий вигляд, -  Деркач ніяк не міг скласти в го
лові струнку картину.

-  Ти не некрофіл часом, Вікторовичу? Що це те
бе зовнішній вигляд небіжчиків так збуджує?

-  Дурню! -  незлобливо огризнувся Деркач. -  Мо
же, Журавеля вже потім у ванну відтягли?

-  Розтин покаже. А взагалі, все сумно. Жура
вель жив один, ніхто не знає, що з ним відбувалося 
ввечері. Усі сліди й відбитки ретельно стерті. Єди
не -  на рамі виявлені сліди злому.

Ден замовк і став напружено стежити за доро
гою. Деркач вирішив змінити тему.

-  Слухай, Дене. Скільки з тобою їжджу, ніяк 
зрозуміти не можу. Навіщо тобі ця пачка «Прими». 
Ти ж наче пристойні сигарети куриш? -  Слідчий 
узяв у руки огидну зім’яту пачку «Прими» без філь
тра, випущену ще до перебудови.

-  Це талісман, -  гордо відповів Ден. -  Вона ще 
батьківська. Батя нею від даішників захищався.

-  Це як?
-  Легко. Даішник бачить дешеву машину, водій 

якої таку гидоту курить. Значить, узяти з цього во
дія нічого. Даішник гидливо відвертається, а «За
порожець» спокійно проїжджає. От у нас відтоді й 
повелося, що пачка «Прими» -  талісман, який при
носить удачу в дорозі.

Із кожною сходинкою крутих сходів, що ведуть 
на веранду до Владислави Раєвської, незручність і 
досада Деркача все наростали. Через кілька се
кунд після натискання Деном кнопки дверного 
дзвінка за склом веранди з’явилася насторожена 
Влада, поправляючи на ходу яскраво-жовтий ко
ротенький халатик. Мініатюрна акуратна фігур



ка, коротка стрижка зі спадаючим на очі чубчи
ком, плавні, але по-хлоп’ячому швидкі рухи... 
Влада відсунула дверну засувку й легким кивком 
голови запросила гостей до кімнати. У квартирі 
пахло міцним чаєм.

-  Кава, чай? -  весело підморгуючи Владиславі, 
поцікавився рудоволосий сміхотливий хлопець, 
надто, як здалося Дену, атлетичної статури, який 
з’явився раптом на порозі кухні. Ден згадав, що ба
чив цього хлопця один раз у Глюка й підозріло при
мружився.

-  Ми при виконанні, -  відповів украй розгубле
ний Деркач. Потім, отямившись, сказав звичним 
тоном людини, якій знайома вседозволеність: -  
Нам би хотілося поговорити із Владиславою Раєв- 
ською наодинці.

Брови Влади стрімко зметнулися вгору.
-  Говоріть при ньому, -  безапеляційним тоном 

заявила дівчина.
Рудий заспокійливо провів рукою по короткому, 

трохи скуйовдженому волоссю Владислави.
-  Я можу й вийти, сонечко.
Ден перестав підозріло мружитися, усвідомив

ши, що в Ані Оголюк цей хлопець явно опинився 
лише завдяки його стосункам із Владиславою.

-  Котю, залишся. -  Дівчина м’яко взяла друга 
за руку. -  Він нікуди не піде, -  Влада сумно посміх
нулася Дену, -  однаково потім доведеться все йому 
переказувати, а те, про що ви говорите, рідко буває 
приємно відтворювати.

Незважаючи на те, що все це було нечуваною 
нахабністю, Ден усе-таки м’яко попросив Деркача 
погодитися.

-  Убито Геннадія Журавеля, -  оголосив він че
рез мить.



Влада здригнулася й, на мить заплющивши очі, 
стисла кулаки. Костя поклав руки на плечі дівчини.

-  Убитий у власній ванній таким же способом, 
як і ваш батько.

-  Значить, не самогубство, -  Влада похмуро по
сміхнулася.

-  Можливо, й ні... Вибачте, ви тоді... Ну, ви го
ворили щось про факти, які свідчать, що Раєвсько
го було вбито. Звичайно, ніяково, але не могли б ви 
повторити, -  Деркач явно розгубив усі навички ве
дення бесіди.

В очах Владислави майнуло божевілля. Слідчий 
завбачливо підсунув попільницю ближче до себе.

-  Я рада, що до мене, нарешті, починають при
слухатися!

-  Владо, не іронізуй, -  зненацька різко обірвав 
дівчину Костя.

Владислава кинула на друга дуже здивований 
погляд, потім раптом оживилася й почала говорити.

-  Ну, взагалі, я теж не дуже багато знаю. Я вже 
казала, -  дівчина важко зітхнула, -  що дзвонила 
батькові напередодні його смерті, запитувала, як 
його вб’ють, щоб підстроїти самогубство. Він опи
сав мені все це...

Деркачу знову захотілося викликати лікарів.
-  Висновок? -  продовжувала дівчина. -  Знаючи, 

що я його зрозумію неправильно, він вибрав би ін
ший спосіб самогубства. А якщо все трапилося так, 
як ми придумали, значить, це не він. Тобто його... 
Залишилося тільки з’ясувати, хто він і звідки дові
дався про мій роман.

-  Владо, -  Костя вирішив втрутитися, -  давай я 
все поясню по-людськи.

Слідчим цей хлопець раптом здався єдиною нор
мальною людиною на світі.



Владислава подивилася на гостей як на повних 
бовдурів і, закуривши, стомлено вимовила:

-  Не треба, Котю, я сама... -  Вона набрала пов
ні груди повітря й дуже повільно, як маленьким 
дітям, почала пояснювати все ще раз: -  Розумієте, 
я за професією літератор. Пишу замовні статті для 
журналів. Загалом сумно цим займатися, але пла
тять непогано. -  Деркачу самому захотілося в 
психушку. -  А тут я вирішила написати повноме
тражний роман, щось таке, незвичайне. Розуміє
те, щоб не від мене, а з життя... Але навколо було 
дуже мало яскравих подій, от я й вирішила збира
ти з миру по нитці. З батька, наприклад, його 
власну смерть збиралася зняти. -  Влада обвела 
слухачів поглядом, остаточно переконалася в їх
ній нетямущості й в’яло, одними губами прошепо
тіла: -  Котю, принеси, будь ласка, з моєї тумбочки 
касету з написом «З життя». -  Після цього наві
щось полізла за холодильник. -  У мене магнітофон 
учора сюди впав... Зараз дістану. Ех, нема лиха 
без добра. Якби не ви, ніколи б магнітофон дістава
ти не полізла.

За мить кімнату пронизали звуки веселого голо
су Владислави двотижневої давності.

-  Татусю, привіт!
-  О, повернення блудної дочки! Таки сподобила

ся подзвонити? -  не менш життєрадісно відповів 
Раєвський -  Які проблеми?

-  Знову нічого не пишеться... Допоможи, га... 
Дивися, тебе повинні вбити, підстроївши все під са
могубство. Я спосіб не можу придумати.

-  Мене заморять голодом! Я вмру від відсутності 
м’яса в споживаній їжі, -  не замислюючись, про
кричав батько, -  твоя мачуха буде головним убив
цею...



-  Не мели нісенітниці! Рая не може тебе вбити, 
бо вбивати тебе буде зовсім інша людина. І потім 
Рая має рацію -  м’ясо у великих кількостях шкід
ливе для організму. Ой, зачекай, у мене тут куроч
ка в грилі підгорає...

Батько з дочкою весело розсміялися.
-  Та й взагалі, за йогівською філософією, жити 

шкідливо, від цього вмирають.
-  Добре, не відходьте від теми. То якому виду 

смерті ти надаєш перевагу?
-  Мене задушать... Повісять... Застрелять... Ой, 

знаю. У дитинстві я ненавидів свого вчителя співів 
і, мріючи зжити його зі світу, придумав для цього 
чудовий спосіб... -  І тут Раєвський проявив дар пе
редбачення, описавши дочці абсолютно достовірну 
картину своєї власної смерті.

-  Тату, ти садист! -  захоплено прокричала Влада.
-  Не варто дякувати. -  Зовсім серйозним тоном 

він додав: -  Лад, ти б зайшла якось... Є серйозна те
ма для розмови.

-  Не знущайся, у мене робота! Наступного тиж
ня, може, з’явлюся.

Чайник голосно ляскав кришкою в тиші, яка на
стала на Владиній кухні.

-  А наступного тижня так і не настало, -  проше
потіла дівчина. -  Він був убитий через день. А мені 
треба тепер якось жити далі, -  у Владиних очах 
з’явилися було сльози, але вона зусиллям волі заг
нала їх назад.

-  Спасибі, ви дуже допомогли слідству, -  збре
хав Деркач, поспішно ховаючи касету собі в ки
шеню.

-  Сядьте, -  Влада раптом підхопилася й пере
йшла на крик, -  невже ви не розумієте... Я повинна 
знати... Поговоріть зі мною про все це...



-  Заспокойся, -  Костя посадив дівчину на міс
це, -  людям працювати треба, а ти...

І хлопець дуже спритно й чемно спровадив го
стей за двері веранди.

Кілька секунд Владислава пильно дивилася у 
вікно.

-  Знаєш, Котю, ти раптом став дорослим...
-  Та перестань ти, я тут, можна сказати, вкрай 

дипломатично веду переговори, а ти...
-  От я й кажу, виріс. Скажи, я справді боже

вільна?
-  Не більш ніж звичайно... Я маю на увазі й до 

всіх цих трагедій. -  Голос Костика по-зрадницько- 
му дрижав. Явно покликана заспокоїти, фальш йо
го інтонації змусила Владиславу нервово здригну
тися.

-  От тільки не треба мені брехати! -  Дівчина на
супилася.

-  Ладко, -  Костик зам’явся, після чого різко, на 
одному подиху, випалив: -  Ладко, одне твоє слово, 
і я нікуди не поїду.

Влада поправила халат, схрестила руки на гру
дях і, ходячи по кімнаті й трохи переграючи, поча
ла фантазувати:

-  Котю, ти просто зобов’язаний їхати у свою 
Москву. Адже має ж у мене бути місце, куди я змо
жу втекти, якщо стане зовсім зле.

-  Це як? -  глумливо запитав Костя.
-  Зле? Коли світ остаточно розпадеться... Тоді я 

полечу в столицю Росії. Виснажена й утомлена, не 
заохочена ні косметикою, ні зайвою увагою, моя фі
зіономія одного ранку замаячіє у твоєму офісі, а ти 
на той час будеш власником журналу. Прибираль
ниця вкаже мені на табличку «Стороннім вхід забо
ронено».



-  Ні! -  з посмішкою закричав Костик. -  Там бу
де приписка: «Усім, крім Ладки».

-  Так, але тебе там поки ще не буде. І я, голодна 
й нещасна, піду поневірятися по столиці. А ти в цей 
час прокинешся в затишній квартирці своєї гар
ненької секретарки й, шльопнувши її по апетитних 
сідницях, вирушиш у ванну.

-  Фу, яка вульгарність.
-  А по-моєму, романтично... Ти з’явишся в офісі 

десь о дванадцятій... І я, нарешті, вимовлю три за
повітні слова: «Вам потрібні журналісти?»

-  А я відповім: «Ні. Нам потрібна одна журна
лістка -  ти».

-  І ми будемо працювати довго й щасливо й 
звільнимося в один день. Котю, час... Ти спізнишся 
у свою Москву. Я миттю одягнуся й підкину тебе на 
автовокзал.

Їхали мовчки. Владина «Хонда Джаз» щосили 
доводила свої переваги порівняно з більшими авто
мобілями, хоробро обганяючи всіх на поворотах.

На вокзалі було незвично спокійно.
-  Ну... От і все... Бувай, Котю.
-  Ти дзвони, добре?
-  Звичайно, -  Лада заглянула в очі Костянтина, 

які стали раптом зовсім бурштиновими, й одними 
губами прошепотіла: -  Удачі тобі.

Костик мовчки вийшов з машини й побрів до ав
тобуса.

-  Котю, стій! -  Влада бігла до нього повз ошеле
шених таксистів і здивованих лоточників. Поцілу
нок, яким вона ощасливила друга, зірвав бурхливі 
оплески.

-  Владко... Я обов’язково ще приїду... а може...
Влада швидко перехрестила Костика, круто ро

звернулася й, спустошена, пішла до машини. Сльо



зи шаленим потоком бігли по її щоках. От і все, Вла
дислава залишилася зовсім одна...

Найманий убивця, який спостерігав останню 
сцену, лайнувся про себе, коли Владина «Хонда» 
неймовірно швидко зникла за рогом, набагато рані
ше, ніж він встиг завести свою тачку.

* * *

Він знав, що навряд чи тепер коли-небудь почу
ватиметься в безпеці. Щасливий бізнесмен, він був 
командним гравцем і часто раніше, ще в безхмарні 
часи, любив говорити: «Так, наша четвірка -  най
дужча з будь-коли бачених мною команд... Олеж- 
ка -  він голова, що веде найправильнішу цінову 
політику, автор глобальних ідей, який чітко від
чуває ситуацію на ринку. Гера -  природжений ко
мерсант, він знає, де і як потрібно робити закупів
лі, домовляючись із постачальниками про дуже 
серйозні знижки. Льоша -  це паперовий пацюк, 
який знає все про минулі, чинні й навіть майбутні 
закони цієї країни й уміє тонко й коректно обходи
ти їх...» Тут Андрій Якович Юворський, один із 
чотирьох співзасновників фірми For you, що воло
діє мережею найбільших на Південному узбереж
жі Криму ресторанів, робив звичайно ефектну пау
зу, легенько кивав своїм важким черепом і суворо 
продовжував: «І, нарешті, я. Я знаю все про смаки 
клієнтів. Кожною клітинкою свого не такого вже й 
худого живота я безпомилково відчуваю, що варто 
включати в меню, яку музику треба крутити саме 
в цей час доби й у що мають бути одягнені офіці
антки, щоб назавжди відбити у клієнтів охоту за
ходити в якісь інші ресторани, крім наших». День 
у день повторював Юворський цей монолог дружи
ні, коханці, партнерам по тенісу. І от усе зникло,



рухнуло, зруйнувалося. Коли про смерть чуєш по 
телевізору або читаєш у газетах, сприймаєш її як 
щось природне, невіддільне від нинішніх непев
них часів. Справжній страх смерті приходить тіль
ки при безпосередньому наближенні трагедії. 
Юворський боявся й не приховував цього. Він вза
галі намагався ніколи нічого не приховувати. Не 
від невміння, а принципово, він мав славу людини 
прямої.

-  Дюшо, тут Олексій на проводі, -  дружина Ан
дрія Яковича, мініатюрна й завжди спокійна пиш- 
ненька блондинка, принесла трубку.

-  Що ще трапилося? -  як завжди грубо запитав 
Юворський.

-  У мене була міліція, -  голос Аніна, четвертого 
співзасновника For you, пискляво здригався.

-  Дивно, а я їхньою присутністю ощасливлений 
не був. Може, вони щось знають, може, є факти, що 
вказують на твою причетність до вбивств?

-  Та зачекай ти! Нам треба поговорити, визначи
тися, розумієш...

-  Чекаю.
Через кілька хвилин блідий і явно розлютова

ний Олексій Анін уже паркувався біля невеликого 
особнячка пана Юворського. Ледь кивнувши дру
жині колеги, Анін заговорив.

-  Вони все запитують про якісь дрібниці... Вони 
сволота ... Згадаєш мої слова, вони не вбивства роз
слідують, вони під фірму копають. Я ж юрист, я та
кі речі за версту чую...

-  Сядь. Заспокойся, -  на правах старшого за ві
ком Юворський міг собі дозволити прикрикнути на 
колегу. -  Вип’єш?

-  Не до цього зараз, Дюшо, -  Анін відмахнув
ся. -  Я ж бачу... Нам хочуть перекрити кисень на



ринку. Я їм про вбивства, а вони: «Покажіть-но 
всю звітність за останній рік». Нас задушать 
штрафами...

-  Знаєш, -  Юворський задумливо подивився 
крізь Аніна, -  уперше в житті мені не до бізнесу. 
Олежка й Гера вбиті... Розумієш?

-  Це, звичайно, трагічно, але...
-  Я не зі співчутливих. Розумієш, містом бро

дить маніяк-убивця. Знищує він переважно тих, 
хто належить до керівництва For you. Хто наступ
ний? Ти чи я? Хто розпочав цей дурний мислив
ський сезон?

-  Так, -  Анін протер окуляри. -  Я знаю, знаю, 
це жахливо. Але треба ж якось працювати далі. 
Олежці не сподобалося б, що після його смерті ми 
плюнули на справи фірми.

-  А ти не боїшся приймати ванну? -  очі Ювор- 
ського стали раптом двома маленькими палаючими 
щілинками. -  Від мене вже, напевно, смердить. Не 
можу змусити себе наблизитися до душової, а що як 
тепер моя черга вмирати?

Запанувала тиша, стало чутно, як Анін дрібно 
тарабанить кінчиками пальців по журнальному 
столику.

-  Добре, -  Юворський миттєво сконцентрувався 
й заспокоївся. -  Ліричний відступ закінчено. Що 
там у справах фірми? Наскільки я обізнаний, з бух
галтерією все було чисто...

-  Усе, та не все... -  Анін якось занадто явно 
зам’явся. -  Розумієш, у будь-якому бізнесі, а тим 
більше в ресторанному, завжди можна копнути 
глибше й розкопати всю чорну бухгалтерію... Давай 
помізкуємо логічно. Ми з тобою, напевно, перші пі
дозрювані. Кому вигідна смерть Олежки? Вихо
дить, насамперед нам. Усім відомо, що в нашій че



твірці він був лідером, власником шістдесяти від
сотків акцій. Звичайно ж, міліція вирішить, що ко
мусь із нас схотілося прибрати головного.

-  Мені твоя паніка здається абсолютно без
глуздою.

-  Так, але це тільки тобі! Для органів ми дуже 
зручні підозрювані. Варто копнути, виявити реаль
ний «чорний» нал, і ми заплатимо купу штрафів. 
Убивство не розкриють, але хоч грошей у скарб
ницю зароблять, їм це дуже вигідно.

-  Ти вважаєш, що Олежку з Герою вбила подат
кова міліція? -  Юворський дозволив собі говорити 
уїдливо. Анін відмахнувся.

-  Нам треба домовитися, що саме говорити про 
фірму органам.

Олексій дуже нервувався і не зміг ґрунтовніше 
підготуватися до розмови з компаньйоном. Юворсь
кий дуже серйозно подивився на колегу, й Анін зро
зумів, що його слова звучать не дуже переконливо.

-  Ти при своєму розумі? Хоча добре, припусти
мо, ти маєш рацію. То й що?

-  Я пропоную домовитися про мовчання. Нічо
го, крім офіційно відомих фактів. Ресторанний біз
нес -  і все. Ніякої історії створення... Ніхто ніколи 
не вів ніяких переговорів про покупку фірми. Розу
мієш?

-  От ти до чого хилиш. Я й не думав, що історія пів
річної давнини настільки тобі запам’ятається. Хоча, 
не буду приховувати, я теж згадав про ці події...

Анін відчув, що його розкусили.
-  Я не можу повірити, що ти всерйоз пропонуєш 

мені приховати від міліції факти, які можуть допо
могти в розслідуванні вбивств. -  Юворський скував 
Аніна поглядом. -  Льошо, ти щось недоговорюєш...

Анін відійшов до вікна. Його били дрижаки.



-  Послухай, -  Юворський говорив по можливо
сті м’яко, -  якщо всю цю катавасію з убивствами 
затіяв ти -  скажімо, щоб заволодіти конторою, -  то, 
перш ніж убивати мене, спробуй провести мирні пе
реговори. Може, я чимось тобі поступлюся.

Анін різко повернувся й божевільним голосом 
прошепотів:

-  Це не я, Дюшо. Ти що, серйозно? Це не я.
-  А хто?
-  Якби ж я знав...
-  Розкажи все, що знаєш. Чому треба мовчати 

про те, що сімферопольці намагалися перекупити в 
Олежки фірму?

Анін важко зітхнув. Зрештою, чому він не може 
довіритися Дюші? За останні кілька днів Олексій 
так втомився всього боятися, що можливість від
критися комусь здавалася навіть певною мірою ря
тівною.

-  Добре. Я розповім тобі. Тільки пообіцяй, що...
-  Усе залишиться між нами.
-  Ну, слухай, -  Анін важко зітхнув і почухав 

давно не миту потилицю. Останнім часом він теж 
побоювався води.

* * *
Владислава відірвалася від друкарської машин

ки, повільно витягла з неї аркуш і з мазохістською 
насолодою почала повільно жмакати його. Підлога 
кімнати була встелена білими клаптиками. Злоща
сна новела на оголошений одним відомим москов
ським журналом літературний конкурс відмовля
лася писатися. Влада з ненавистю глянула на своє 
робоче місце, мстиво відставила машинку вбік і, 
трохи збивши руками волосся, пішла на кухню ва
рити каву. Дівчина твердо вирішила, що ніщо, ні за



яких умов більше не виводитиме її зі спокійного 
стану. Помер батько? Усі ми там будемо. Не прац- 
юється? І не треба.

Кава вийшла чудова. Влада принюхалася й бла
женно усміхнулася.

-  Ладо, візьми трубку, це я, -  автовідповідач 
Владислави тепер розмовляв винятково голосом 
Костика.

-  Котю, ти де?
-  Уже на роботі. Як ти?
Костянтин щойно намагався зв’язатися із Глю- 

ком, щоб довідатися про моральний стан Владисла
ви. Але додзвонитися до Анюти не зміг і вирішив не 
ходити манівцями й поговорити з винуватицею за
гального занепокоєння.

-  У нормі. Як доїхав?
-  Та що зі мною станеться.
-  Не зарікайся. Чого дзвониш?
-  Вирішив експлуатувати твій талант.
-  До ваших послуг, -  Владислава пожвавішала.
-  Слухай, -  Костик справді терміново мав по

працювати над одним проектом, -  тут треба кален
дар зробити для однієї фірми, а я рекламний слоган 
не можу придумати.

-  Чим фірма займається?
-  Продає фільтри для очищення води.
-  Так, -  похмуро прокоментувала Владислава.
-  Більше того, -  поспішив ще більше засмути

ти подругу співрозмовник, -  фірма називається 
«Водоочищення». Не надто зручна для реклами 
назва.

-  Нехай негайно змінять ім’я, тоді можна буде 
придумати щось розумне. -  У всьому, що стосувало
ся рекламної роботи, Владислава була до непри
стойності цинічною.



-  Добре, це не спішно, -  Костик все-таки вирі
шив приступити до теми, яка його цікавила. -  Я тут 
багато думав про твої справи... Знаєш, мені здаєть
ся, тобі загрожує небезпека.

Влада здригнулася й швидко озирнулася. Потім 
узяла себе в руки й дуже виразно й по складах про
мовила:

-  Не смій мені більше цього говорити. Котю, я не 
хочу нічого боятися.

-  Вибач. Якщо вбивства відбуваються через ак
ції й ти станеш спадкоємицею...

-  Фільтруй!
-  Що?
-  Що, що? -  передражнила Владислава. -  Сло- 

ган я для твоєї фірми придумала. «Фільтруй!!!»
-  Непогано, -  Костик замислився. -  Навіть дуже 

непогано. Спасибі.
-  Нема за що, звертайся ще. Добре, Котю, ти 

дзвони, не пропадай.
-  Ага.
Владислава поклала трубку й змусила себе роз

слабитися.
-  Я не буду нічого боятися, -  ще раз повторила 

вона й, згадавши придуманий щойно слоган, роз
сміялася. Завжди приємно впевнитися, що є ще ре
чі, які ти вмієш робити. Дівчина попорпалася в 
пам’яті й зрозуміла, що тепер уже настав час для 
однієї важливої справи. Дуже серйозно Владислава 
знову підійшла до телефону, зняла трубку й, замис
лившись, повернулася на кухню. Влада мала по
дзвонити Глюку. Час було вибачатися за свої істе
ричні зриви. Владислава нервово курила, болісно 
придумуючи підходяще формулювання.

-  Алло? -  Анюта підозріло швидко підійшла до 
телефону.



-  Привіт, це я.
-  Здрастуйте.
Влада спіткнулася об офіційний тон подруги. 

Виходить, Глюк усе-таки ображалася, значить, пі
сля від’їзду Коті Владислава дійсно залишилася аб
солютно одна.

-  Приносимо свої найглибші вибачення, -  як і 
раніше, холодним тоном продовжувала Аня, -  але у 
нас не працює телефон. Ладко, якщо це дзвониш 
ти, чинимо, як зазвичай.

Ну звичайно, у Глюка просто не працює теле
фон! Із їхнім комунальним телефоном таке трапля
лося часто. Того, хто дзвонить, не чутно, а Глюка 
чутно. На цей випадок у подруг уже були від
працьовані технології. Чекаєш три гудки, потім 
кладеш трубку -  значить, це дзвониш ти. І хоча те
бе однаково не чутимуть, зате Анюта може розпові
дати тобі все, що їй заманеться. «І як же я, цікаво, 
буду виправдовуватися, якщо вона мене не чує», -  
подумала Владислава, але все-таки передзвонила.

-  О Ладко, я так і знала, що це ти. Щойно збира
лася тобі дзвонити. Загалом це... Я старий солдат і 
не знаю слів любові... Тому не знаю, як чітко по
яснити. Я дуже хочу попросити вибачення за те, що 
тоді в Дена так вийшло. -  Зовсім ошелешена Влади
слава впізнавала в кожному слові подруги свою 
власну, щойно заготовлену виправдовувальну про
мову. -  Просто я не знала, що Ден так поведеться. 
Ладо, якщо ти не дуже на мене ображаєшся, то да
вай через двадцять хвилин зустрінемося в «Комаш
ці». Якщо згодна, кинь трубку.

Була б її воля, Владислава кинула б десять трубок 
одночасно. Миттєво привівши себе в порядок, дівчи
на вийшла на вулицю. «Ех, -  їй було незручно, що 
Анюта вважає, буцімто це вона, Владислава, має об



ражатися, -  спілкуючись із такими чудовими людь
ми, як Глюк, мимоволі починаєш страждати ком
плексом неповноцінності. Ні, добре, звичайно, що іс
нують такі гарні люди... Хоча якби їх не було, шансів 
стати найкращою у світі в мене явно стало б більше». 
Влада подумки вліпила собі ляпаса за такі блюзнірсь
кі міркування й прискорила кроки. Уперше за довгий 
час дівчина почувалася справді бадьорою.

* * *
-  Ти тепер розумієш, що мені нікуди подітися... Я 

вляпався в цю історію й не знаю, що робити, -  Анін 
закінчив свою розповідь і відчув себе набагато краще.

Юворський сидів у глибокій задумі. Усе, що роз
повідав Анін, було дуже, дуже кепсько. «Може, на
бити йому морду?» -  Юворський відчував потребу 
зробити хоч щось. Але це здавалося занадто дріб’яз
ковим, та й користі загалом не принесло б.

-  Що робитимемо? -  Анін, виявляється, ще й че
кав поради.

-  Раніше думати треба було. Зараз найрозумні
ше -  розповісти все міліції.

-  Ти що?!
Юворський зрадів, помітивши переляк компа

ньйона. Насправді Андрій Якович і сам розумів, що 
органам розповідати щось варто лише в крайньому 
разі, але від можливості хоч якось провчити зрад
ника почував себе краще.

-  Як ти міг, га? -  Юворський не втримався від 
звичайних нотацій.

-  Я ж не знав, що все так далеко зайде... А в мі
ліцію йти не можна. Якщо всі довідаються, що від
булося, до нас клієнти ходити перестануть. -  Анін 
намагався хоч якось зупинити компаньйона.

-  Навпаки, -  Юворський посміхнувся. -  Олежка



нам своєю смертю такий промоушн зробив -  тільки 
про наші ресторани тепер і говорять. Народу сила- 
силенна суне.

Анін сполотнів ще більше.
-  Як ти можеш жартувати в такий момент, Дю- 

шо? Треба щось вирішувати.
-  А ти розумієш, що, поки ми мовчимо, ми в не

безпеці?
Анін гидливо поморщився.
-  Дюшо, невже ти віриш, що міліція нас захи

стить? І потім, якщо зробити так, як вони хочуть, 
ніякої небезпеки й не буде.

-  А той, хто успадкує акції Олежки? Що з ним 
буде?

-  Я вже думав про це. Олежка міг заповісти ак
ції або нам, або Раї, або своїй дочці. На Раю, я ду
маю, ми зможемо вплинути.

-  А Владислава?
-  Ти думаєш, Олежка передав контрольний па

кет акцій дитині?
-  Заповіт покаже... У будь-якому разі поки що 

ми з тобою справді маємо мовчати. Треба дочекати
ся оголошення заповіту, а потім вирішимо, як вчи
нити.

-  Я своє рішення вже знаю. Умирати мені не хо
четься, -  Анін раптом набув рішучого вигляду.

-  Не нагадував би вже... Ненавиджу боягузів.
Коли Анін пішов, Юворський насупився ще

більше. Він підійшов до свого письмового стола, ви
ключив диктофон і подякував Богові за те, що був з 
дитинства обачним.

* * *
-  Стоп! -  на другу добу активного розслідування 

нерви Деркача не витримали безперервних бесід з



оточенням убитих, постійних передзвонювань із ла
бораторією й іншої метушні. -  Дене, так ми нічого 
не довідаємося. Треба сісти, обміркувати все й скла
сти хоч якийсь план дій.

-  Хто веде справу, я чи ти? -  обурився Ден. -  Ме
ні особисто ще недостатньо вихідних даних для...

-  Ти молодий, гарячий і дурний, -  Деркач був 
непохитний. -  Ми можемо ходити кругами дуже 
довго, хоча, щоб знайти вбивцю, необхідно кілька 
відповідей на мізерну кількість питань. У всякій 
справі є щось, що відразу наводить на думку. І щоб 
не пропустити це щось, не можна розраховувати 
тільки на рутинну роботу. Треба відчувати справу!

Ден здався, і через кілька хвилин слідчі вже під
ходили до «Комашки». «Комашка» манила до себе 
народ своєю нереальністю. Серед фешенебельних 
ресторанів і дорогих кафе з європейським ін
тер’єром наявність звичайного, зовсім державного 
кафетерію здавалася абсолютно неможливою. «Ми 
чекаємо на вас завтра» -  незмінно запевняла таб
личка, помилково повішена колись не на внутріш
ній, а на зовнішній стороні дверей кав’ярні. Довга 
черга, вдавано грубі продавщиці, одноразовий по
суд і, найголовніше, цілком радянські ціни -  усе 
це, як не дивно, викликало до «Комашки» завзятий 
інтерес. Майже всі тут один одного знали -  якщо не 
по імені, то в обличчя точно.

-  Здрастуй, душко, -  Деркач привітав продав
щицю.

-  Здрастуй, душок, -  не дуже привітно посміх
нулася жінка й одразу, змінивши вираз обличчя, 
заверещала: -  Катю, забери бутерброди з вітрини, 
по них плазує тарган!

-  Я найхоробріша, чи що? -  незворушно відпові
дала Катя звідкись з-під прилавка.



Черга пирснула зі сміху.
-  Дівчата, не забирайте цей бутерброд, я його ку

плю, -  підливав масло в загальні веселощі хтось із 
юрби.

Деркач узяв два кухлі холодного пінистого пи
ва й солодко облизнувся. Вільні місця були тільки 
на вулиці, де для чогось почав мрячити теплий, 
але противний дощик. Рівний морський вітерець 
заганяв дрібні краплі за комір. Ден нижче опустив 
парасольку над столом, і стало раптом тепло й за
тишно.

-  Отже, що ми маємо? -  Деркач вирішив взяти 
на себе роль того, хто ставить запитання.

-  Два трупи й украй розгніване нашими попе
редніми помилками начальство.

-  Чи були вони, помилки? Журавель був уби
тий, це безперечно. А Раєвський справді міг покін
чити життя самогубством.

-  Ні. Розтин показав, що Журавель був перене
сений у ванну вже після смерті. Умер він від отру
ти, яка потрапила у його організм разом із вином за 
дві години до смерті. У цей час небіжчик перебував 
у будинку. Залишки вина не виявлені, ніяких від
битків немає. Про те, що до Журавеля в цей вечір 
приходив гість, свідчать тільки сліди зламу на ві
конній рамі ванної.

-  А Раєвський?
-  У Раєвського знайшли в секретері пляшку ви

на. Судячи з усього, небіжчик пив з неї перед смер
тю, хоча точно невідомо, усі відбитки стерті. Аналіз 
показав, що вино отруєне. Розраховувати на те, що 
Раєвський помре від запханого у ванну подовжува- 
ча, убивця не міг. Найімовірніше, Раєвського теж 
було спочатку отруєно, просто в його випадку ідея 
підстроїти все під убивство струмом дійсно спра



цювала. Але все це лише наші здогади. Небіжчика 
було кремовано, тому на розтин розраховувати не 
доводиться.

-  А взагалі добре, так, -  Деркач все ніяк не міг 
собі пробачити, -  пляшка з отрутою два тижні 
стояла у квартирі Раєвського. Просто диво, що ніх
то не допив її... Якщо не заперечуєш, давай нікому 
поки не повідомляти про отруту. Нехай громад
ськість продовжує вірити у версію про вбивство 
струмом. Не хочеться цілком знеславитися...

-  У кабінет Раєвського ніхто відтоді не заходив. 
Дружина небіжчика чекає оголошення заповіту, 
щоб зрозуміти, чи має вона право туди заходити. 
Кажуть, Раєвський завжди пильно охороняв свій 
кабінет від вторгнення будь-кого. І цілком імовір
но, у заповіті є якісь вказівки щодо цього.

-  Яка маячня!!! Отже, хтось труїть наших небіж
чиків, а потім робить вигляд, що вбив їх струмом. 
Геніально, правда? Хто, крім цієї вашої Владисла- 
ви, міг чути касету з описом убивства?

-  Вікторовичу, ти ж у неї був разом зі мною. Чо
му не запитав?

-  Далі, -  Деркач проігнорував глузування коле
ги. -  Алібі є в обох живих компаньйонів. Але кожен 
із них цілком міг вчинити вбивство через підставну 
особу. Підстав у обох більш ніж досить. Фірма була 
створена на гроші Раєвського, тому вирішальне 
слово завжди залишалося за ним. Співзасновники 
могли не зійтися в поглядах на ведення бізнесу.

-  Так.
-  Є ще вкрай підозріла поведінка дружини Раєв

ського і її таємничий коханець.
-  Що заважає нам з’ясувати, хто він?
-  З’ясуємо. До речі, якщо акції заповіли їй, то 

тут і без коханця є достатні мотиви. І можливостей



у неї хоч відбавляй. Правда, у цю версію не дуже 
вписується смерть Журавеля...

-  У кожному разі, оголошення заповіту про
яснить нам, хто ж стане власником контрольного 
пакета акцій. Тобто ми дізнаємося, кому смерть Ра
євського була справді вигідна.

-  Якщо так міркувати, то вбивця -  я. -  Голос 
Владислави Раєвської пролунав над головами слід
чих занадто різко.

Деркач здригнувся. Ден гнівно блиснув очима, 
але, побачивши за сусіднім столиком Аню Оголюк, 
вирішив, що йому й окрім Владислави є на кого 
злитися. Аня стримано кивнула Дену й, нарочито 
різко відвернувшись, почала розглядати яхточку, 
яка підходила до причалу. Владислава тим часом 
сіла за їхній столик. Не знімаючи з губ широкої 
світської посмішки, Влада заговорила:

-  Вибачите, не хотіла вам заважати... Випадко
во проходила мимо і почула останню фразу.

«Явно не випадково й, схоже, не тільки остан
ню», -  похмуро подумав Деркач.

Владислава навіщось по-змовницьки підморг
нула й, перетворившись із чарівної світської дами 
в лукаву конспіраторку, заговорила пошепки. 
Слідчим довелося схилитися над столиком, щоб чу
ти її.

-  Батько багато разів, прошу відзначити, при 
всіх, говорив мені одну річ. Він говорив, що коли 
моя писанина набридне не тільки читачеві, а й мені, 
тоді мені треба буде зайнятися, нарешті, серйозною 
справою. Тому всі навколо знали, що рано чи пізно 
акції For you стануть моїми. Більше того, слухати 
касету з записом моєї розмови з батьком я нікому не 
давала, ненавиджу ділитися сирим матеріалом. От
же, із ваших міркувань виходить, що вбивця -  я.



Але я нікого не вбивала. Висновок простий -  ви аб
солютно не вмієте вести розслідування.

Владислава чарівно посміхнулася на прощання 
й пересіла за столик до подруги, після чого обидві 
встали й, синхронно помахавши слідчим ручками, 
зникли за рогом «Комашки». Ден хотів було щось 
сказати, але Деркач зупинив його.

-  Облиш, нехай ідуть. -  Вікторович почувався 
глибоко ображеним. -  Значить, вона чула всю на
шу розмову... Дуже, дуже непроста мадам. Її, до 
речі, теж потрібно внести до списку основних пі
дозрюваних.

Ден кивнув, дратуючись від Владиславиного 
вміння ускладнювати собі життя.

-  Як і все інше населення Ялти, -  тихо додав він, 
намагаючись хоч якось захистити подругу Глюка 
від підозр.

А Владислава з Анею вирушили в кафе «Еве
рест», де працювали знайомі музиканти.

-  Ну що, відвела душу?
-  Загалом так. Треба ж було якось показати, що 

їх чути на два квартали навколо, теж мені конспіра
тори.

-  Що Ден говорив? -  запитала Аня, намагаю
чись зробити це якомога байдужішим тоном.

-  Та нічого. Він, по-моєму, на мене злиться. Слу
хай, Глюк, мені, чесно кажучи, украй незручно 
перед ним, та й перед тобою теж... Не знаю, що на ме
не найшло тоді... Хочу вибачитися... Ця моя істери
ка. Я не дуже зіпсувала Дену стосунки з Деркачем?

-  З Деркачем ні. Зі мною так. Але для мене це 
вже не дуже важливо. І взагалі, давай сьогодні не 
згадувати про все це. Сьогодні ми тебе вигулюємо й 
заспокоюємо. Ходімо?

-  Ну, йдемо, -  Владислава кивнула.



«Еверест», як і годиться, знаходився досить ви
соко, і дівчатам довелося підніматися в кабінці пі
двісної дороги. Якийсь час їхали мовчки. Анюта 
про щось сумувала, а Владислава зовсім не хотіла 
набридати подрузі питаннями. Треба буде, сама 
розповість. Анюта, нарешті, не витримала.

-  Знаєш що... -  обережно почала вона.
-  Знаю, -  твердо відповіла Владислава.
-  Ну і як він тобі? -  Аня вирішила зробити роз

мову остаточно безглуздою. Дівчата розсміялися.
-  Глюк, люба, я ж не маю анінайменшого права 

щось тобі радити щодо Дена. Я дуже боюся зіпсува
ти що-небудь своїми словами...

-  Та ні, нічого й не треба говорити. Просто мені 
дуже самотньо. З ним мені погано, без нього ще 
гірше... -  Владислава згадала, якою щасливою бу
ла Анюта, коли в них з Деном усе налагодилося, 
але промовчала, даючи подрузі можливість виго
воритися. -  Взагалі, не знаю, як усе планувати да
лі...

-  А ти не плануй, просто живи, віддайся влас
ним почуттям і...

-  А якщо вони в мене весь час міняються, ці по
чуття?

-  Ну, дівчино, тоді вам треба прямо до Алли Ко
стянтинівни, лікаря психіатричної клініки... А із 
приводу вашої останньої сварки. Ти б не ображала
ся на Дена, розумієш, якби ти мене в такому істе
ричному стані бачила, ти б теж швидку викликала. 
Не знаю, що на мене тоді найшло...

-  Взагалі-то, не в тобі справа. Не було б тебе, ми 
через щось інше посварилися б. Я, мабуть, не при
стосована до життя з кимось.

-  Значить, ти інопланетянка, бо людина -  істота 
парна. До речі, так смішно, ти зараз говориш



просто словами героїні мого нового роману. Не запе
речуєш, якщо я з тебе цілковито образ спишу?

-  Тільки цього мені ще не вистачало. А як мене 
там зватимуть?

-  Теж мені, головне питання. -  Владислава фир
кнула. -  Зватимуть тебе... Ну нехай Ольга, Оля Ого- 
люк.

-  Ой, фу-у-у, -  Аня, граючи, насупилася. -  Яке 
погане ім’я. Тобі не здається, що сполучення «Оль
га Оголюк» звучить якось дивно? Добре, як хочеш. 
Тобі видніше, звичайно.

Стемніло, як завжди, зненацька. Набережна мі
льйонами вогнів кидалася в обійми неспокійного 
моря. Чим далі від’їжджала кабінка від освітленої 
частини Ялти, що залишалася далеко під ногами, 
тим яскравішими й більшими ставали зірки над го
ловою.

-  Тепер я знаю, куди переселяються душі зга
слих лампочок, -  прошепотіла Владислава й підве
ла голову.

-  Ех, Ладко. -  Аня строгим поглядом художни
ка стежила за подругою. -  Іноді я жалкую, що ти в 
мене є. Не було б тебе, мої шанси стати найкрасиві
шою жінкою у світі істотно збільшилися б.

Владислава здивовано глянула на подругу:
-  Скажи, ти навмисне сьогодні весь день гово

риш мені саме те, що я збираюся сказати тобі?
-  Чому? -  Анюта смішно округлила й без того 

величезні очі.
-  Це я так, вибач... Останнім часом у мене дій

сно щось не те з головою.
-  Знаєш, мені здається, ти лестиш собі. Ну, що

до останнього часу.
-  Сама собі не підлестиш, ніхто тобі не підле

стить.



Дівчата засміялися.
Музиканти «Евересту» радісно привітали Аню- 

ту й Владиславу.
-  Невже! Не минуло й півроку! -  маленький дов

говолосий соліст підбіг вітатися. Потім раптом 
щось згадав, посерйознішав: -  Владо, прийми мої...

Анюта боляче наступила йому на ногу, потім за
сміялася й, загрозливо прошипівши: «У неї все 
гаразд, зрозумів?», потягла Владиславу до барної 
стійки. По дорозі, ні на секунду не перестаючи ще
бетати, Аня розповідала подрузі всі новини остан
ніх днів.

-  Дівчата, можна запропонувати вам... -  почав 
було загравати добре одягнений самотній джентль
мен, але йому не дали договорити.

-  Дівчата! -  бармен завжди дуже радів появі Ані 
з Владою. -  От свято, добралися до нас, нарешті. Як 
приємно вас знову бачити. Кава? Чай? Чув про твою 
останню статтю, Владо. До речі, як твої численні 
романи?

-  У процесі, -  розсіяно відповіла Влада, таємно 
насолоджуючись реакцією на останнє питання того 
джентльмена, розмова з яким так і не почалася. -  
Ви просто компрометуєте мене в очах громадсько
сті, пане бармене, -  засміялася дівчина.

-  Вибачте, чим? -  тут завжди було заведено гра
тися у світськість.

-  Ну що за питання таке: «Як твої численні ро
мани?» Не всі ж знають, що я літератор.

Аня пирснула, почувши подих полегшення з 
того боку, де сидів самотній джентльмен.

-  А зараз ми заспіваємо вам пісню, написану на
шою гостею, пані Раєвською, -  соліст вирішив ви
правитися. І от уже до болю знайомі акорди Влади- 
ної пісні розсипалися по нічному кафе. Спочатку



тихо й вкрадливо, потім різко й навіть грубо ввірва
лася пісня в цей осінній вечір. Вона то пестила, то 
хльостала фразами, не залишаючи байдужим ніко
го. Трикрапкою прошелестіли останні акорди. 
«Спасибі». -  Владислава тихо кивнула.

-  Глюк, тільки не ображайся, я піду... Мені пот
рібно додому... Ти залишись із хлопцями, добре?

Аня із тривогою глянула на подругу й одразу 
все зрозуміла. Щойно пролунала улюблена пісня 
Олега Раєвського. Владислава знову відчула гірко
ту втрати.

-  Може, я з тобою?
-  Хлопці образяться... Що це ми, як Попелюш

ки, раптово зникаємо? Я в нормі. Просто хочу про
йтися додому сама.

-  Ну, бувай.
-  Чекай, -  Владислава покликала подругу. -  

Мало не забула... У мене до тебе величезне прохан
ня. Подзвони Раї, га? Скажи, що в нас усе нормаль
но, довідайся, як вона... Просто якщо я подзвоню їй 
сама, вона наполягатиме на моєму приході в гості. 
А мені тепер не по собі в будинку батька. Мені див
но, що будинок є, а тата немає...

-  Не переживай, я обов’язково подзвоню, -  за 
час тісного спілкування із Владою Глюк уже стала 
«своєю людиною» для батьків подруги та їхніх 
друзів.

Колючі крапельки завислого в повітрі дощу чіп
лялися за щоки дівчини. Владислава, бліда й спус
тошена, кинула прощальний погляд на «Еверест». 
Ні, спокійно слухати улюблену пісню батька Влада 
ще не могла. Доїхавши до набережної в кабінці пі
двісної дороги, вона різко звернула на освітлену ву
личку, яка веде до будинку. Дівчина нервувала. Во
на відчувала, що хтось стежить за нею. Це відчуття



з’явилося кілька днів тому. Можливо, розбурхала
ся уява... «Ладко, я боюся, що тобі загрожує небез
пека», -  згадалися слова Костика. Кожен із тих, 
хто ліниво прогулюється зараз затишною ялтин
ською вуличкою, міг виявитися переслідувачем. 
Невідомості Владислава боялася найбільше, тому, 
на секунду замислившись, звернула в найближчий 
під’їзд.

«Чорт, куди її понесло! Додому ж начебто 
йшла...» -  не витримав найманий убивця й прире
чено зупинився біля дверей під’їзду. Недолугий за
мислений перехожий на повному ходу врізався в 
людину, яка різко зупинилася. «Чого під ногами 
плутаєшся? П’яний, чи що?» -  верескливо пробуб- 
нів перехожий. «Може, пристрелити його?» -  роз
лютовано подумав найманий убивця, але потім зга
дав, що беззбройний, чемно вибачився й зайшов у 
під’їзд. Він і сам не розумів, чому ходить за Влади- 
славою. Інформації, яка була в нього, вистачило б, 
щоб упоратися з роботою. Але щось заважало кіле- 
ру припинити стеження. «А раптом вона збереться 
й взагалі кудись зникне. Ніхто мені тоді мої гроші 
не віддасть», -  виправдовував він сам для себе 
власне дивацтво. Звичайно ж, під’їзд виявився 
прохідним. Уже збираючись вийти із чорного ходу, 
переслідувач раптом почув спокійний голос Влади
слави:

-  Стійте, я не виходила в ці двері. -  Дівчина по
вільно спускалася сходами й раптом опинилася зов
сім поруч. Сергій поринув у ледь вловимий запах 
весняного лісу.

-  Гарні парфуми, -  чомусь сказав він.
-  Навіщо ви стежите за мною? -  Влада не відводи

ла погляду від незнайомця. Високий магнетичний 
брюнет у довгому сірому плащі. Щось тепле, майже



дружнє, причаїлося в глибині його темних очей. Зда
ється, ця людина не могла бажати зла.

Сергій сторопів. За всіма його підрахунками, 
жертва могла помітити переслідувача й спробувати 
бігти або звернутися в міліцію... Але щоб ось так, 
підійти самій... Хоча для роботи Сергія цей вчинок 
дівчини був дуже корисний. Комічність ситуації 
змусила його безглуздо посміхнутися.

-  Я не можу інакше. -  Він раптом вирішив ніко
ли їй не брехати.

-  Як вас звати? -  на ледь піднятому обличчі Вла
ди грали відблиски фар, що пробивалися крізь ве
лике брудне вікно під’їзду. Сергій пильно дивився 
на Владиславу, намагаючись знайти хоч якісь озна
ки занепокоєння. Дивився й насолоджувався. Він 
завжди отримував задоволення, дивлячись на щось 
дуже гарне.

-  Сергій Орлов, -  за звичкою, вимовляючи своє 
ім’я, він простягнув руку. Незважаючи на прина
лежність до жіновий статі, Владислава відповіла 
міцним рукостисканням. Холод її дотику дивно 
вплинув на Сергія. Обома руками Сергій взяв до
лоньки Владислави й підніс їх до губ, зігріваючи 
подихом. Тепло його рук електричним струмом 
пронизало тіло дівчини. Влада здригнулася й зав
мерла.

-  Носіть рукавички, уже холодно, -  він був 
упевнений, що дівчина не забере зараз долоні.

-  Зазвичай я їжджу на машині, -  Владислава 
дійсно не відштовхувала його, -  я не звикла до ру
кавичок.

-  Я знаю... -  Сергій осікся.
-  Звідки? -  Влада знайшла в собі сили вирвати 

руки й відійшла на два кроки назад. -  Звідки, я вас 
запитую? -  голос її звучав аж ніяк не привітно.



-  Ви говорите таким тоном, ніби погрожуєте, -  
Сергій спробував наблизитися.

-  Не підходьте. -  Дівчина швидко засунула ру
ку в кишеню плаща. -  Я запитую, звідки ви мене 
знаєте?

Сергій уявив, як вона дістане з кишені малень
кий пістолет, прицілиться й... Це був той нечастий 
випадок, коли уява Сергія була пророчою.

-  Мені потрібно повторювати своє питання? -  
Владислава прицілилася.

-  Але Владо, люба, в «Ельбрусі» вас усі знають... 
І, слово честі, кожен, хто вас там бачив, готовий був 
піти за вами. -  Подумки Сергій привітав себе, що не 
полінувався запам’ятати назву кафе.

-  А... Ви з «Ельбрусу»... -  Владислава безсило 
присіла на сходи й дістала сигарету. Дівчина під
несла пістолет до сигарети й вистрелила. Зброя ви
явилася запальничкою.

-  Гарний сувенір, друзі подарували. -  Влада не
весело посміхнулася. -  Вибачте, я думала, що ви 
вбивця.

Дівчина опустила голову на руку, і її коротке во
лосся оголило тонку шию. Ледь помітна блакитна 
пульсуюча жилка чомусь привернула увагу Сергія. 
«Якби в мене був ніж, я запросто наніс би зараз смер
тельний удар», -  подумав він і відразу отямився.

-  Чому саме вбивця?
-  Розумієте, я недавно виписалася з лікарні... 

У мене нервовий розлад. -  Влада посміхнулася 
якоюсь дитячою посмішкою, що зовсім обеззброю
вала. -  У всьому мені тепер ввижається загроза...

-  І ви не побоялися ось так, віч-на-віч зустрітися 
з убивцею? Думаєте, професіонал не відрізнив би 
справжню зброю від запальнички? Схоже, ви без
страшна жінка.



-  Так, не побоялася, -  Влада раптом усвідомила, 
якій небезпеці намагалася сама себе піддати. -  Точ
ніше, я вже перебоялася. Повірте, ви нітрохи не 
страшніші за комод, що норовить накинутися на 
мене щоночі... А до нього я вже звикла.

-  Не страшніший за комод? Оце комплімент...
Влада розсміялася. Сергій теж дістав сигарету

й, відсторонивши жестом запальничку дівчини, 
дістав свою.

-  А ви злякалися? -  Влада все-таки піднесла по
лум’я до сигарети Сергія.

-  Чесно кажучи, не встиг. Просто здивувався. 
Розумієте, моя уява іноді підкидає мені дивні кар
тинки. Наприклад, коли я був маленьким і батько 
лаяв мене, мені здавалося, що в нього от-от з’яв
ляться роги й хвіст і він накинеться на мене, щоб 
випити синової крівці... Загалом цей випадок, -  
Сергій кивнув на запальничку. -  Перший, коли 
щось із того, що не вміщається в реальність, і справ
ді відбулося. Я дійсно дуже здивувався.

-  Кумедно... Але чому ви все-таки йшли за 
мною?

-  Не знаю. Ви вийшли з «Ельбрусу» така пригні
чена. Інстинктивно схотілося захистити вас, -  по 
сяючих очах Владислави Сергій визначив, що чудо
во справляється з обраною роллю. -  Але сам би я 
навряд чи підійшов.

-  Ви боязкий? -  Влада вже зовсім заспокоїлася, 
і тепер ситуація розважала її.

-  Ні. Я коректний. Як ви собі уявляєте: «Дівчи
но, я вас зовсім не знаю, але мені так хочеться вас 
від чогось урятувати...» Ви подумали б, що я боже
вільний.

-  Можливо, це б мене у вас зацікавило. А що б ви 
робили, якби я не звернулася до вас сама?



-  Швидше за все пройшовся б за вами ще кіль
ка кварталів, потім отямився б і пішов у своїх 
справах.

-  Я живу саме за кілька кварталів звідси. Так 
що ви б якраз провели мене додому, -  Влада при
щулилася. -  Напевно, я надам вам цю можливість. 
Ходімо. А то самій якось... Ні, не страшно, просто 
нудно.

-  Із величезним задоволенням. Тільки спочатку 
дозвольте мені пригостити вас чашечкою кави. Мій 
друг недавно відкрив тут кафе «Підкова»...

-  А... це те кафе, на вивісці якого написана див
на фраза: «Одна хвилина конем»?

-  Так, -  Сергій зніяковів, -  розумієте, у «Підко
ві» всі бажаючі можуть вийти на задній двір і про
їхати верхи на коні кілька кіл... А ті, хто вигото
вляв вивіску, випадково пропустили прийменник. 
Мало бути написано: «Одна хвилина з конем»... 
Чесно кажучи, ніяково зізнаватися, але вивіску цю 
робила моя фірма...

Владислава розсміялася й чомусь відчула себе 
остаточно заспокоєною.

-  Що ж, ходімо пити каву. Тільки ні про що не 
розпитуйте мене, добре? Я сама поки нічого не розу
мію. Можливо, потім, коли все закінчиться, я роз
повім вам це...

У Сергія тужливо защемило серце. Він же знав, 
чим усе це закінчиться насправді, і прекрасно розу
мів, що Владислава Раєвська тоді вже нікому нічо
го розповісти не зможе. Вони вийшли в осінню про
холоду.

Чорна «Ауді» стояла біля під’їзду. Цього разу 
вискочити з машини синхронно в мордоворотів не 
вийшло. Сергій керувався скоріше інтуїцією, ніж 
здоровим глуздом.



-  Біжімо! -  він ухопив Владиславу за руку й, бо
ляче стиснувши кисть, потяг назад у під’їзд. Двері 
чорного ходу виявилася забитими. -  Нагору!

-  У чому справа? -  засапавшись, запитала дів
чина.

-  У цих хлопців явно кепські наміри.
Позаду вже лунали важкі кроки переслідувачів.

«Слава Богу, що я не на шпильках!» -  майнуло в 
голові Владислави. Ні! Горищних сходів у під’їзді 
не виявилося. Владина запальничка, вихоплена 
Сергієм з кишені дівчини, полетіла вниз, голосно 
схлипуючи й ударяючись об кам’яні сходи: один із 
мордоворотів вибив її ногою. Ці хлопці ще й уміли 
битися! Один швидко заткнув своєю маленькою, 
завбільшки з добрий кавун, долонькою рот Влади
слави й потяг дівчину вниз. Інший ще кілька се
кунд стурбовано пострибав навколо Сергія, який 
намагався, напівкривляючись, пручатися, потім, 
розмахнувшись, спробував ударити супротивника в 
обличчя. Сергій вивернувся. Але Владислава вже 
зникла, тому Сергій покрутив пальцем біля скроні, 
прошепотів: «Ну й барани ви, хлопці», і дозволив 
скрутити собі руки. У машині обом бранцям наві
щось зав’язали очі, чемно пояснивши, що з ними 
станеться, якщо вони спробують кричати або роби
ти різкі рухи. Втім, один вигляд мордоворотів від
бивав бажання не те що рухатися, а й жити.

-  Що все це означає? -  Владислава ходила взад- 
вперед по напівпідвальній кімнатці, куди їх щойно 
вштовхнули, знявши попередньо пов’язки з очей. 
Малесеньке вікно, заґратоване старою іржавою за
лізякою, відкривало шикарний вид на козирок, що 
затуляв вікно з вулиці. Невеликі залізні двері без 
будь-яких ручок, зачинилися на два оберти ключа, 
тільки-но бранці потрапили всередину. Вологі по



штукатурені стіни з патьоками не залишали ані- 
найменшого шансу на з’ясування їхнього із Сергієм 
місцезнаходження.

-  Сядь ти нарешті, -  попрохав пошепки Сергій. -  
У мене вже в голові макітриться від твого ходіння.

Владислава круто розвернулася і холодно вимо
вила:

-  Від мого ходіння постраждати може тільки 
мій пейджер. А ми хіба перейшли на «ти»?

-  Старий анекдот.
-  Що?
-  Про пейджер, старий анекдот. А за «ти» вибач

те, звичайно. Вирвалося. Давайте якось заспокої
мось і спробуємо подумати, га?

-  Я це й роблю. Вам тут думати однаково немає 
про що. Ви сюди потрапили просто зі мною за ком
панію.

-  У вас приголомшуюча манія величі.
Владислава відмахнулася від його глузувань.
-  Зате манії переслідування в мене явно немає, 

бо стежили за мною по-справжньому. Батька й Геру 
вже вбили. Якщо все це відбувається через акції, то 
я -  наступна в списку жертв. Цікаво, якщо мене 
триматимуть тут, заповіт оголосять?

-  Якби ви доклали зусиль і ввели мене в курс 
справи, я б відповів, -  Сергій зумів не піддатися на 
провокацію.

-  Як тільки стане достеменно відомо, що кон
трольний пакет акцій успадкувала я, мене або 
вб’ють, або... Ні, іншого виходу я для них не бачу.

Сергій вирішив використати ситуацію, він пі
дійшов до дівчини впритул і поклав руки їй на 
плечі.

-  Заберіть, будь ласка, руки... Тільки цього мені 
зараз не вистачало. Я не вірю, що Анін з Юворсь-



ким могли піти на таке... Але кому, крім них, вигі
дно. -  Сергій міцно пригорнув Владиславу до себе. -  
Зовсім розум втратили?!

-  Тихіше. Я просто намагаюся тебе заспокоїти.
Влада на секунду розслабилася і раптом, упер

ше за багато місяців, відчула себе абсолютно захи
щеною.

*  * *
-  Ідіот! -  Макс стояв похнюпившись і, як не 

намагався, не міг усвідомити, у чому його помил
ка. -  І що ти тепер накажеш мені з ними робити? -  
Олександр Палич ніяк не міг заспокоїтися. -  
Хлопця найняли, щоб тобі не довелося йти на 
мокруху... Ні, треба було самому засунути голову 
в петлю.

-  Вони ж не знають, чого ми... І потім, вона ба
чила тільки Алика й Толика.

-  А хлопці що, не люди? Чим тобі перешкодила 
їхня зустріч?

-  Шефе, я не довіряв цьому хлопцю... Із самого 
початку не довіряв...

-  Ну й не довіряв би собі тихенько, спостерігаю
чи з боку.

-  Він увійшов у контакт із об’єктом. Він міг їй 
усе розповісти, попередити.

-  Що він міг їй розповісти? Що він з якихось 
своїх власних міркувань пришив її батька? Виба
читися, так?! І потім, як би він, по-твоєму, став 
переконувати її продати нам акції, не контактуючи 
з нею?

-  Але... -  Макс хапався за останню соломинку, 
щоб виправдатися, -  входження в контакт із об’єк
том не було передбачене інструкцією... Я вирішив 
перестрахуватися.



-  Ну й що мені тепер робити? Добре, давай хлоп
ця сюди, а сам прослідкуй, щоб з дівчиськом нічого 
не трапилося... Може, ще вдасться її безболісно для 
нас відпустити. Гангстер! Я тут його чесному бізне
су намагаюся навчити, а він у бойовиків грається... 
Теж мені, дитятко!

Вони сиділи в кутку своєї в’язниці на плащі Сер
гія. Владислава обхопила коліна руками, поклала 
на них голову й перетворилася в маленьку грудочку 
з величезними синіми очима. Вона дивилася прямо 
перед собою й говорила, говорила. Про те, як писа
ла роман, про те, як зручно записувати шматочки з 
життя на диктофон, про смерть батька, про від’їзд 
Коті, про те, що Глюк знову посварилася з Деном, 
про психіатричну клініку, про так і не написану но
велу на конкурс... Сергій гладив Владиславу по во
лоссю й думав про те, що йому якось занадто легко 
вдалося завоювати довіру дівчини.

-  Люба, -  прошепотів він, -  скажи, якщо ми 
раптом виявимося по різні боки барикади, ти змо
жеш воювати проти мене?

Владислава різко відсторонилася й здивовано 
подивилася на Сергія, потім сприйняла його слова 
як пафосну романтику, яку взагалі терпіти не 
могла.

-  Я? Звичайно, зможу. -  Вона забрала його руку 
зі своєї щоки. -  Хто ти мені? Перший-ліпший.

-  От і добре, -  Сергію раптом стало кривдно.
-  Не ображайся, -  Владислава не хотіла кон

фліктів, -  просто твоє «люба» звучить якось награ
но, а я терпіти не можу солоденької фальші... А чо
му ти запитав?

«Дивно, -  майнуло в голові Сергія. -  Зазвичай 
жінки мліють від подібної поведінки». Сергій чо
мусь зрадів, що Владислава помітила його нещи



рість. Завжди приємно довідатися, що є ще люди, 
які можуть тебе здивувати.

Двері з гуркотом відчинилися, і на порозі кімна
ти з’явився один з мордоворотів.

-  Ти йдеш зі мною! -  він ткнув пальцем у Сергія.
-  Владо, я не знаю, чим усе це скінчиться, але 

моя вам порада, тікайте звідси за найменшої мож
ливості. Про мене можете тимчасово забути, я й сам 
про себе зможу подбати, -  встиг шепнути Сергій, 
перш ніж мордоворот, рикнувши: «Харе тріпати
ся», вивів його із приміщення. І двері знову зачини
лися. Владиславі дуже схотілося розридатися. 
Останні слова Сергія переконали її, що, якщо у ньо
го буде можливість зникнути, він нею скористаєть
ся, забувши про існування Владислави. «Захище
на! -  вилаяла вона сама себе. -  Він дійсно перший 
зустрічний».

Жодні звуки з коридору не долинали. Перспек
тива довго залишатися наодинці із власними здога
дами й страхами Владиславі не подобалася. Ні, 
був, звичайно, варіант втечі. Дурний, банальний, 
але був. Ще секунду повагавшись, Владислава ви
рішила, що втрачати особливо нічого, і підібрала з 
підлоги давно помічений металевий совок, який 
валявся в кутку й, мабуть, залишився тут після 
прибирання. Ставши біля дверей, дівчина виріши
ла прорепетирувати. Удар виходив блискучим. Хо
робро, зі свистом, совок пролітав простір, де, на 
думку Владислави, мала бути голова того, хто вхо
дить. Ще кілька секунд вона думала про те, звідки 
в ній, інтелігентній тендітній панянці, стільки 
жорстокості, потім побажала собі ні пуху ні пера й 
набрала повні легені повітря. Кімнатка відразу 
сповнилася диким нелюдським вереском. «Це ще 
що за фігня?!» -  Владислава розрахувала правиль



но, у коридорі почулася кваплива метушня охорон
ця. Дівчина продовжувала репетувати. От уже 
ключ повертається в замку... Ні!!! Двері відкрива
лися всередину, цього Владислава не врахувала. 
Глибину своєї помилки дівчина усвідомила, коли 
розкриті з усієї сили двері припечатали її до стіни. 
«Виявляється, мені ще є, що втрачати!» -  подума
ла Влада, непритомніючи. Оговталася вона тому, 
що хтось хльостав її по щоках.

-  Агов! Отямся негайно. Агов! -  охоронець був 
явно наляканий. -  Шеф мене вб’є! Я не хотів бити 
тебе дверима! Отямся! Агов!

Усе ще плаваючим поглядом, Владислава помі
тила, що поруч стоїть графин з водою. «Ну от, я мо
гла втекти, поки він ходив за водою», -  подумала 
Владислава й знову заплющила очі, цього разу від 
розпачу.

-  Та отямся ж ти! -  Макс уже не знав, що роби
ти. Дівчина тихо застогнала, і нещасний охоронець 
хлюпнув їй в лице ще трохи води. Точніше, оста
точно нещасним він став на секунду пізніше, коли 
графин був підібраний Владиславою й хоробро роз
битий об його голову. Макс здивовано поспостері
гав за іскорками, що миготіли в очах, після чого 
відключився. І тут на сходах знову почулися кро
ки. Перелякана Владислава не знайшла нічого ліп
шого, як замкнути двері зсередини витягнутим у 
Макса ключем.

-  Максе, усе нормально? Чого вона репетувала? 
Максе, ти де? -  запитував хтось у коридорі.

Владислава виразно уявила, чим їй загрожує 
опритомнення Макса, і вирішила хоч як-небудь 
діяти.

-  Юначе, -  звернулася вона до другого охорон
ця, -  ви не могли б відкрити мене. Тут у мене в кім



наті миша... Той перший охоронець відмовився ви
ганяти її й пішов... -  Влада молила Бога, щоб дублі
ката ключа в того, хто стояв за дверима, не вияви
лося, стискаючи обома руками совок.

-  Правильно зробив, що пішов. Голова! -  і Вла
дислава зрозуміла, що їй пощастило. За дверима не
пристойно вилаялися й пішли.

Дочекавшись, поки з навколишніх звуків зали
шиться лише гучне биття її власного серця, Влади
слава зняла туфлі й вишмигнула за двері. Макс по
дав якийсь дивний грудний звук і поворухнувся. 
Влада швидко повернула ключ у замку. Потім важ
ко зітхнула й, ризикуючи полегшити ворогам орга
нізацію погоні, залишила ключ у дверях: раптом ні 
в кого нема дубліката, і нещасний охоронець помре 
в цій в’язниці з голоду. За кілька хвилин Владисла
ва вже махала рукою всьому, що рухається, на до
сить жвавій проїжджій частині.

* * *

-  Послухайте, -  Сергій намагався говорити яко
мога спокійніше, -  я вам уже все пояснив. Хочете 
контролювати мою роботу -  будь ласка. Але не 
втручайтеся! Тим більше так необережно. Що ви 
тепер збираєтеся робити? Убити її? Тоді навіщо я 
вам був потрібен, якщо ви з такою радістю йдете на 
злочин...

-  Що ти заладив: убити, убити, -  Олександр Па
лич нервово курив. -  Якось навіть коробить від цьо
го слова. Я -  чесний бізнесмен. Мокруха -  це твоя 
робота, так? Твоє завдання прибрати об’єкт у разі 
потреби.

-  Слухайте, -  Сергій навмисне розлютився, -  я 
теж не ідіот. Мені зовсім не хочеться, щоб мене по
тім знайшли.



-  А навіщо ти тоді в контакт із нею ввійшов?
-  Вона сама зі мною заговорила. Що ж я тікати 

повинен був? І потім, якщо акції дістануться їй, ме
ні однак доведеться з нею розмовляти.

-  А спостерігачі кажуть, що ви стояли в під’їзді, 
обійнявшись...

«Вікно... Треба було відійти подалі від вікна», -  
подумав Сергій.

-  Ваші спостерігачі сексуально стурбовані, от їм 
і ввижається бозна-що. І взагалі, це моя особиста 
справа, так? А цим галасом ви ускладнили мені зав
дання...

Олександр Палич відчув, що смертельно втомив
ся. Йому не подобалося, що це щеня висуває якісь 
претензії. З іншого боку, він чудово розумів, що 
підстав у Сергія для цього більш ніж досить.

-  Значить, так. Вибору в тебе все одно немає. 
Працюватимеш на нас як миленький, інакше мен
там здамо.

-  Я ж не відмовляюся, -  Сергій зрозумів, що 
перегнув палку своїми надто зухвалими інтонація
ми. -  Мені що, гроші не потрібні? Просто не треба 
мені заважати, добре? По-моєму, зараз дівчину 
можна відпустити. Я постараюся переконати її ні
кому нічого не розповідати. Здається, у довіру до 
неї я вже втерся. Та й що вона, власне, бачила? Ні
чого. Думаю, виїхати із цього приміщення для вас 
не проблема?

-  Ну, взагалі-то, організація, яка нам його зда
вала, буде засмучена, довідавшись, що підвалом ко
ристуватися більше не можна...

-  По-перше, організація ця й так ним би не ко
ристувалася, поки ви тут жили. По-друге, не факт, 
що дівчина кому-небудь про це приміщення прого
вориться... Я їй що-небудь вигадаю...



-  А я вважаю, що її потрібно тримати тут доти, 
доки не з’ясується, кому тепер належать акції. 
Зручно, якщо вона буде під рукою, -  Олександр 
Палич сперечався, просто прагнучи залишити 
останнє слово за собою, відпустити Владиславу він 
і сам би був радий. Сергій потягнувся за сигарета
ми. Мордоворот за спиною в шефа видав попере
джувальний рик, Олександр Палич жестом заспо
коїв його.

-  Ви не враховуєте того факту, що коли Влади
слава зникне до оголошення заповіту, то міліції це 
здасться дуже дивним. Почнуть дуже ретельно шу
кати її, а також тих, кому вигідно...

-  Ти занадто багато міркуєш, хлопче, -  шеф про
стягнув Сергію запальничку. -  Мене це турбує.

-  Робота така, -  Сергій увійшов в образ ганг
стера.

У двері несамовито загрюкали.
-  Що ще? -  гаркнув шеф. -  Та заходьте ж.
-  Утекла!!! Дівчина втекла!!! -  Макс був надзви

чайно блідий і серйозний.
-  Як? -  хором запитали присутні.
-  Дала мені графином по голові й змилася!
-  Боже... Де ж вона графин узяла. Не в сумочці 

ж із собою притягла...
До Сергія раптом дійшло, чим йому особисто за

грожує втеча Владислави.
-  Швидко збираємося! Через кілька хвилин тут 

буде міліція!!! -  прокричав він.
У напівзанедбаному підвалі старого театру ого

лосили термінову евакуацію.
-  Стоп, -  у Сергія раптом визрів план, -  треба ще 

дещо зробити. Олександре Паличу, відпустіть зі 
мною своїх хлопців на кілька хвилин.

-  Що ти ще задумав? -  Макс уже заводив машину.



-  Нехай іде, -  Олександр Палич грізно глянув 
на сина. -  Йому замести сліди зараз важливіше, 
ніж нам.

* *  *

«Запорожець» Дена ледь не збив Владиславу. 
Дівчина так зраділа прибуттю слідчого й Анюти, 
що мало не кинулася під колеса. Вона підбігла до 
Анюти, схопила її за руку й прокричала:

-  Швидше! Там людина залишилася... Хороша. 
Його, можливо, б’ють, -  раптом Влада завмерла. -  
Ви одні? Я ж просила приїхати із групою захвату.

-  Вертоліт зламався, а танкіст запив ще поза
вчора, -  пожартував Ден. -  Ну, колись, що трапи
лося?

-  Нас викрали... Думаю, хотіли тримати до ого
лошення заповіту... Але я зомліла й розбила охо
ронцеві графин об голову. Хотіла відразу поїхати в 
міліцію, але там залишився Сергій. От і подзвонила 
Глюку, щоб вона знайшла тебе...

Ден повертів головою й ущипнув себе, щоб пере
вірити, що все це не сон. Дзвінок Глюка розбудив 
його й батьків о другій годині ночі. Із плутаних по
яснень Ден зрозумів, що із Владиславою знову ді
ється щось кепське. Він не полінувався, приїхав, 
частково керований міліцейським обов’язком, 
частково небажанням знову викликати докори 
Анюти. І от тепер Владислава плела якусь нісеніт
ницю.

-  Зачекай, давай ще раз, але повільніше. -  Ден 
усе ще сподівався хоч щось з’ясувати.

Владислава спробувала зосередитися.
-  Розповідай спочатку, -  підказав слідчий, -  хто 

і як вас викрав?
-  Сергій ішов за мною з «Евересту». Я думала,



що він убивця, й вирішила розколоти запальнич
кою...

Ден безпомічно поглянув на Глюка, але Анюта 
поводилася так, ніби в мові Владислави не було нія
ких нісенітниць. Хвилин через двадцять до Дена, 
який довірився перекладу Глюка, нарешті дійшли 
дві речі: по-перше, Владислава, коли нервує, не мо
же нічого пояснити нікому, крім своєї подруги, а 
по-друге, потрібно негайно перевірити якийсь при
леглий підвал на наявність гангстерів. Підвал вия
вився абсолютно занедбаним. Усюди валялися 
якісь палки, шматки старих декорацій, обвішані 
павутиною. Щоб потрапити всередину, довелося 
згинатися й переступати через якісь корчі.

-  Навряд чи тут можна було провести людину із 
зав’язаними очима... -  з докором констатував 
Ден. -  Може, ти переплутала підвали?

-  Ні... Це точно було тут... Тільки такої розрухи 
не було. Напевно, вони підстроїли все це спеціально.

-  За сорок хвилин? Тут потрібно кілька бригад 
солдатів, щоб улаштувати такий бардак...

-  О, тут ми сиділи, -  зойкнула Влада, коли ліх
тарик Дена наткнувся на проріз у стіні, ніяких за
лізних дверей і близько не було. Дівчина пошукала 
вимикач. Але те місце, де він мав бути, ховалося за 
якимись дерев’яшками.

-  Ви помітили, скрізь, де повинні бути вимика
чі, якась підвищена активність мотлоху. Це не 
випадково, -  Аня захоплено досліджувала навко
лишні предмети. Владислава потягла всіх далі по 
коридору.

-  О, от наші двері. -  Брудні та пошарпані заліз
ні двері справді валялися в проході. Лізти через них 
для подальшого дослідження занедбаного підвалу 
Дену не хотілося.



-  Напевно, у злочинців було дуже мало часу, 
щоб перетворити на мотлох усе приміщення, от во
ни й перегородили шматок підвалу дверима. -  Аня 
спробувала перелізти через перешкоду, але підсков
знулася й скотилася вниз.

-  Послухайте, тут явно вже давно нікого не було.
-  Але декорації можна було притягти звідкись 

разом із павутиною й розкидати по підвалу, -  не
певно заявила Владислава.

-  Дивіться, -  Ден ткнув ліхтариком у величезну 
калюжу бруду, що текла з-під дверей. -  Якби тут 
хтось ходив, вони б залишили сліди, як Глюк. Не по 
стінах же ваші гангстери лазять?

Владислава зовсім розгубилася. Дену стало на
віть жаль дівчину. Він ще раз огледівся. Анюта ді
ловито підібрала з підлоги якийсь дивний прозорий 
пакетик із залишками білого порошку. Ден обмотав 
пальці рукавом, щоб не залишати відбитків, і по
клав знахідку в сумку. «Віддам завтра в лаборато
рію... Може, наркотики... Розкриємо наркоман- 
ський притон. Хоч якась користь від цього відвіду
вання буде», -  заспокоїв він себе.

-  Послухайте, навіть якщо тут хтось і був, він 
уже вийшов, завдавши собі при цьому серйозних 
матеріальних збитків. Ходімо, га?

Владислава мовчки дозволила вивести себе на 
вулицю і раптом завмерла.

-  Ти її бачиш? -  лиховісним шепотом звернула
ся вона до подруги.

-  Якщо ти про неї, то так, -  не менш серйозно 
відповіла Аня.

І отут обидві дівчини повернулися до Дена й го
лосно закричали:

-  Ось, ось, дивися! Значить, тут усе-таки нав
мисне влаштували погром!



У кущах валялася відламана дверна ручка. Ден 
зітхнув й акуратно підібрав ні в чому не винний 
предмет.

-  Заспокойтеся, я завтра все перевірю.
-  Спритно все-таки вони це підстроїли, -  уже 

в машині проговорила Владислава. Ден зітхнув. І 
повіз дівчат по домівках. Аньку висадили пер
шою. Причому Влада наполягла на тому, щоб 
провести подругу до самої кімнати. Після чого 
Ден, галантно розкланявшись із Глюком, повіз 
додому Владиславу. Оглянувши її квартиру, слід
чий переконався у відсутності будь-кого й зібрав
ся йти.

-  Кави зварити? -  поникла й сумна Влада стояла 
посеред власної кухні.

Ден дуже хотів швидше поїхати додому й лягти 
спати, але залишати дівчину в такому стані не мож
на було.

-  Та не переживай ти так... Ранком я віддам у 
лабораторію все знайдене, із хлопцями перевірю ще 
раз те місце...

-  У них залишилася людина, яка з моєї вини по
трапила у неприємності, -  Владислава дивилася 
прямо перед собою.

-  Владо, зараз ти однак нікому нічим не можеш 
допомогти. У будь-якому разі нічого особливого 
цьому хлопцю не загрожує. Ну подумай сама... Ви
крадали ж його, по суті, як безкоштовний додаток 
до тебе. Якщо взагалі викрадали, розумієш...

Владислава прекрасно розуміла, що їй просто 
заговорюють зуби, тупо намагаючись заспокоїти. 
Але загалом дівчина була вдячна Дену за участь.

-  Знаєш що? -  Ден відсторонив від Влади чашеч
ку з кавою. -  У тебе є снодійне? Ти його зараз прий
меш і змусиш себе хоч трохи відпочити. Не можна



так знущатися з власних нервів, тим більше щ ти 
недавно вийшла з лікарні. Добре?

-  Обіцяю, -  Владислава дійсно дуже хотіла 
спати.

Ден вийшов на вулицю. Уже давно розвидні
лось. «Не може ж бути Владка зовсім божевіль
ною... Треба справді все перевірити. Ой, але ж зав
тра планерка і до вдови Раєвського треба з’їздити... 
Добре, розберемося. -  Ден згадав перелякані очі 
Владислави, і йому здалося, що зовсім недавно він 
читав у них усмішку. -  А може, дівчина просто на
магається заплутати слідство?» Версія була досить 
симпатичною, і в неї вписувалося практично все, 
що відбулося. «Треба буде встановити за нею сте
ження. Уб’ю двох зайців. Якщо вона каже правду -  
треба взяти її під охорону. Якщо ні -  під спостере
ження. Кому б доручити? Чи залучити хлопців... 
Так це ж з глузду можна з’їхати, пояснюючи наві
що та чому. І Кедровський питаннями замучить. 
Шеф у нас ох який цікавий...»

*  * *
Владислава прокинулася зовсім замучена. Усю 

ніч вона лазила по підвалах, шукала свою камеру, 
але кімнати виявлялися не ті, і Сергія ніде не було. 
Стрілка годинника крадькома наближалася до 
трьох.

-  Жах, я проспала половину доби, -  зараз Влада 
й сама не могла зрозуміти, чи відбувалося щось учо
ра вночі, чи їй усе примарилося.

Вона набрала робочий номер Дена.
-  Так, -  як не дивно, але Ден був на місці. -  Ні. 

Жодних новин. Уміст пакетика -  хитро зроблена 
отрута від тарганів. Дверна ручка? А... Якщо хтось 
і відривав цю ручку від дверей того підвалу, то це



було не вчора вночі. Відбитки старі. Нічого нового 
при огляді підвалу не виявили.

-  А інша частина підвалу? Теж завалена декора
ціями?

Ден спробував згадати, про що йдеться. Насправ
ді в підвал він більше не їздив. Висновків лаборато
рії було досить, щоб переконатися в марності по
дальших досліджень цього місця.

-  Так, усе в павутині, -  збрехав Ден. -  Вибач, 
Владо, а де ти зараз?

-  Я вдома.
-  Дуже добре, -  для чогось вголос сказав Ден, 

відзначивши про себе, що Деркач, який чергує біля 
під’їзду Владислави, не помилився, стверджуючи, 
що дівчина нікуди не виходила.

-  Що збираєшся робити?
-  Не знаю. Трохи попрацюю. Увечері, напевно, в 

«Еверест» зайду. Може, навідаюся до Глюка. А що?
-  Нічого. Просто будь обережна, будь ласка. А то 

мені, знаєш, вночі дуже хочеться спати, а не...
-  Спасибі, -  Влада різко кинула трубку. Ден їй 

не вірив, це було зрозуміло. На його допомогу роз
раховувати марно. Для початку вона вирішила все- 
таки відвідати «Еверест». Адже якщо із Сергієм усе 
гаразд, він, напевно, шукатиме її там. Якщо він 
взагалі існує, цей Сергій. «Може, й справді навко
лишній світ усього лише плід моєї хворобливої уя
ви?» -  промайнуло в голові у Владислави.

Дівчина пішла у ванну й почала приводити себе 
в порядок.

У «Евересті» сьогодні юрмилося багато людей. 
Ден сидів у дальньому кутку кафе. Вигляд у нього 
був досить незвичайний: крислатий чорний капе
люх, темні окуляри, накладна борода. Владислава 
на секунду завмерла на порозі, пильно оглядаючи



зал. Привітно кивнула всім і разом з тим нікому й, 
посміхнувшись барменові, попрямувала до стійки. 
«Вона не впізнала мене! Ось що значить маскуван
ня!» -  гордо подумав слідчий, згадуючи, як колеги 
сміялися, спостерігаючи за його перевтіленням.

Владислава про щось розпитувала бармена. Той 
кивав і знизував плечима. Потім двері «Евересту» 
вкотре відчинилися, і на порозі з’явився високий 
брюнет у довгому сірому плащі. Бармен кивнув у 
його бік, Владислава повернулася й радісно крик
нула:

-  Ура! Це він, спасибі, Сашко, -  сказала вона 
барменові й, щасливо посміхаючись, кинулася до 
прибулого, після чого найнепристойнішим чином 
ухопила його за руку й потягла просто до столика 
Дена. -  Денисе Ігоровичу, -  Дену стало зле, -  вибач
те, що відволікаю вас від роботи, але не можу про
пустити нагоди. Це Сергій, мій учорашній співка- 
мерник. Сергію, це Денис Ігорович, він з міліції. 
Ми присядемо?

Ден неуважно кивнув.
-  Я, власне, не зовсім розумію, у чому справа. -  

Хлопець привітно посміхнувся слідчому, потім сер
йозно глянув на дівчину: -  Владо, у тебе проблеми з 
міліцією?

-  Ні, -  Владислава присіла, -  судячи з виразу 
обличчя Дениса Ігоровича, це у міліції зі мною су
цільні проблеми. Але зараз усе стане на свої місця. 
Сергійку, розкажи про вчорашнє, а то мені не вірять.

-  Так, так, -  Ден отямився, нарешті, після ви
криття. -  Будьте такі ласкаві, розкажіть докладні
ше, хто й куди вас відвіз?

-  Е-е-е, -  Сергій зам’явся, від Дена не сховалося, 
що хлопець навіщось наступив Владиславі на ногу. -  
Думаю, Влада вам і сама вже все розповіла.



-  Та вже ж! -  Ден дозволив собі саркастично роз
сміятися. -  Тільки деякі факти, знаєте, потребують 
уточнення. Почніть, будь ласка, з вашого виходу з 
кафе.

-  Але, чесно, мені ніяково. -  Хлопець оше
лешено дивився на свою супутницю, потім, явно 
розлютившись, випалив: -  Владо, про такі речі 
попереджати треба. Я не знаю, про що я повинен 
говорити!

-  Як це не знаєш? -  Владислава, прищулив
шись, подивилася на Сергія. Дену здалося, що дів
чина по-змовницьки підморгнула.

-  Одну хвилиночку. -  Ден вирішив іти напро
лом. -  Владислава повідомила мені, що у вас учора 
були якісь неприємності. Скажіть, ви перебували 
вчора із цією дівчиною в Лівадії, у підвалі?

Сергій аж поперхнувся.
-  Я? Цілком можливо... Розумієте, я вчора був у 

друзів, саме в Лівадії. Випив трохи зайвого. Як по
трапив додому, не пам’ятаю. Цілком можливо, що 
по дорозі спустився в який-небудь підвал, зустрів 
там Владу...

Було зрозуміло, що хлопець викручується, щоб 
не підставити Владиславу.

-  Що ти верзеш?! -  Владислава не втрималася.
-  А що повинен...
-  Ти нічого не повинен. -  Влада закурила й у 

своїй улюбленій манері, що встигла стати Дену 
поперек горла, дивлячись прямо перед собою, тра
гічним шепотом вирекла: -  Значить, і ти з ними 
заодно!

-  Як хочеш! -  розлютився Сергій. -  Стоп! А мо
же, ти мене з кимось плутаєш? Пам’ятаєш, раніше 
ти мене завжди плутала з Євгеном. Зараз перевіри
мо. Жень!



Хлопець за сусіднім столиком був зовсім 
п’яний, але, почувши своє ім’я, все-таки змусив се
бе підняти голову зі стола.

-  Так.
-  Ти був учора із Владиславою в підвалі?
-  У підвалі? Із Владиславою? -  Євген короткозо

ро примружився, дістав з кишені піджака окуляри, 
підніс їх, не одягаючи, до очей, пильно оглянув 
Владу і, нарешті, видав: -  Який шедевр! -  після 
цього його голова знову безсило опустилася.

-  Ні, -  втрутилася Владислава, -  із цим я в під
валі не була. Я взагалі поза «Еверестом» ніколи йо
го не зустрічала.

-  Так! -  Ден починав закипати. -  А його, його ви 
де й коли зустрічали? -  слідчий вказав на Сергія, 
потім злякавшись, що Владислава зараз почне щось 
пояснювати, спохватився: -  Можете не відповідати. 
Краще, Сергію, скажіть, коли й за яких обставин ви 
познайомилися з Владиславою?

Сергій знизав плечима.
-  Я прекрасно розумію ваше сум’яття, -  Ден ви

рішив підтримати співрозмовника, -  коли мені 
дзвонить дружина друга й запитує, чи не в мене но
чував її чоловік, я завжди відповідаю, що сам удома 
не ночував, тому не знаю. Але у цьому випадку ви 
можете говорити прямо. Нічим жахливим вашій су
путниці це не загрожує.

Сергій зітхнув з явним полегшенням.
-  Ми познайомилися із Владою близько двох ро

ків тому. Тут, у кафе. Потім кілька разів зустріча
лися випадково на набережній. У нас виникли до
сить близькі стосунки. Але потім я був змушений 
надовго виїхати у справах. Коли повернувся, дові
дався, що сталося, зайшов до Влади в клініку... Во
на тоді не захотіла зі мною розмовляти, кричала,



щоб я йшов геть. А сьогодні подзвонила, призначи
ла зустріч. І от...

Ден згадав свою розмову з лікарем Владислави, 
усі викладені факти дійсно фігурували в справі.

-  Це все неправда, -  Владислава нервово посміх
нулася, -  між нами нічого не було.

-  Звичайно, не було, -  Сергій гірко посміхнув
ся. -  І поїздки на Мартиян не було? І на Ай-Петрі 
ми не піднімалися? У ті ночі між нами дійсно нічо
го не було... Ти і я, і нічого між нами...

Владислава густо почервоніла. Схоже, розмова 
перетворювалася на з’ясування особистих стосун
ків. Ден здивувався, що Глюк нічого не розповідала 
про цю частину життя Владислави, потім згадав ру
дого Костю й подумки поспівчував Сергію.

-  Скажіть-но краще, що саме Влада говорила 
вам по телефону?

-  Вибачите, хто тут в окулярах, капелюсі й з на
кладною бородою? Вам дзвонять! -  на весь зал крик
нув бармен. Цього разу густо почервонів Ден і пішов 
розбиратися. Владислава різко розвернулася й спро
бувала вліпити Сергію ляпаса. Він перехопив її ру
ку. І знову його дотик змусив на секунду забути про 
все. «Та що ж це зі мною?» -  спинила себе дівчина.

-  Владо, заради Бога, заспокойтеся, я все по
ясню. Будь ласка, робіть вигляд, що все, що я ка
жу, -  правда. Це дуже важливо.

-  Чому?
-  Я все потім поясню...
-  А якщо я відмовлюся?
Сергій подивився на дівчину дуже серйозно. По

тім у куточках його очей загорілися вогники.
-  Що ж, це той рідкісний випадок, коли моя по

дальша доля повністю залежить від когось. Я у ва
ших руках, Владиславо...



-  Погоджуюся, -  Владислава не змогла встояти 
перед магічною силою його погляду, -  але тільки 
тому, що заінтригована.

-  Отже, -  Дену повідомили, що його терміново 
викликають у відділок, -  чесно кажучи, я поспі
шаю, давайте швидше з’ясуємо всі обставини.

-  Знаєте, схоже, уже нема чого прояснювати, -  
Влада, вибачаючись, знизала плечима. -  Я не впев
нена, але, судячи з того, що говорить Сергій, викра
дення мені наснилося... А потім я подумала, що во
но було насправді й подзвонила вам...

-  Як наснилося?
-  Ну... Зі мною бувають такі казуси, я ж хвора... 

Іноді мені щось сниться, я сприймаю це за чисту мо
нету, мчу кудись, щось роблю... У мене й довідка є.

Ден відчув, що над ним знущаються. Але розби
ратися було ніколи, начальство відділку чекати не 
стане.

-  Значить, ви, -  Ден офіційним тоном звернувся 
до Владислави, -  знімаєте прохання про досліджен
ня підвалу?

—Так, -  мило посміхаючись, повідомила Влада.
-  Дівчино, -  зло кинув Ден, -  ще одна така ви

тівка, і ви опинитеся за ґратами за спробу заплута
ти слідство.

-  Не маєте права, -  втрутився Сергій, -  вона 
психічно хвора...

-  Та ну вас! У мене повно роботи, а ви... -  Ден 
устав і, не прощаючись, пішов. «Тим краще! Робити 
мені більше нічого, як по підвалах лазити. Тут 
убивства треба розслідувати, а вони...»

Владислава замовила собі трохи мартіні.
-  Якось незручно перед Деном, -  дівчина по

сміхнулася, -  він насправді хороший. Добре, забу
демо. Я чекаю пояснень.



-  М-та-ак, -  Сергій знітився, -  тільки, будь лас
ка, нехай все сказане залишиться між нами.

-  Можете не попереджати.
-  Я б нічого вам не розповідав, але якщо вже так 

вийшло... Наші вчорашні викрадачі були найняті 
моїм компаньйоном, який вважає, що я винен йому 
солідну суму.

-  І що? Компаньйон думав, що, посидівши в під
валі, ви віддасте їм гроші?

-  Ну, по-перше, все це було пророблено для за
лякування, сказати б, демонстрація можливос
тей... По-друге, якби вони залишили вас там, у ме
не не було б вибору, довелося б віддавати їм гроші.

-  Але чому ви вирішили не розповідати це міліції?
-  Ми домовилися з компаньйоном. Він випускає 

нас із вами, і через три дні я приношу йому гроші. 
Усе чесно, міліцію сюди вплутувати не варто. Тим 
більше що бізнес наш не цілком легальний.

-  Я б на місці вашого компаньйона вас не відпус
тила...

-  Якби ви були на його місці, я й не намагався б 
утекти, -  Сергій посміхнувся. -  Насправді йому ні
чого боятися, якщо я пообіцяв повернути гроші, 
так би мовити, офіційно визнав за собою борг, то те
пер я їх точно віддам. У мене в Ялті родина, подіти
ся мені нікуди.

Серце Владислави прискорено забилося: «Зна
чить родина!»

-  Ну, добре. А що, поки ви не були впевнені в 
серйозних можливостях вашого компаньйона, борг 
повертати не збиралися?

-  Розумієте, це заплутана історія. Особисто я 
вважаю, що це він мій боржник. Знаєте, звичайні 
проблеми, не зуміли правильно поділити прибуток, 
тепер воюємо.



-  І він, зважаючи на все, перемагає?
-  Перший раунд він уже виграв. Я ж визнав за 

собою борг. Але раунд -  ще не вся гра. Так?
-  Секунду. А якби вас викрали без мене, ви б по

обіцяли віддати гроші?
-  Ви хочете повісити провину за програний 

мною раунд на себе?
-  Можливо, це полестило б моєму самолюб

ству, -  Владислава піймала себе на тому, що 
кокетує. -  А ви вже знаєте, де взяти гроші?

-  Де взяти? Так, знаю. Не знаю тільки, як це 
зробити. -  І Сергій весело розсміявся. -  Хочете ще 
випити?

-  Ні, спасибі. Кави хочу. А спритно ви все це 
підстроїли. Розгром у підвалі, потім ця сцена при 
Денисові Ігоровичу. А звідки ви довідалися про 
хлопця, з яким я відмовилася розмовляти в клі
ніці?

-  Усього кілька секунд побазікав із сестрами в 
лікарні. А ким вам доводився той парубок?

-  Та так, давній залицяльник. Живе в Сімферо
полі, іноді приїжджає відпочити сюди. Набрид до 
смерті, -  Сергій відзначив, що цей залицяльник був 
їй явно байдужний. -  Взагалі все це дуже спритно 
пророблено. -  Влада замислилася. -  Міліція тепер 
не повірить жодному моєму слову, взагалі ніколи... 
Якщо ви все-таки граєте проти мене, то вам це дуже 
вигідно. Блискуче воюєте.

-  Ну, вибачте... Мені треба було якось викрути
тися... Я обіцяв хлопцям, що скандалу не буде. Спа
сибі, що підіграли мені. До речі, вам передавали 
всілякі вітання й захоплення.

-  Це ще чому?
-  Ви майстерно від них утекли.
-  Чесно кажучи, я просто дуже злякалася. Мені



здалося, що ви кидаєте мене напризволяще, і дове
лося викручуватися самій.

-  Знаєте, мені завжди подобалися сильні жінки.
-  Це не про мене. Я просто надто емоційна.
-  Це теж мені подобається. І потім, ви, по-моєму, 

самі не знаєте, який потенціал у вас закладений.
Владислава наморщила чоло, усвідомивши, що 

мліє від цих лестощів. Не вистачало ще, щоб її за
раз звабив цей дивний чоловік!

-  Уже пізно, -  холодно сказала Влада, змусив
ши себе опам’ятатися. -  Думаю, вам пора. Вас, на
певно, родина чекає.

-  Не думаю. Удома всі звикли до моєї постійної 
відсутності.

-  Не хотіла б я бути на місці вашої половини. 
Терпіти не можу когось чекати.

-  Обіцяю, якщо ви опинитеся на місці моєї дру
жини, я ніколи не змушуватиму вас чекати.

Владислава відчула, як дрібне тремтіння пробіг
ло по всьому її тілу. Вона відкинулася на спинку 
стільця й безтурботно розреготалася.

-  Ну й розмовочки в нас. Флірт, так флірт. Ду
маю, я не погодилася б зайняти це гідне місце.

-  Чому? -  щиро засмутився Сергій.
-  Не люблю бути чиєюсь послідовницею.
-  Про що ви? Я не був одружений.
-  А родина?
-  Мама, тітка, двоюрідна сестра.
-  А, -  Владислава говорила якомога байдужі

ше, -  усе одно... Вас же, напевно, так складно було 
б утримати. Довелося б завжди бути у формі, грати 
якісь ролі.

-  Можна подумати, без мене ви поводитеся по- 
іншому, -  Сергій не зводив із Владислави очей. -  І 
потім, повірте, я вмію цінувати щирість.



-  Тим гірше. Щоб не розвіяти ваш інтерес до ме
не, довелося б грати щиро. Це складніше.

-  Упевнений, що у вас вийшло б.
-  Це пропозиція? -  Влада звела брови.
Сергій уявив, як він говорить «так» і вони відра

зу біжать у загс. Потім він довго розповідає своїм 
роботодавцям, що для виконання настільки склад
ного завдання йому необхідно років десять прожити 
разом із власною жертвою.

-  Так, -  Сергій укотре дивувався власному вмін
ню нариватися на неприємності.

-  Ні, -  Владислава дивилася відверто зухвало.
-  Що «ні»?
-  Я підказую вам ваші слова. Ви загралися. За

раз треба було сказати «ні».
-  Ну, як хочете... Хоча я б хотів сам бути режи

сером наших мізансцен.
-  Дозвольте професіоналам хоч зрідка допомага

ти вам. Я ж все-таки тривалий час працювала сце
наристом. Зрозумійте, сказали б ви зараз «так», і 
далі все відбувалося б досить банально. Або ви тяг
нете мене до загсу, що є абсолютним завершенням 
сюжету для глядача, або я вам відмовляю, що пев- 
ною мірою теж розв’язка. А глядачеві потрібно ще 
багато поворотів. За красу сюжету варто боротися.

-  Ну, тоді давайте вважати, що я сказав «так», а 
ви моє «так» проігнорували. Добре?

-  Так. -  І вони дружно розреготалися.
Вечір минув чудово. Трохи пізніше, провівши 

Владиславу додому, Сергій довго бродив засипани
ми жовтогарячим листям вуличками. Дурна по
смішка ніяк не сходила з його вуст. Здається, усе 
йде дуже добре. Хотілося здійснювати под-виги. Ці
лодобовий квітковий магазин неподалік набереж
ної підкинув чудову ідею. Сергій купив невеликий



милий букет. По-хлоп’ячому швидко здолавши схо
ди, що ведуть на веранду Владислави, він дістав по
рожню пачку з-під сигарет і, швидко написавши на 
ній щось, поклав разом із квітами під двері. Уда
ривши кілька разів по дверному дзвінку, він роз
сміявся й притьмом кинувся назад в осінню холод
нечу. Чорна «Ауді» покотила за ним. Сергій обер
нувся, нервово поморщився, і, показавши навіщось 
язика дурням-переслідувачам, задоволений зник у 
сусідньому під’їзді, де на час роботи йому зняли сі
ру й незатишну кімнатку. У під’їзді він мимохідь 
глянув на годинник і здригнувся. Ігри іграми, але 
післязавтра мають оголошувати заповіт Раєвсько
го. На безтурботний флірт у Сергія залишалася ще 
доба.

Владислава сиділа на кухні, уткнувшись облич
чям у букет. Дівчина ще раз глянула на порожню 
сигаретну пачку. «Найпрекраснішій дівчині у сві
ті», -  свідчив напис на ній. Підпис «Армія борців за 
красу сюжету» змушував серце дівчини битися 
удвічі частіше. Владислава замислилася, намагаю
чись пригадати, коли востаннє відчувала себе та
кою щасливою.

*  *  *

Сергій виглянув у вікно. Чорна «Ауді», як і ра
ніше, стояла під під’їздом. «Надмірно працьовиті 
хлопчаки», -  сумно констатував Сергій. Як віді
рватися від хвоста, він уже давно придумав. Тим 
більше що стерегли мордовороти швидше Влади
славу, ніж його. А от інша частина плану могла 
пройти не зовсім гладко. Сергій, намагаючись не 
шуміти, вийшов на майданчик, брудними сходами 
піднявся на горище. І за кілька хвилин уже спу
скався пожежними сходами з іншого боку будин



ку. Обережно оглянувшись, він швидким кроком 
вирушив униз порожньою нічною вуличкою. «Мос
квич» уже чекав на нього на обумовленому зазда
легідь перехресті.

-  Поїхали, швидко. До «Спартака».
-  Хоч би «здрасьте» сказав, -  образилася 

Люська.
-  Привіт, привіт, поїхали.
-  А що із твоєю машиною?
-  У ремонті, -  не міг же Сергій розповісти Люсь- 

ці, що за його машиною стежать.
Керувала Людмила досить пристойно.
-  Може, поясниш, що відбувається?
-  Поки ні. Спасибі, що знайшла час допомогти 

мені, -  добре, що з Люською можна було не церемо
нитися. Сергій подзвонив їй увечері, довго благав 
сусідів по комуналці покликати Люську до телефо
ну. Людмила погодилася допомогти без зайвих су
перечок і запитань. Випросити в батька ключі від 
машини для неї виявилося справою нехитрою. -  
Ось тут зупини. Я незабаром буду. Якщо приїде мі
ліція -  відразу їдь, мене не чекай.

-  Господи, Сергійку, у що ти вліз?
-  Правда, правда, нічого не можу тобі зараз роз

повісти... Не ображайся.
Сергій вийшов з машини. Кабінет нотаріуса 

розташовувався на другому поверсі. Залізні двері 
під’їзду були наглухо закриті. Ґрат на вікнах не бу
ло. Ринва й карниз давали чудову можливість ді
статися до вікон кабінету. Тільки б не було сигналі
зації!

-  Якось занадто часто останнім часом я лажу по 
всяких дахах і вікнах, -  пробубнів Сергій і, вчепив
шись однією рукою у виступ на стіні, дістав з кише
ні склоріз. Слава Богу, із цією штуковиною він на



вчився поводитися ще в дитинстві, коли допомагав 
батькові будувати дачу. Просунувши в акуратно ви
різаний отвір руку, він повернув ручку вікна. Шлях 
до кабінету був вільний. На жаль, безалаберність но
таріуса виявилася не безмежною. Ні в столі, ні на 
столі того, що шукав Сергій, не виявилося. Зали
шався тільки масивний і безнадійно замкнений 
сейф. Хлопець важко зітхнув. Склорізом сейф не 
відкривався. «Ну й самі винуваті...» -  Сергій усвідо
мив усю глибину злочину, що чинив, і, як не дивно, 
замість докорів сумління відчув щось на зразок гор
дості. Шляхи до відступу від плану були все ще від
криті, але він тепер твердо вирішив довести задума
не до кінця. Будь що буде! Викинутий із вікна сейф 
важко приземлився в купу осіннього листя. Сергій 
оглядівся й почав усувати сліди свого перебування в 
кабінеті. Коли він з’їжджав униз по холодній ринві, 
тільки невеликий отвір у склі вікна й відсутність 
папки з документами на столі свідчили про нічний 
візит. Із зусиллям Сергій затяг сейф у машину.

-  Поїхали.
-  Господи, Сергійку, ти обікрав когось?
-  Так, причому не з власної волі. Поїхали за Си- 

меїз, там є чудове місце, де можна під’їхати до моря 
прямо на машині.

Перелякана Людмила мовчки вела машину. 
Сергій для чогось узявся міряти сейф.

-  Люсько, сонечко, пробач, що я тебе в усе це 
втягнув. Але ж ти однак післязавтра їдеш... Тобі 
все це нічим не загрожує. Так, ось гроші. Тобі за 
бензин, за допомогу, за мовчання. І ще... Ти змо
жеш завтра ранком купити у Мишка сейф, точно 
такий, як цей, га?

-  От іще, -  спалахнула Люська, зупиняючи ма
шину, -  буду я з тебе гроші брати... -  Але купюри,



уважно перерахувавши, взяла. Після цього їхали 
швидко і з серйозними виразами облич.

-  Заїдь-но на пірс. Так. І тут почекай мене хви
линочку.

Сергій допхав сейф до самого краю й кинув у мо
ре. Як і очікувалося, морська безодня поглинула за
лізячку мовчки і з задоволенням. Сергій був упев
нений, що чинить правильно. Тепер треба було здій
снити другу частину плану. На цьому етапі шляхів 
до відступу не було. Залишалося тільки сподівати
ся, що завтра нотаріус на роботу не вийде. «Ну а на
віщо йому йти в офіс у неділю? »

*  *  *

Аня Оголюк встала сьогодні не з тієї ноги. Спро
ба влягтися назад у ліжко й устати знову довела, 
що сьогодні у Ані обидві ноги були не тими. На
стрій залишався огидним уже другий день. «Зда
ється, ситуація стабілізувалася», -  похмуро поду
мала Глюк. Вона вже повірила, що стан тихої зло
сті стане тепер для її характеру звичною справою. 
Аня терпіти не могла нерозгаданих таємниць. Осо
бливо якщо ці таємниці загрожували небезпекою 
комусь із її близьких. У тому, що Владислава вига
дала своє викрадення, Аня глибоко сумнівалася. 
Ден, якому дівчина дзвонила безперервно, ніяких 
втішних фактів не повідомляв. Дослідження загад
кового підвалу, на думку Дена, не було первинним 
завданням слідчих. Вони, бачте, були дуже зайня
ті, намагаючись розібратися із установленим по
рядком ведення справ у For you. Думка про роботу, 
природно, збільшила злість Ані. Сезон уже давно 
закінчився, а дівчина так і не знайшла собі зимово
го заробітку. Проживати всі зібрані за літо кошти 
вкрай не хотілося. Аня вилізла на козирок під’їзду



й тужно кивнула Ялті, що привітно простягла до 
дівчини ошатні червоно-жовті гілки дерев. Біля 
під’їзду безглуздо переминався з ноги на ногу су
сід. Аня вже знала, що в такий спосіб Санич робить 
ранкову гімнастику.

-  Закурити не знайдеться? -  чемно привітався 
Санич. Аня підсунулася до краю козирка, простяг
ла сусідові сигарету й раптом помітила газету, яка 
стирчала з кишені його спортивних штанів.

-  Що читаємо?
-  Ми не читаємо, -  Санич зніяковів, і Аня зрозу

міла, що папір він використовує тільки за відомим 
призначенням.

Газета виявилася досить старою, але Аню це чо
мусь не збентежило. «Мають же там бути оголошен
ня про роботу», -  думала дівчина, вимінюючи газе
ту, знайдену Саничем у під’їзді, на дві сигарети. 
«Улаштуюся ким завгодно, за будь-які гроші, аби 
тільки працювати», -  накручувала Аня сама себе. 
Дівчина озброїлася ручкою, дістала із сумочки свій 
блокнот для записів і взялася шукати вакансію 
прибиральниці. Втім, пробігши оголошення, Аня 
відразу змінила свою мету. Дівчина колекціонува
ла різні цікаві написи, а в газеті їх було хоч відбав
ляй. Вона швидко переписувала їх у блокнот, сма
куючи, як посміється над цим Владислава. Наприк
лад: «Потрібна дівчина для твердого плетіння». 
Жодна нормальна людина з ходу не зрозуміла б, що 
йдеться про палітурницю. Аня, весело хихикаючи, 
продовжувала дослідження. Оголошення, в якому 
говориться «Зніму квартиру, кімнату, порчу», дів
чина навіть обвела кружечком. Уже збираючись іти 
дзвонити подрузі, Аня раптом посерйознішала. 
«Здається підвал недобудованого Лівадійського те
атру. Посередників прохання не турбувати».



-  Ось як! Виходить, він дійсно не був занедба
ним! -  Аня кулею вискочила з будинку. Ні, бігти до 
Дена тільки на підставі цього клаптика паперу дів
чина не збиралася. Аня повинна була задавити цьо
го впертюха неспростовними фактами населеності 
підвалу. Вона таки встигла на маршрутку, яка вже 
збиралася від’їжджати.

Із останніх сил змушуючи себе рухатися прогу
лянковим кроком, Анюта ніби випадково наблизи
лася до занедбаного театру й, швидко огледівшись, 
прошмигнула в підвал. Усередині, здається, нічого 
не змінилося. Денне світло, яке проникало крізь 
дверний отвір, нещадно відкривало картину повно
го розгрому.

-  Увесь цей мотлох цілком могли підкласти, -  
міркувала дівчина, просуваючись углиб підвалу. 
Аня зайшла в одну із ніш і, ризикуючи бути придав
леною на смерть, не полінувалася розгребти части
ну сміття. Так і є! За запиленими дерев’яшками хо
валася стіна, акуратно заклеєна цілком пристойни
ми шпалерами. Виходить, хтось спеціально обри
вав шпалери на неприкритій декораціями частині 
стіни. Аня намацала вимикач. От тобі й занедбане 
приміщення! Електрика працювала прекрасно. І 
тут біля входу в підвал щось лунко грюкнуло. Аня 
миттю вимкнула світло й ще більше втислася в ні
шу між декораціями.

-  Красені, -  дуже тихо бубонів хтось, пробираю
чись коридором. -  Треба ж, маскування вийшло 
справді нічого.

Говорили так тихо, що Аня навіть не могла роз
різнити, жіночий чи чоловічий це голос. Тим часом 
той, хто говорив, пройшов по коридору повз Анину 
схованку й, судячи зі звуків, які долітали до дівчи
ни, рішуче, але акуратно, переліз через залізні две



рі. Аня ніяк не зважувалася покинути укриття. За
гадковий відвідувач усе ще не виходив. «А що як 
він там залишиться назавжди, за цими залізними 
дверима? Я що, ночувати тут збираюся?!» -  Аня 
зрозуміла, чому завжди ненавиділа в людях повіль
ність. «Напевно, найрозумніше, що я можу зроби
ти, це втекти звідси. Буду з вулиці стежити за вихо
дом з підвалу. Відразу зроблю начерки портрета, а 
потім змушу Дена знайти цього типа», -  підтвер
джуючи тезу про відсутність змісту в жіночій логі
ці, вирішила дівчина. Дуже тихо вона вибралася зі 
своєї ніші й, обережно поглядаючи на залізні двері, 
стала пробиратися до виходу. Як на зло, кроки за 
лиховісними дверима почулися саме тоді, коли Аня 
вже досить далеко відійшла від свого укриття. Спо
куса кинутися до виходу була дуже великою, але 
тоді б Аню неодмінно почули, і дівчина не змогла б 
роздивитися таємничого гостя. Вона причаїлася, 
втиснувшись у стіну, не побоявшись зустрітися з 
небезпекою віч-на-віч.

-  Ідіоти, ледве не залишили такий доказ! -  не 
перестаючи бубоніти, небезпека пройшла повз 
Аню й зупинилася, розглядаючи якийсь клаптик 
паперу. Очі дівчини округлилися. Найменше вона 
очікувала побачити тут знайоме обличчя. У голові 
дівчини в одну мить зіставилося безліч фактів. 
«Так ось він хто!» -  Аня відчула, як злість закипає 
в ній і вимагає виходу. Змушена бездіяльність до 
краю дратувала. Дівчина пошкодувала, що не при
хопила з собою молоток, зараз вона могла б непо
мітно наблизитися, розмахнутися і... Замість цьо
го вона набрала повні груди повітря й постаралася 
затамувати подих. «Здається, я навчилася бути 
безшумною. Принаймні, я б себе тут не поміти
ла», -  Аня вірила в аутотренінг. Саме в цей момент



дівчина випадково поворухнула рукою, зачепив
ши якусь палку, і всі наставлені в тому місці деко
рації з гуркотом рухнули на бідну Анину голову. 
«Наврочила!» -  встигла подумати дівчина, непри
томніючи.

* * *
Закінчити з усіма справами Сергію вдалося тіль

ки надвечір. Тоді ж він подзвонив Владиславі.
-  Привіт. Як справи? -  Сергій уже кілька разів 

прокручував у голові майбутню розмову.
-  Нормально. -  Влада явно була чимось засмуче

на, що в плани Сергія зовсім не входило.
-  А в тебе як? -  запитав він після невеликої пау

зи, пам’ятаючи про те, як за його планом мала роз
виватися розмова. Голосний сміх дівчини відкрив 
йому очі на безглуздість сказаного.

-  Ну от. Здається, я переплутав слова. -  Сергій 
навіть зніяковів. -  Чим ти засмучена?

-  Та так. Намагаюся видзвонити подругу, а її не
має вдома. Причому домовлялися ж... Могла б і по
передити, що йде.

-  А тобі що, дуже без неї нудно?
-  Ну... Певною мірою, -  Влада швидко глянула 

в дзеркало й вирішила, що цілком може запросити 
Сергія в гості.

-  То давай я тебе розвеселю.
-  Ти звідки дзвониш?
-  Я в «Білому ведмеді» на набережній, знаєш та

кий ресторан? Можеш зараз приїхати сюди?
-  Може, краще зустрінемося в «Комашці»? Чи 

ти зайдеш?
-  Ні, ти потрібна саме тут. Потім усе поясню. 

Приїдь.
-  Ну добре...



-  Тільки, прошу тебе, не приводь свій звичай
ний супровід у вигляді Денисів Ігоровичів.

Владислава швидко одяглася й вийшла із 
квартири. Машину вона вирішила не брати -  іти 
недалеко, паркуватися нема де та й раптом захо
четься випити. Згадавши прохання Сергія, Вла
дислава спробувала позбутися можливого стежен
ня...

*  *  *

-  Привіт, -  у ресторані було людно й офіційно. 
Владислава поморщилася.

-  Не морщ чоло, залишаться зморшки.
-  Мені не подобається тут, -  знизала плечима 

дівчина.
-  У нас із тобою ще й смаки збігаються, -  Сергій 

був зібраний і напружений. -  Добре, перейдемо до 
справи. У мене до тебе комерційна й не цілком за
конна пропозиція.

-  Ну-ну. Схоже, разом із тобою в моє життя ввір
валася купа пригод.

-  Тільки, будь ласка...
-  Знаю, знаю, нікому нічого не скажу.
-  От і супер. Так вийшло, що, крім тебе, серед 

людей, яким я довіряю, про цю історію з боргом ніх
то не знає.

-  Який прикрий недогляд із твого боку. -  Влада 
піднесла до губ сигарету.

-  Або із твого, -  Сергій клацнув запальничкою, 
ще раз відзначаючи про себе, які гарні пальці в дів
чини.

-  Ну не збираєшся ж ти вбивати мене як свідка?
-  Ні, -  Сергій нервово посміхнувся, потім узяв 

себе в руки, -  ти мені поки дуже потрібна.
-  Невже?



-  Не збивай мене з думки, якщо можеш. 
Пам’ятаєш, я сказав, що знаю, де взяти гроші, щоб 
повернути борг? Отож я хочу взяти їх у свого ко
лишнього компаньйона.

-  Господи, скільки в тебе компаньйонів?
-  Ти не зрозуміла. У того самого, котрому я ніби

то винен. Справа в тому, що я знаю, де він тримає 
вкрадені в мене гроші. Я хочу забрати їх звідти. Су
ма там значна, її вистачить і на те, щоб я повернув 
йому нібито борг, і ще багато залишиться.

-  Тобто ти збираєшся здійснити крадіжку?
-  Певною мірою так. Але це буде не крадіжка, а 

чесний поділ прибутку. До речі, усе, що понад ті 
гроші, які я збираюся віддати йому, ми з тобою мо
жемо поділити навпіл.

-  Секунду, чому зі мною? І взагалі, чому ти все 
це мені розповідаєш?

-  Тому що забрати гроші доведеться тобі.
-  Мені?!
-  Саме так. Ти зараз підведешся і вислизнеш ні

би в туалет. А сама вийдеш з ресторану з чорного хо
ду й потрапиш у житловий будинок, що стоїть від
разу за рестораном. Тут ключі, -  Сергій передав 
Владиславі шкіряне портмоне, -  від квартири й від 
сейфа, код записаний там само. У сейфі лежить ко
ричневий целофановий пакет. У ньому гроші.

-  Послухай, ти серйозно?
-  Так, цілком.
Владислава замислилася. Тепер, після смерті 

батька, вона опинилася майже на мілині. Творчість 
серйозного прибутку не приносила. Стан безгрішшя 
був не знайомий Владиславі... Так, гроші зараз бу
ли б дуже до речі...

-  Ну, зважуйся, адже ти в душі авантюристка.
-  Не настільки. Про яку суму йдеться?



Сергій вивів цифру на серветці.
-  Рівно стільки одержиш ти.
-  Оце так, цікавенька пригодка. -  Влада ніяк не 

могла отямитися від усього почутого. -  А якщо у 
квартирі хтось буде?

-  Це питання, які я вже вирішив. Там точно ні
кого не буде.

Ну не міг же Сергій розповісти Владиславі, що 
це його власна квартира і що мама сьогодні працює 
в нічну зміну, а всі інші домашні ще вчора виїхали 
до Форосу в санаторій.

-  А якщо мене потім посадять?
-  Хто? У міліцію мій компаньйон не піде. Занад

то нечесним шляхом ці гроші були добуті.
-  Я, напевно, відмовлюся... Що тоді?
-  Нічого, -  Сергій досадливо відвернувся, -  тоді 

завтра мені доведеться дуже несолодко. А ти зали
шишся без солідної суми...

-  Я згодна, -  Владислава посміхнулася, -  на сім
десят відсотків від загальної суми.

-  Починається... Це ще за які заслуги, -  те, що 
Влада почне торгуватися, Сергій не передбачив.

-  Адже виконувати роботу доведеться мені!
-  Ти собі навіть уявити не можеш, скільки всьо

го я зробив, щоб ти змогла просто прийти й узяти 
гроші. Не торгуйся, більше п’ятдесяти відсотків ти 
не одержиш.

-  Так. Схоже, ти дійсно не жартуєш. Якби це був 
розіграш, торгуватися ти б не став, -  наче сама собі 
сказала дівчина.

-  Ну й перевірочки в тебе!
Сергій ще раз переконався в нелогічності жіно

чої логіки.
-  Я не згодна. Я не можу піти на злочин, -  непев

но заявила Владислава.



-  Владо, зрозумій, -  Сергій взяв дівчину за ру
ку, -  для мене це справді важливо. Цьому типу тре
ба втерти носа. Його необхідно провчити, інакше 
він і надалі кидатиме своїх компаньйонів. Що тебе 
зупиняє? Боїшся?

-  Ні, просто не хочеться вплутуватися...
-  Але ж вони самі перетнули межі чесної гри, 

коли викрали нас. Між іншим, якби ти не втекла, 
домовитися з ними в мене б не вийшло, і ти дотепер 
сиділа б у підвалі, чекаючи, що я принесу гроші. Ти 
ж не належиш до категорії людей, які після удару 
по правій щоці підставляють ліву?

-  Взагалі-то, належу.
Сергій не зводив очей із Владислави. Розпач у 

його погляді дав зрозуміти дівчині, що вона була 
його останньою надією на благополучний фінал цієї 
історії. Чомусь Влада раптом відчула себе зо
бов’язаною допомогти. Їй завжди була притаманна 
схильність до самопожертви.

-  Добре. Я зроблю все це для тебе. Тільки де га
рантії, що ти не хочеш мене підставити?

-  Господи! Про це можеш не турбуватися. По- 
перше, у мене немає ніяких підстав шкодити тобі... 
А по-друге... Невже не зрозуміло. Хоча першого 
пояснення, я думаю, досить.

-  Добре. А чому ти вважаєш, що я, взявши гро
ші, не зникну з ними?

-  Куди? І потім я хочу вірити тобі.
-  Добре. Повтори ще раз докладніше, що я маю 

зробити. -  Владислава була страшенно заінтригова
на всім, що відбувалося.

Уважно вислухавши співрозмовника, Влада, 
мило посміхаючись, підвелася й попрямувала в жі
ночу кімнату. Табличка «Ми завжди раді бачити 
вас тут» на дверях туалету настільки насмішила,



що напруга, яка вже накопичилася, раптом зникла. 
Влада, майже не хвилюючись, пішла виконувати 
своє завдання. З’явилася вона вже за п’ятнадцять 
хвилин. Бліда й насторожена, дівчина повернулася 
до столика й негайно закурила. Усе відбулося так, 
як і припускав Сергій. Обмотавши руки своєю ший
ною хусткою, щоб не залишати відбитків, Влада 
зайшла в потрібний під’їзд. Ключ підійшов до две
рей дванадцятої квартири. Усередині нікого не бу
ло. Сейф відкрився без ускладнень. Як і обіцяла, 
Влада не стала перераховувати гроші. Вона швидко 
схопила коричневий целофановий згорток, закрила 
сейф і кулею вилетіла з квартири.

-  Усе гаразд?
-  Так. Гроші в мене у внутрішній кишені пі

джака.
-  Негайно посміхнися. У тебе такий вигляд, на

че ти щойно вкрала велику суму.
-  Підозрюю, що всі, хто бачив, як я йду у дамсь

ку кімнату, думають, що в мене проблеми іншого 
характеру.

-  Не будемо розсіювати їхні ілюзії. Ходімо 
звідси.

-  Поїхали до мене, -  вимовляючи це, Влади
слава дивилася кудись убік, -  мені там завжди за
тишно.

-  Не заперечую, -  Сергій відчув, як мурашки 
забігали по спині.

-  Не ображайся, але я, напевно, не братиму свою 
частину.

-  Владо, усе має бути чесно, ти попрацювала, то 
й одержуй гонорар...

-  Ну як хочеш, -  Владислава плюнула на мораль 
і погодилася, -  тоді віддаси мені гроші дорогою до
дому. Мені так буде спокійніше.



-  Господи, ну чому ни не довіряєш мені?
-  Є в тобі щось таке, підозріле.
Сергій допоміг Владиславі накинути плащ. «По

їхали до мене». «Не заперечую», -  згадалося йому, 
і він не зміг стримати переможної посмішки. Коли 
вони виходили, Сергію здавалося, що всі присутні 
чоловіки із заздрістю дивляться їм услід. Сергій ба
гатозначно підморгнув власному відображенню в 
дзеркальних дверях і галантно відчинив їх перед 
Владиславою.

-  Ну й вираз обличчя в тебе, -  фиркнула Влада. -  
Усі в ресторані подумали, що тобі тільки що вдало
ся вмовити мене залишитися з тобою на ніч.

-  Вибач, це я загрався, -  Сергій трохи зніяко
вів, -  увійшов в образ і...

-  Не виправдовуйся, я загалом не ображаюся. 
Просто кумедно.

Вони стояли біля парапета й мовчки вдивляли
ся в нескінченність морських просторів. Сергій по
порпався рукою в згортку із купюрами Олександра 
Палича, які той так доречно виділив на поточні ви
трати.

Передаючи Владиславі гроші, Сергій почував се
бе переможцем. Усе поки йшло за його планом. Ро
зум підказував, що необхідно й далі дотримуватися 
намічених дій. Серце скривджено нило, не даючи 
ніяких конкретних рішень. Усі інші частини Сергія 
запекло намагалися придумати довід, який би 
свідчив, що цей вечір просто необхідно провести з 
Владиславою.

-  Слухай, -  Влада, не перераховуючи, поклала 
гроші в кишеню плаща, трохи підстрибнула й сіла 
на парапет, — а чим ти взагалі займаєшся? Ну, я 
маю на увазі у вільний від крадіжок час? Скоюєш 
убивства?



Сергія пересмикнуло.
-  Дурний гумор. Взагалі, займаюся поліграфі

єю. Друкую листівки із кримськими краєвидами, -  
як добре, що Влада сама завела цю розмову. -  Хо
чеш, покажу?

Сергій дістав темну папку із сумки й простягнув 
дівчині. Влада погортала продукцію й розчаровано 
вирекла:

-  Звичайні кадри. «Ластівка», «Ведмедик», 
«Адалларі»... Цим займається вся Ялта.

-  Ти не зрозуміла. -  Сергій підставив сумку, і 
Влада поклала папку на місце. -  Я не фотограф. Я 
відповідаю тільки за якість друку, а вона тут дійсно 
непогана.

-  Ну, на якості листівок я не розуміюся... А чо
му б тобі не випускати які-небудь цікавіші картин
ки? У мене є подруга, вона прекрасний художник...

-  Давай поговоримо про це в тебе. Ти ж замер
заєш.

Підіймаючись звивистими химерними кам’яни
ми сходами, що вели до Владиного району, Сергій 
міркував над цілком ідіотською дилемою. З одного 
боку, задля його планів вкрай важливо було хоча б 
на півгодини вийти до міста одному. З другого -  він 
прекрасно розумів, що не зможе залишити Владу 
ані на хвилину до самого ранку...

«Я надто зухвалий», -  подумки закинув собі він, 
але вголос промовив необхідне:

-  Ти підіймайся, а я збігаю в магазин і поверну
ся...

Бігти було недалеко...

*  *  *

-  За успіх нашого грандіозного заходу! -  Сергій 
пильно подивився на Владиславу й зрозумів, що не



має більше сил боротися сам із собою. Лада зіщули
лася під його поглядом. Потім винувато посміхну
лася, відставила чарку й підійшла до вікна.

-  Мені завжди було цікаво, чи сприймають нав
колишні все, що відбувається, так, як я... -  не по
вертаючись, вимовила Владислава. -  Знаєш, все що 
відбулося, і моє запрошення в гості... це можна вит
лумачити... Ти розумієш, що це зовсім не банальна 
спроба спокусити?

Сергій обійняв її за плечі, що тремтіли.
-  Господи, ну, звичайно, я все розумію. -  Він 

різко повернув дівчину до себе.
-  Я вже думала, що ти ніколи цього не зробиш, -  

прошепітіла Владислава, віддаючись його мужнім 
губам. І пристрасть божевільної ялтинської ночі на
хлинула на них з повною силою.

-  Моя! -  шепотів Сергій, притискаючись щокою 
до її оголених стегон.

-  Твоя, -  погоджувалася Владислава, жадібно 
всмоктуючи кожною клітинкою його дотики.

* * *
-  Господи! Я проспала геть усе. За сорок хвилин 

оголошення заповіту. Мені ще потрібно привести 
себе до ладу. -  Щойно прокинувшись, Влада сиділа 
на постелі, затишно загорнувшись в ковдру, і з за
доволенням пила зварену Сергієм каву.

-  Я люблю тебе! -  Сергій провів рукою по її що
ці. -  Правда, люблю. Раптом, ні з того ні з сього, 
безповоротно й ненавмисне...

Влада, дивилася на нього й сонно, зовсім по-ди
тячому посміхалася. Їй давно вже ніде не було так 
добре... «Виявляється, затишок -  це атрибут не міс
ця, а людини, разом із якою ти в цьому місці пере
буваєш...» — подумала вона.



І тут у двері подзвонили. Усе, що відбувалося по
тім, повністю вписувалося в розроблений Сергієм 
план.

-  Владиславо Раєвська, ви заарештовані за пі
дозрою в розкраданні майна.

Обшук у квартирі. Розпити Деркача. Сергій чесно 
розповів, що вчора ввечері, зідзвонившись, вони зу
стрілися в «Білому ведмеді», потім пішли сюди. Пе
релякані очі Владислави. «Що б не відбувалося, 
пам’ятай, я люблю тебе», -  встиг шепнути їй Сергій. 
Владиславу забрали. Сергій присів просто на сходи й 
тремтячими руками дістав сигарету. У будь-якій 
справі має бути присутня здорова частка цинізму. Гра 
є гра... Він був упевнений, що вчинив правильно. По- 
перше, заповіт тепер не оголосять, тому навряд чи ко- 
му-небудь доведеться вбивати Владиславу. По-друге, 
якщо зопалу бандити все-таки вирішать прибрати 
дівчину, їм це не вдасться, бо Владислава якийсь час 
перебуватиме в міліції. Дуже надійне місце, там її 
точно не дістануть. Сергій, як йому здавалося, зробив 
усе, що міг, для безпеки Владислави.

* * *
-  Сергію! Сідай, поїхали, -  цього разу мордово- 

роти з «Ауді» не утруднювали себе синхронним ви
ходом. Сергій навіть трохи зрадів, що життя запро
понувало йому ще кілька хвилин провести в Ялті. 
Він твердо вирішив тікати з міста назавжди, як 
тільки трапиться нагода.

-  Нічого не розумію... Поясни толком, що відбу
лося? -  Олександр Палич рвав і метав.

-  Наскільки мені відомо, її щойно заарештували 
за викрадення заповіту власного батька...

-  Чорт! А я думаю, чого це вони не оголосили за
повіт! Я коли-небудь довідаюся, що в ньому!



-  Я не розумію іншого, -  Сергій гідно грав свою 
роль, -  як їй пощастило це зробити? Ви ж говорили, 
що хлопці будуть стежити за її пересуванням.

-  Вона відірвалася від них учора. Клята Ялта... 
Кожна квартира має тут по три потайні виходи!

Сергій оцінив комплімент улюбленому місту.
-  І що тепер? Заповіт не оголошено... Дівчина в 

міліції. Виходить, це вам навіть на руку.
-  Яке там, -  Олександр Палич похмуро відмах

нувся. -  Зараз через пропажу цього папірця таку 
катавасію влаштують... Хоч збирай манатки й зни
кай до ліпших часів. Зміст заповіту знає нотаріус. 
Може, він має право оголошувати його по пам’яті? 
Навіть якщо дівчину посадять, вона все одно зали
шиться спадкоємицею акцій. А домовитися з нею 
через ґрати буде вкрай нелегко.

-  Слухай, дівчину, по-моєму, потрібно прибрати 
зараз, щоб не плуталася під ногами.

-  Як? -  такий поворот подій Сергія не влаштову
вав. -  Я що, Рембо? Я повинен піти у відділок і всіх 
там перестріляти?

-  Ти мені ще пообурюйся... Потрапиш в цей са
мий відділок зовсім в іншій ролі. На тобі подвійне 
вбивство висить, якщо ти не пам’ятаєш.

-  Я все пам’ятаю...
Після напруженої паузи Олександр Палич нео

хоче простягнув Сергію гроші.
-  На. Підеш у відділок, довідаєшся, що там від

бувається, знайдеш, кому дати на лапу, щоб її від
пустили під підписку про невиїзд. І взагалі, за зако
нодавством у нас відпускають під заставу.

Нічого зі сказаного вище Сергій не передбачив... 
Залишати місто за таких умов було неможливо. Зі 
зрозумілих причин цей факт не приніс Сергію ані- 
найменшої радості.



-  Що далі?
Олександр Палич терпіти не міг, коли хто-не- 

будь вимовляв цю фразу, тим більше таким тоном. 
Але довелося взяти себе в руки.

-  А далі нам зручні твої з дівчиною стосунки. 
Випитаєш, що було в заповіті. Якщо акції Раєв
ського заповіли їй, прибереш її негайно.

-  Секундочку. Ми так не домовлялися... Я випи
тувати не вмію. І потім, своїми викраденнями ви 
ввели мене в коло її близьких знайомих. Тепер, у 
разі чого, усі підозри впадуть на мене.

-  Я вже все сказав. Або ти дієш по-моєму, або я 
віддаю касету в міліцію.

Сергій подумки прокляв того, хто винайшов ві- 
деокамери. Зовсім не до речі згадалася цікава кар- 
тинка з якогось журналу: гола й повністю подряпа- 
на людина сидить біля підніжжя гори, з якої щой- 
но намагалася злетіти, і, прикриваючись самороб- 
ними крилами, з неприхованою злістю дивиться на 
літак, який летить у небі. Під картинкою красуєть- 
ся напис «No mashine». Тепер Сергій теж вважав, 
що прогрес приніс людству лише шкоду. Ситуація 
здавалася безвихідною, клята відеокасета загро- 
жувала в’язницею, а відмова від в’язниці -  смертю 
Владиславі.

-  Послухайте, я щось не розумію, чому б вам 
не використати мене, як планувалося спочатку, 
щоб домовитися із Владиславою. Я вже підготу
вав ґрунт, щоб переконати її принести вам ак
ції...

-  Я не вірю в те, що ця панянка може приносити 
щось, крім неприємностей. Ти, я дивлюся, дуже 
прив’язався до неї... То ти врахуй, виконавця в Ял
ті знайти не проблема. Не ти, то інший розбереться 
з дівчиною. А ти вирушиш прямо до ментів... Тому



вибирай, що тобі дорожче: власна шкура чи гар
ненька дівчина.

-  Це питання ми з вами вже обговорювали.
Сергій мовчки взяв гроші й, нарочито голосно

ляснувши дверима, вийшов.

* * *
Владислава вперто намагалася зібратися з дум

ками. «Спокійно. Тільки не нервувати. Усе буде 
добре», -  повторювала вона про себе.

-  Так. Зараз заповнимо документи, -  Деркач 
потер руки, передчуваючи розв’язку цієї тривалої 
справи. Ден курив, сидячи на підвіконні в кабіне
ті колеги, і відсторонено дивився у вікно. Чомусь 
йому було страшно зустрічатися очима з Влади
славою.

-  Отже, -  офіційним тоном продовжував Дер
кач, -  ім’я?

Владислава мовчала.
-  Ім’я, по батькові, прізвище! -  грізно викрик

нув Деркач.
Лада здригнулася.
-  Ви ж і так знаєте...
-  Ми про вас, дівчино, багато чого знаємо. Відпо

відайте на запитання, як годиться.
«Тільки не зриватися, -  настроювала себе Вла

дислава. -  Зараз потрібно бути поступливою». Вона 
набрала в груди повітря й приготувала відповіді на 
стандартні для заповнення справи запитання.

-  Раєвська Владислава Олегівна, -  швидко ви
палила вона, радіючи, що зуміла заговорити спо
кійним тоном.

-  Скільки вам повних років.
-  Тисяча дев’ятсот сімдесят... -  Влада збилася.
-  Що?!



-  Я думала, ви запитаєте рік народження... Я че
кала...

-  Господи, з вами неможливо працювати! -  Дер
кач теж збився.

-  Двадцять п’ять їй, -  втрутився в розмову Ден. -  
Вікторовичу, дані ми й самі заповнимо, давай пе
рейдемо до справи.

-  Навіщо ви викрали заповіт власного батька?
-  Що?! -  Владислава миттєво вийшла з істерич

ного стану. -  Що я зробила? -  і тут підозрювана від 
душі розреготалася.

-  Раєвська, всі докази проти вас уже знайдені! 
На вихідні ви проникли в кабінет нотаріуса й, яки
мось чином зламавши сейф, викрали звідти багато 
цінних паперів, серед яких був і заповіт вашого 
батька.

-  Зачекайте. Виходить, заповіт викрали?! -  по
див Владислави було настільки щирим, що Ден не 
зміг не повірити їй.

-  Ви хороша акторка, -  Деркач продовжував 
розмову. -  Жаль, що акторів не вчать змінювати 
відбитки пальців. Ваші відбитки виявлені всередині 
сейфа. -  Влада, не кліпаючи, стежила за слідчим. -  
І ще. Вам знайома ця річ?

Деркач поклав перед дівчиною шкіряну папку 
для документів. Владислава впізнала її, це була 
папка, з якої вчора вона діставала листівки, зробле
ні Сергієм.

-  Ні. -  Дівчина вирішила не розчаровувати Дер
кача у своїх акторських здібностях.

-  А як ви тоді поясните, що й на ній виявлені ва
ші відбитки пальців?

-  Не знаю. Можливо, я коли-небудь і брала цю 
річ... Просто не пам’ятаю... Може, мені хтось давав 
її в руки.



-  Хто? Ця папка лежала на столі нотаріуса!
-  Я не пам’ятаю... І цю папку я теж не пам’ятаю. 

І в кабінеті нотаріуса я жодного разу не була. Це все 
якесь марення...

«Спокійно, тільки не нервувати, спокійно».
-  Тобто ви не збираєтеся чесно в усьому зізна

ватися?
-  Я не брала заповіт! Який мені сенс його брати?
-  Є сенс, -  Деркач зробив ефектну паузу, -  ви 

якось, пригадується, підслухали нашу з колегою 
розмову, коли було сказано, що той, кому діста
нуться акції, найбільш зацікавлена в убивстві лю
дина. Мабуть, ви не хотіли бути головною підозрю
ваною. Мабуть, вам є чого боятися... Більше того, у 
вас була можливість підсипати отруту у вино. Адже 
ви добре інформовані про звички власного батька? 
До того ж ідею з ванною й струмом придумали ви...

-  Ви хочете сказати, що я вбила батька й Геру?! 
Ви при своєму розумі? Як ви можете так...

І тут Влада зрозуміла, що вона на місці Деркача 
думала б так само. Адже слідчим нічого не відомо 
про Сергія. Владислава замовкла. Думка про те, що 
все міг підстроїти Сергій, не давала їй спокою.

-  Чому ти мовчиш? -  Ден узяв ініціативу на се
бе. -  Ти що, не розумієш, чим загрожує твоє мов
чання? Я зобов’язаний посадити тебе за ґрати як мі
німум за проникнення в приватну власність...

-  Дене, -  Влада твердо вирішила поки нічого не 
розповідати про Сергія, -  повір мені, я вперше чую 
про те, що заповіт зник... Як його викрали?

Ден проігнорував питання Владислави.
-  Вікторовичу, нам треба поговорити, -  сухо ки

нув він Деркачу.
-  Виведіть затриману, -  відчинивши двері, 

крикнув комусь Деркач.



-  Можна мені подзвонити? -  Владислава з жа
хом дивилася на молоденького лейтенанта.,

-  Кому? -  в один голос поцікавилися Ден і Дер
кач.

Владислава замислилася. А дійсно, кому? Рані
ше вона повідомила б про те, що трапилося, батько
ві. А зараз?

-  Батькові. Тобто додому до батька, Раї. Або 
Глюку... Я не знаю... Кому-небудь...

Ден зупинив жестом Деркача, який намагався 
щось запитати.

-  Раєвській-старшій ми вже подзвонили. А Глю- 
ка другу добу немає вдома. Скажи, вона не збирала
ся куди-небудь їхати?

-  Ні. Ми домовлялися зідзвонитися з нею вчора 
ввечері. Я телефонувала, її не було... Чому ти дума
єш, що другу добу?

-  Я заїжджав. Сусіди кажуть, що вона не ночу
вала. -  Ден смикав краватку. -  Може, поїхала до 
батьків?

-  Нікому нічого не сказавши? Виключено. -  
Влада відчула, як паніка охоплює її душу. -  Ви не 
сварилися?

-  Начебто ні. Але й не мирилися теж... Я думав, 
вона поїхала, попередивши тільки тебе.

-  О, -  Деркач вважав за потрібне втрутитися, -  
ще й подругу в цю справу втягли!

-  Та перестаньте ви! -  в один голос різко випали
ли Владислава й Ден. Деркач обурено змовк.

-  Дене, -  Влада заговорила дуже швидко, -  у 
будь-якій іншій ситуації я б із задоволенням поси
діла тут у вас кілька днів. Але зараз у мене просто 
немає часу... Треба шукати Глюка. -  Дівчина бла
гально глянула на Деркача. -  Відпустіть ви мене, не 
брала я заповіту!



-  Розберемося, -  Ден зробив заспокійливий 
жест. -  Нам потрібно переговорити. Почекай, тебе 
незабаром викличуть.

Лейтенант вивів Владиславу в коридор.
-  Вікторовичу, вона не могла взяти заповіт. Об- 

шук у квартирі нічого не дав, сама вона явно враже- 
на тим, що трапилося. І потім, їй дійсно немає 
потреби це робити... Якби вона була замішана в 
убивстві, їй не потрібно було б намагатися довести 
нам, що її батько вмер насильницькою смертю.

-  Я знаю, -  на здивування Дена Деркач і сам все 
прекрасно розумів. -  Просто вся ця історія з її від
битками пальців -  чудовий привід, щоб притиснути 
дівчину до стінки й змусити розповісти більше про 
всі ці загадкові викрадення.

-  Так. Вона явно щось приховує. Але, знаючи її 
характер, можу запевнити, якщо вона не хоче щось 
розповідати, вона не буде.

-  Це до часу, -  грізно прорік Деркач.
Ден заперечно захитав головою. Застосовувати 

до Владислави звичайні методи витягування інфор
мації він не збирався.

-  По-моєму, Владка просто покриває цього 
хлопця, який в’ється навколо неї останнім часом. 
Правда, убивцю батька вона б рятувати не стала...

-  Знаєш що, -  Деркач першим заговорив про 
потрібний Дену варіант. -  Схоже, найрозумніше за
раз -  тимчасово відпустити її. Раєвська-старша вже 
говорила, що хоче внести за дочку заставу. Здаєть
ся, тут усе не так просто, і, посадивши дівчину за 
ґрати, ми втратимо важливу ниточку, яка веде до 
злочинця.

-  Так. Якщо вірити отриманій інформації, то 
наш злочинець діє цілком логічно. Обидві жертви 
були основними фігурами фірми. Швидше за все, за



це їх і прибрали. Не можу тільки зрозуміти, що са
ме потрібно злочинцеві від For you? -  Ден запиталь
но глянув на колегу.

-  Ти не враховуєш, що, для того щоб заволодіти 
фірмою, мало просто вбити її главу. Злочинцеві все 
ще дуже важко досягти своєї мети. Є ще два спів- 
засновники. Вони входять у керівництво фірми.

-  Більше того, їхню непричетність до вбивств ми 
з тобою вже довели. Не хочу тобі дорікати, Вікторо
вичу, але прикро, що стільки часу витрачено на роз
робку невинних людей.

-  Відсутність результату -  теж результат, -  
в’яло виправдався він і одразу продовжив: -  Тоді у 
нас залишаються лише двоє підозрюваних: обидві 
Раєвські. Але Владислава, як ти вважаєш, виклю
чається. Виходить, час впритул займатися її мачу
хою.

-  Це правильно, -  Ден задумливо дивився ку
дись удалину. -  Але є й інший варіант. Можливо, 
злочинець вважає, що зможе домовитися з живими 
директорами й новими власниками акцій... Із са
мотнім Журавелем усе взагалі просто. Через відсут
ність спадкоємців його акції розпродаються з аук
ціону. Злочинець легко викупить їх.

-  Навіщо? Диктувати свої умови у фірмі він змо
же, лише здобувши контрольний пакет акцій.

-  Так, тому акції Раєвського, кому б вони не ді
сталися, є воістину ласим і недоступним шматоч
ком. Із можливих спадкоємців Владислава найно- 
ровливіша, тому домовитися з нею в злочинця мало 
шансів. Він про це знає й робить попередні кроки. 
Спочатку викрадає її саму. Чи то з метою залякати, 
чи то бажаючи взагалі вивести її з переліку можли
вих спадкоємців. Але дівчина тікає. Тоді її намага
ються видати за божевільну. Тут дуже підозріло по



водиться цей її залицяльник. А потім, коли ні те, ні 
інше не діє, її здають до нас, підстроюючи викра
дення заповіту, сподіваючись, що ми надовго заса
димо її за ґрати й вона не зможе перешкодити зло
чинцеві розпоряджатися в For you.

-  Знаєш, -  Деркач поклав руку на плече коле
ги, -  твоя версія досить правдоподібна для детек
тивного роману. У житті так складно убивця діяти 
не став би.

-  Навіщо ж тоді він перетягував трупи у ванну?
-  Господи, старий я вже ганятися за кіномон- 

страми. У будь-якому разі вважаю Владиславу Ра- 
євську чудовою приманкою.

-  Згоден.

* * *

Як тільки Сергій зайшов у відділок, двері одно
го з кабінетів відчинилися й на порозі з’явився хло
пець у формі.

-  Хто тут за Раєвську заставу збирався внести?
-  Я! -  ошелешено відповів Сергій. «Оце міліція, 

вони що, думки навчилися читати?» -  промайнуло 
в голові. Стильно одягнена жінка років сорока з по
дивом повернула голову до Сергія.

-  І ви теж? -  низьким грудним голосом запитала 
вона.

-  Проходьте сюди, -  обох пропустили в кабінет, -  
зараз оформляти все будемо. -  Їх залишили одних.

Жінка трималася дуже спокійно. Нітрохи не 
бентежачись присутністю сторонніх, вона почала 
розглядати документи на столі.

-  Нічого цікавого. -  повідомила вона тихо й ще 
раз глянула на Сергія. -  А ви, власне, хто? -  тон її 
був холодний і не дуже дружній.

-  Я -  друг Владислави... А ви?



-  Я теж. Ну і за сумісництвом ще й мачуха.
«А в Олега Раєвського губа не дура», -  Сергій по

сміхнувся.
-  Рая, -  жінка якимось зовсім східним жестом 

притулила долоні до грудей і ледь помітно кивнула.
-  Сергій. -  Він незграбно ткнув у себе рукою. -  

Ви дозволите мені внести заставу?
-  Ні. -  Жінка хитро примружилася.
-  Але чому?
-  Навіщо Владиславі від когось залежати?
Сергій насупився й став мовчки чекати розв’яз

ки. Оформлення документів зайняло близько півго
дини. У коридорі задзвеніли ключами й почувся 
дзвінкий голос Владислави.

-  Ні, ну це просто смішно, я ж не напильник у 
вас просила. -  Дівчина стрімко ввірвалася в кабі
нет. -  У кого є ручка й листочок.

Раєвська-старша, нічим не видавши свого по
диву, простягла Владиславі блокнот. Дівчина 
швидко зробила якісь позначки, полегшено зіт
хнула, вирвала листочок і повернула блокнот 
власниці.

-  Раю, я так рада тебе бачити. -  Влада приту
лилася головою до плеча мачухи. -  Уявляєш, я 
щойно брала ексклюзивне інтерв’ю в убивці. Він 
сидів поруч зі мною в коридорі, чекаючи свого слі- 
дака. Хлопець сп’яну зарубав сокирою власного 
брата. Не слідак, а той, котрий чекав у коридорі. 
А вони мені ручку не хотіли давати, -  вона кивну
ла на лейтенанта, який усе ще оформляв якісь па
пери.

-  Та збрехав він вам усе, -  лейтенант виявився 
говірким. -  Його за шахрайство взяли, просто з 
ринку забрали. А про вбивство, то це він собі ціну 
набиває.



Владислава якось знітилася й безпомічно огля
нулася. Сергій привітно помахав рукою з дальнього 
кутка кімнати. Очі дівчини округлилися.

-  Здрастуй... Ти як тут?
-  У тебе гарні друзі, Ладо, -  мачуха погладила 

Владиславу по волоссю. -  Він намагався внести за 
тебе заставу.

-  Дуже мило з його боку. -  Влада награно по
сміхнулася. -  Ви знайомі?

Сергій кивнув.
-  Не можу сказати, що рада місцю нашої зу

стрічі. -  Раєвська-старша нарешті посміхнулася 
Сергію.

-  Ви можете йти.
-  Але я хотіла б усе-таки поспілкуватися зі слід

чим. -  Рая вимогливо подивилася на лейтенанта.
-  Хм, -  міліціонер явно зам’явся, -  слідчого 

зараз немає на місці, він... -  Рая подивилася на 
парубка дуже пильно, і Сергію здалося, що той 
знітився. -  Деркач боїться з вами зустрічатися, 
каже, що ви весь час збиваєте його з думки, про
сив, щоб я тихо випровадив вас разом із дівчи
ною...

Рая голосно засміялася.
-  Послухайте, ви дуже сприйнятливі до гіпно

зу, -  нарешті, звернулася вона до зовсім ошелеше
ного лейтенантика. -  Ви -  перша людина, з якою 
у мене вийшов цей трюк. Не засмучуйтеся, не хо
че мене бачити, то й не треба. Зайду іншим разом. 
Ходімо?

Усі троє вийшли з відділку.
-  Воля! -  якось занадто безтурботно прокричала 

Владислава й, підібравши із землі цілу купу опало- 
го листя, зажбурнула його у відкриту кватирку мі
ліції.



-  Раю, ти пригнала мою «Хонду»?! От спасибі. -  
Влада глянула на Сергія. -  Куди тебе відвезти? -  
премило запитала вона його.

-  Куди завгодно, аби тільки я міг там з тобою 
спокійно поспілкуватися, -  Сергій починав закипа
ти. Влада на секунду замислилася.

-  Ну добре, давай відвеземо Раю, а потім погово
римо. -  Раєвська-старша вже пішла до машини. 
Скориставшись відсутністю мачухи, Владислава 
серйозно глянула на Сергія і, повільно вимовляючи 
слова, сказала: -  Тільки врахуй, будь ласка, що я 
більше не вірю жодному твоєму слову.

Сергій вирішив, що виправдовуватися буде піз
ніше.

-  Владо, зайди зі мною на кілька хвилин, -  по
просила Рая, коли «Хонда» припаркувалася біля 
будинку Раєвських. -  Вас, юначе, не запрошую. У 
мене в будинку зараз збори академії йоги, боюся, 
вас можуть шокувати деякі речі.

-  Нічого, я зачекаю, -  Сергій демонстративно 
поштиво схилив голову на знак прощання.

Біля входу в будинок Владислава зупинилася як 
вкопана. Її почали бити дрижаки.

-  Що? -  Рая злякано схопила її за руку.
-  Раю, я... я не можу, -  очі дівчини розширили

ся. -  Після того, що трапилося з батьком, мені дуже 
важко заходити сюди, адже для мене все це, -  Вла
да вказала на будинок, -  усе це -  він.

-  Треба боротися із власними слабкостями, -  ма
чуха ніжно обняла дівчину за плечі. -  Я от, напри
клад, тут живу... Ходімо, я маю тобі дещо показати. 
Я знайшла записку батька, адресовану тобі, написа
ну за день до смерті.

Істерика Владислави миттю випарувалася. Дів
чина майже бігцем влетіла в будинок.



-  Як? У будинку ж був справжній обшук, спо
чатку шукали сліди вбивці, потім рилися в папе
рах, і міліція нічого не виявила...

-  Твій батько завжди відрізнявся вмінням хова
ти речі, найчастіше він це робив мимоволі і потім 
сам не міг їх знайти. -  Рая сумно посміхнулася. -  
Втім, зараз він явно навмисне ховав касету. Недав
но мені стало зовсім тужно, і я вирішила перегляну
ти наші сімейні зйомки. Касета якимось чином вия
вилася в мене в особистих речах, разом з відеомате- 
ріалом академії, тому міліція нею особливо не заці
кавилася. Ти, напевно, пам’ятаєш ту касету. Там ти 
маленька, потім наше із твоїм батьком весілля, ще 
аматорські зйомки всяких пікніків...

-  Звичайно, пам’ятаю. Ну?
-  Магнітофон відмовився приймати касету. Я 

дуже здивувалася, подумала, що щось із плівкою, 
полізла розбиратися і знайшла записку.

-  Він що, сховав її всередину касети? Нічого со
бі, шифрувальник...

-  Тримай, -  Рая простягла зім’ятий листок із зо
шита, -  почитай поки. А я піду подивлюся, як там 
гості.

Рая пішла, а Влада ще довго не могла змусити 
себе розгорнути записку. Тремтячими руками вона 
м’яла лист із того світу, намагаючись настроїтись 
на позитивний діалог з батьком.

«Ну, нарешті хтось сподобився переглянути цю 
касету! Я взагалі не розумію, ви тут без мене нудь
гуєте чи як?! -  з перших же рядків обурювався Ра
євський. Влада, наче виправдовуючись, глянула 
на стелю. Ну, звичайно ж, батько знав, що рано чи 
пізно хто-небудь із домашніх вирішить перегляну
ти це відео, і передбачав, що відразу після його 
смерті руки до цього ні в кого не дійдуть. -  Ладко,



доню, сонечко моє, якщо ти читаєш все це, вихо
дить, я не даремно так перестрахувався. Є деякі 
факти, які стверджують, що мені загрожує небез
пека. Не хочу, щоб ти діяла зопалу. Тому й попро
сив оголосити заповіт тільки через деякий час піс
ля моєї смерті. Тепер перейду до справи. Передба
чаю проблеми з моїм заповітом. Є люди, яким не
вигідно, щоб акції фірми потрапили в надійні ру
ки. Копія заповіту, оформлена за всіма правила
ми, зберігається в нашого доброго Фелікса. У моє
му ящику його стола. Він про це не здогадується. 
Величезне до тебе прохання, будь максимально 
обережною. Постарайся не продавати акції. І вза
галі, не розвали мені фірму, будь ласка. От начеб
то й усе. За мене не турбуйся. Ти ж знаєш, у раю, 
не в раю -  я скрізь улаштуюся. Так, до речі, знаю
чи твій характер, упевнений, що ти кинешся роз
слідувати обставини моєї смерті. Дуже тебе про
шу, не лізь».

«Знаючи твій характер... -  прошепотіла Влада 
крізь сльози. -  Ех, таточку, якщо б ти знав, як по
милився в мені. Я й пальцем не поворухнула, щоб 
щось з’ясувати. Я сиділа в полоні власних страхів і 
тупіла від скороминущих закоханостей».

-  Думаю, треба віддати цей лист міліції. -  Рая, 
як зазвичай, безшумно підійшла до Владислави. 
Дівчина здригнулася.

-  Так. Але пізніше. Спочатку я хочу забрати за
повіт. Поки про його місцезнаходження знаємо 
тільки ми, і це мене влаштовує.

-  Поїхати з тобою?
-  Ні, ні. Спасибі. Ти не пам’ятаєш, де в батька 

валявся ключ від цього дурного ящика?
Рая мовчки поклала перед Владою знайомий сі

рий ключик.



Із будинку Владислава виходила з уже твердим 
наміром розслідувати обставини смерті батька.

-  Поїхали куди-небудь, перекусимо, -  запропо
нував Сергій.

-  Не можу. -  Влада дивилася прямо перед со
бою, вчепившись обома руками в кермо, але маши
ну чомусь не заводила. -  У мене багато справ.

-  Таких термінових?
-  Так, дуже термінових. То куди тебе підвезти?
Сергій уже збирався дати собі обіцянку ніколи

більше не намагатися робити кому-небудь добро, як 
раптом Влада підняла очі, і він, усвідомивши, що 
дівчина щойно плакала, відчув якийсь незвичний, 
всепоглинаючий приплив ніжності. Дуже обережно 
він провів кінчиками пальців по щоці Владислави. 
Вона здригнулася й різко прибрала його руку. На 
мить їхні погляди схрестилися, і навколишній світ 
перестав існувати для обох... Сергій цілував кожну 
солону крапельку на віях Владислави й гаряче ше
потів про те, що із цих очей ніколи більше не лити
муться сльози. Влада, уткнувшись губами в його 
теплі сильні долоні, тихо плакала й недовірливо хи
тала головою.

-  Господи, що зі мною відбувається... -  вона, на
решті, знайшла в собі сили відсторонитися. -  Я 
впевнена, що не повинна вірити жодному твоєму 
слову, але варто побачити тебе...

-  І я тебе люблю...
-  Замовкни! -  майже крикнула Влада, потім 

швидко взяла себе в руки, закурила й зовсім іншим 
тоном вимовила: -  Тобі не здається дивним сам 
факт того, що я з тобою тут розмовляю?

-  Що ж у цьому дивного? -  Сергій намагався го
ворити якомога м’якше.

-  Нічого?! -  Влада саркастично підняла брови. -



Звичайно, нічого. Ти прекрасно знав, що я не скажу 
про тебе в міліції, тому почувався в цілковитій без
пеці. Увесь цей антураж, -  вона подивилася на руки 
Сергія, -  і твій закоханий погляд... Це ж не могло 
не спрацювати. Так? Підкорив дівчинку, от вона те
пер і мовчить... І багатьох жінок ти переконуєш 
діяти по-твоєму в такий спосіб?

-  Владо, ти мелеш дурниці. Тобто мені лес
тить, зрозуміло, але... -  незважаючи на трагіч
ність ситуації, Сергій був і справді приємно вра
жений.

-  Можливо, і дурниці. Якщо не заперечуєш, бу
ду продовжувати це робити! -  Владислава вирішила 
викласти все начистоту: -  В цілому все наводить на 
думку, що тобі дуже хотілося засадити мене за ґра
ти. Ти викрав заповіт мого батька, та ще й звалив 
цю крадіжку на мене.

-  Ти при своєму розумі? Яким чином?
-  Не знаю. Але сейф, з якого я вчора брала гроші 

для тебе, виявився сейфом, у якому зберігався запо
віт. А папка, на якій учора ввечері я так люб’язно 
залишила відбитки пальців, розглядаючи твої ли
стівки, -  папкою нотаріуса. Цікаво, скількох жі
нок, окрім мене, тобі довелося спокусити, щоб вони 
допомогли тобі так спритно повернути сейф і папку 
назад у кабінет нотаріуса?

Сергій згадав про Люську й насупився.
-  Я нічого не розумію... -  сказав нарешті він.
-  Я, загалом, теж. -  Влада завела машину. -  Але 

факти залишаються фактами.
-  Послухай, -  Сергій вирішив стояти на своєму 

до кінця. -  У твоїх міркуваннях величезна кіль
кість нестиковок. Виходить, я краду сейф, кладу 
замість заповіту солідну суму грошей, дозволяю то
бі їх забрати... Потім ще й намагаюся викупити те



бе з відділку, куди, за твоєю версією, так хотів тебе 
засадити. Де логіка?

-  Не знаю. Може, ти просто несповна розуму, от 
і робиш купу дурниць...

Подумки Сергій погодився із Владиславою.
-  У всякому разі, -  продовжувала вона, -  хочу 

тебе попередити, що в будь-який момент можу піти 
в міліцію й усе їм розповісти. Так що тепер ти в ме
не на гачку.

«І ти, Брут? Якось я тепер одночасно в усіх на 
гачку». -  подумав Сергій, але вирішив дограти 
свою роль до кінця.

-  Тут ми в рівних умовах, у сейф же лазила ти. 
Так що я теж можу все розповісти...

-  От як ти тепер заговорив!
-  Владо, це лише самооборона. До речі, коли б я 

встиг повернути сейф назад до нотаріуса, якщо весь 
вечір ми були разом?

-  Поки купував квіти!
-  Точно. Саме тоді. Узяв таксі, сказав: «Шефе, 

підкинь-но мене тут в одну квартирку, мені треба 
сейф викрасти».

-  Ти смієшся?
-  Ну добре, добре, таксі не брав. Попросив одну 

знайому, спокушену, як ти говориш, вона й під
везла.

Влада різко вдарила по гальмах. Сергій незво
рушно дивився у вікно.

-  Гарне місце! -  він кивнув на мальовничий са
наторій.

-  Якщо ти думаєш, що це я від нападу ревнощів 
машину зупинила, то можу запевнити: ти занадто 
високої про себе думки. Усе. Приїхали. Я пішла. 
За п’ять хвилин повернуся. Можеш поки обмірку
вати план своєї докладної пояснювальної. Попере



джаю, якщо ти нічого не розповіси, спокуса попро
сити міліцію розібратися буде для мене занадто ве
ликою.

-  Хто навчив тебе блефувати? -  крикнув Сергій 
їй услід. Влада різко обернулась, потім єхидно по
сміхнулася і, просунувши руку у відкрите віконце 
«Хонди», вийняла із замка запалювання ключ.

-  Ох, -  Сергій із сарказмом похитав головою, -  
як же ти мені не довіряєш!

-  Я її нікому не довіряю, -  Влада провела рукою 
по машині, -  це як з гітарою.

І дівчина зникла за масивною огорожею санато
рію. Сергій підсунувся ближче до водійського си
діння й, нагнувшись, просунув пальці під панель 
керування. Через хвилину він з’єднав два потрібні 
проводки й завів машину. Потім оглянувся й задо
волено хмикнув: прийняте рішення скинуло з його 
плечей величезний вантаж.

Владислава дуже любила Фелікса -  химерного й 
трохи божевільного друга батька.

Жив Фелікс у сараї, власноруч побудованому 
під вікнами жінки, яку він колись жагуче кохав. 
Влітку вільний художник вирізав з дерева всілякі 
дрібнички, які Владислава в душі вважала шедев
рами, і продавав їх на набережній. В інші пори ро
ку він робив досить успішні копії з робіт знамени
тих художників і болісно намагався реалізувати їх 
у художньому салоні. Дівчина була впевнена, що, 
якби Фелікс ставився до життя трохи інакше, він 
давно б став найвідомішим майстром, бо все, що він 
робив, було справді прекрасне. Але Фелікс катего
рично відмовлявся зустрічатися з іменитими мос
ковськими метрами і взагалі з ким-небудь, хто міг 
вплинути на подальшу кар’єру художника.



-  Тук-тук-тук! -  голосно прокричала Владисла
ва, підійшовши до знайомої діри в паркані санато
рію, -  є хто живий?

-  А-а-а! -  на порозі сарайки, так Фелікс називав 
своє помешкання, негайно ж з’явився усміхнений 
бородатий велетень зі скуйовдженими вихорами 
чорного волосся. -  Ладко, заходь. Захоплено радий 
привітати! Радий безмірно, нескінченно, безмежно, 
безапеляційно...

-  А також бездарно, безоплатно й передчасно, -  
закінчила ритуал вітання Владислава, яка спуска
лася хисткими сходами у двір.

Двір був дуже маленький, але затишний. Наяв
ність масивного стола давала змогу переносити сю
ди всі чаювання. Із сараю висунулися три хитрі ди
тячі фізіономії. У вільний час Фелікс учив сусід
ську дітвору малювати.

-  Добродії, -  строго звернувся він до учнів, -  по- 
моєму, вам є чим зайнятися. Ви ж «сарайтіно»?! Як 
можна відволікатися від роботи через якихось дам? 
Навіть через таких високомистецьких! -  Фізіономії 
миттю зникли за дверима. Жартуючи, Фелікс нази
вав усіх мешканців сарайки -  а в сезон тут зупиняли
ся юрби народу -  «Сарайтіно де Вироданто». Звучало 
дуже гордо, в італійському мафіозному стилі, правда, 
розшифровувалося смішно «Виродки на Сарайці», 
але про це невтаємниченим знати було не слід.

-  От, -  Фелікс розгублено знизав плечима, -  під
ростаючі сарайтінці. Охламони, щоправда, але, мо
же, користь буде. Чайку?

-  Я, чесно кажучи, на секунду. Мені дещо з тато
вого ящика забрати треба. Можна? Ти ж не обража
єшся, що я так, на бігу?

-  Я?! Заради Бога... Якби всі, хто сюди прихо
дить, забігали на секунду, я був би просто щасливий!



Влада розсміялася. Фелікс завжди говорив дуже 
голосно й емоційно, смішно жестикулюючи й крив
ляючись. Спілкуватися з ним без посмішки було 
неможливо.

-  Я вже відвикла від твоєї манери говорити, Фе- 
ліксе.

Фелікса покликали, і він, вибачившись, зник у са- 
райці. У дворі негайно ж з’явився один із дітлахів. 
Він підійшов до дівчини, потім здивовано скрикнув і 
розширеними очима почав вдивлятися в центр стола.

-  Що?! -  Влада простежила за його поглядом і 
гидливо поморщилася.

-  Ну треба ж! -  підліток усе ще не зводив очей із 
центра стола. -  Це все кішки дядька Фелікса. До
жились! Паскудять просто на столі. Незабаром на 
голову срати почнуть, -  підліток підійшов ближче й 
раптом взяв у руки шматок огидної коричневої куп
ки, потім понюхав її, і поклав собі в рота, після чо
го поморщився, виплюнув, і дуже заклопотано ви
мовив: -  Так і є -  какашка!

Владислава відчула напад нудоти. У цей момент 
у дверях з’явився Фелікс. Миттєво оцінивши ситуа
цію, він підійшов до стола, відважив підліткові лег
кого потиличника, потім, жахаючи Владиславу, 
точно повторив дії дитини.

-  Так і є -  тістечко «картопля». Ми в дитинстві 
теж так над дорослими знущалися.

До Владислави нарешті дійшов зміст сказаних 
Феліксом слів.

-  Ну й дітки! -  тільки й змогла вимовити вона.
-  Ялтинська шпана в зародковому стані. Не за

смучуйся, цей теракт вони, напевно, з кожним про
робляють. Це не особисто проти тебе.

Влада вимушено посміхнулася й пішла порпати
ся в батьковому ящику Феліксового стола.



-  Чуєш, Владо, ти тільки не все забирай. Відбе
ри, що тобі потрібно, а що не треба, залиш. Негарно 
якось, що Олежкин ящик порожній буде, -  сказав 
Фелікс, потім стушувався від власної сентимен
тальності й діловитим тоном додав: -  Може, комусь 
придасться щось.

Влада, не приховуючи цікавості, перебирала па
пери. У цьому ящику зберігалися всі написані ко
лись батьком вірші. Про існування ящика Влада 
знала завжди і дуже хотіла ознайомитися з його 
вмістом, але батько раніше не дозволяв. Влада, на
решті, наткнулася на копію заповіту. Швидко про
бігши очима по рядках, вона поклала знахідку в су
мочку. Інші листочки вивантажила в целофановий 
кульок. І, залишивши Феліксу лише шкільний зо
шит Олега Раєвського, попрощалася.

-  Ну, до завтра. Спасибі тобі, Феліксе.
-  Щасливенько. -  Фелікс допоміг Владиславі 

видертися сходами, які вели до паркану санато
рію. -  Тільки обов’язково зайди, не забудь. А то 
будеш, як Олежка: він обіцяв зайти, обіцяв... 
А сам помер...

Серце Влади боляче стислося.
-  Послухай, Феліксе, у тебе язик від тіпунів не 

болить?
Фелікс голосно розреготався, і вклонився на 

знак вибачення.
Мініатюрна фігурка Владислави з’явилася у во

ротах санаторію. Сергій завів машину й під’їхав 
ближче до дівчини.

-  Прошу. -  Він вийшов з машини й галантно від
чинив перед Владою водійські дверцята. Жоден му
скул на обличчі дівчини не здригнувся на знак по
диву. Сергій схвально посміхнувся.

-  Мерсі. -  Владислава заглушила машину й за



вела її своїм ключем. -  Тільки не говори, що ти ще 
й машини крадеш.

-  Просто багато з ними вовтузився, допомага
ючи батькові в майстерні.

-  Та вже ж, з тобою треба бути насторожі. І чому 
я раніше про це не подумала! -  Влада пильно диви
лася на дорогу. -  Ну що, ти готовий пояснити все, 
що відбулося?

-  Так. -  Сергій не зводив очей з її профілю. -  Усе 
пояснюється дуже просто. Я закохався... Закоха
вся, втратив розум, накоїв дурниць...

-  Пояснення не приймається, -  холодно повідо
мила Владислава.

-  Знаєш, от сидів зараз у твоїй машині й думав, -  
Сергій не звернув на її слова жодної уваги, -  ну що 
мене тримає? От як поїду зараз куди-небудь...

-  Тебе тримає моя обіцянка повідомити про тебе 
органи, -  тактовно нагадала Влада.

-  Ну, звичайно. От я й думаю, коли я такий не
щасний, в усіх на гачку, усім щось винен... Може, 
й не варто продовжувати таке існування. Уявляєш, 
ти виходиш із санаторію -  ні мене, ні машини. А по
тім довідуєшся, що я героїчно покінчив життя са
могубством... Ну, скажімо, розвернув машину мор
дою до обриву й натиснув на газ. І не як-небудь, 
а через велику нерозділену любов до тебе...

-  Чорний гумор.
-  Я думав, тобі такий подобається, -  Сергій усе 

збирався з духом.
-  Машину навіщо гробити?
-  Бачиш, про гумор я не помилився.
-  Не заговорюй мені зуби!
-  Не буду, -  Сергій покірно замовчав, -  а куди 

ми їдемо?
-  До нотаріуса.



«Хонда» уже припаркувалася на тому самому 
місці, де два дні тому стояв Люсьчин «Москвич».

-  Зачекаєш ще дві хвилини?
Сергій усвідомив, що подальша бездіяльність 

призведе до провалу.
-  Владо, стій, спочатку я повинен дещо тобі по

яснити. Ти що, не хочеш дізнатися правду? -  яко
мога спокійніше вимовив він.

Владислава, злякавшись серйозності його тону, 
зупинилася. Потім похмуро посміхнулася, похита
ла головою й різко грюкнула дверима. Сергій ки
нувся слідом за нею.

-  Зупинися, я тобі кажу, -  він схопив її за руку. 
Влада вирвалася й майже бігцем влетіла в під’їзд. -  
Стій! -  Сергій розвернув дівчину до себе. -  Ти не пі
деш туди, поки не вислухаєш мене.

-  Пусти, -  Влада спробувала відіпхнути його, -  
ти робиш мені боляче! Я не бажаю більше тебе слу
хати! Я роблю те, що вважаю за потрібне. Дай мені 
спокій!

Сергій буквально силою потяг Владу, яка опира
лася, до виходу.

-  Пусти!
-  Якісь проблеми, Раєвська? -  Ден стояв на по

розі під’їзду. Він знав, що злочинець клюне на при
наду. Сергій миттєво відпустив дівчину.

-  Ні, -  Влада нервово посміхнулася. -  Сімейна 
сцена. Нічого такого, у що вам треба було б втруча
тися, Денисе Ігоровичу, -  сказала вона. Що б там не 
було, сили на те, щоб виказати Сергія, Влада в собі 
не знайшла. Бліда й рішуча, дивилася вона, як Сер
гій повільно відчиняє двері. Чомусь дівчина була 
впевнена, що бачить Орлова востаннє.

Оголошення заповіту призначили на завтраш
ній ранок. Владислава, яка й так прекрасно знала,



що стане власницею батьківських акцій, особливо
го значення завтрашній процедурі не надавала. 
Вийшовши з під’їзду, вона роззирнулася навсібіч. 
Сергія, звичайно, і сліду не було. Влада повільно пі
дійшла до машини.

-  Я думав, ти там залишилася жити. — Сергій си
дів у машині.

Цього разу Владислава не приховувала свого по
диву.

-  Ти чому така ошелешена?
-  Думала, ніколи вже тебе не побачу...
-  Чого це раптом?
Владислава згадала, у чому справа, і образилася.
-  Вибач, якщо зробив тобі боляче. -  Сергій узяв 

дівчину за руку, Влада не пручалася. -  Здається, 
настав час справді все тобі пояснити, -  дуже серйоз
но сказав він.

-  Давно пора. -  Влада спокійно завела машину. 
Він нікуди не втік, чомусь зараз це здавалося їй го
ловним.

Море в найсильнішому нападі божевілля билося 
об камені. Здавалося, воно запекло хоче розбитися. 
А може, мріє відірватися, нарешті, від осоружного 
берега й, перетворившись на величезного чорного 
птаха, полетіти в далеке зоряне небо. Сергій і Вла
дислава стояли на верхній кам’яній сходинці, од
нак холодні бризки іноді долітали до їхніх ніг. Не
зважаючи на досить холодний вітер, іти не хотіло
ся, надто вже зачаровувала зараз стихія. Безлюдна 
мокра набережна відображала нескінченний кори
дор ліхтарів. Чомусь від цієї картини Владислава 
поринула в похмурі думки. Вона відчула, що дуже 
боїться майбутньої розмови.

-  Зачекай-но, -  Сергій поклав на сходинку свою 
сумку, -  ось так буде зручніше, можна й присісти.



-  Сергійку, -  Влада присіла, мерзлякувато ку
таючись у свій плащ. -  Послухай, якщо ти збира
єшся розповісти мені щось жахливе, то краще мов
чи... Найбільше я боюся розчаровуватися в людях.

Сергію здалося, що Влада прекрасно розуміє, 
про що їм доведеться зараз розмовляти.

-  Не будь дитиною, -  він пригорнув дівчину до 
себе, і на мить стало затишно, тепло й спокійно. -  
Я зобов’язаний все тобі розповісти. У нас немає 
вибору, тобі доведеться довідатися про мене жах
ливі речі.

-  Ти одружений і маєш двох дітей? -  Влада нав
мисне намагалася втекти від майбутньої розмови.

-  Скажи, якщо я зараз піддамся на твої провока
ції й нічого не поясню про заповіт, тебе це влаш
тує? -  Сергій навіть трохи розлютився.

-  Ні, -  Влада безсило опустила плечі, -  вибач, я, 
як ти зазвичай говориш, загралася. Я тебе уважно 
слухаю.

-  Починати доведеться здалеку. Тільки не пере
бивай, мені дуже складно про все це говорити...

-  Ну?
-  Усе почалося з того, що, крім звичайної для 

поліграфічної фірми продукції... Ну, різних кален
дарів, плакатів, листівок, ми вирішили випускати 
ще й спеціалізовані речі для барів і ресторанів.

-  Хто це «ми»?
-  Я й мої компаньйони. Історію про те, що хтось 

комусь винен, я придумав. Ну, щоб... Тьфу! Я ж 
просив, вислухай мене, не перебивай! Я розумію, 
що все це звучить невірогідно. Можеш вважати ме
не аматором дешевих ефектів, але я вирішив зустрі
тися з Раєвським. На роботі сказали, що вечори він 
воліє проводити вдома. Я навіть не став дзвонити, -  
Сергій явно нервував, -  от дурень, так? Під’їхав до



будинку, пом’явся біля дзвінка... Усе-таки вже бу
ло досить пізно. З відчиненої кватирки на першому 
поверсі долинав якийсь блюз. Як з’ясувалося по
тім, це було вікно кабінету твого батька. Раєвський 
відсунув штору, очевидно, хотів помилуватися ви
дом на нічне місто... Я покликав його.

Сергій ненадовго замовк, збираючись із силами. 
Напружена Владислава боялася його квапити.

-  Знаєш, він одразу впізнав мене. Мені це дуже 
полестило... Я марнославний. -  Сергій прикурив 
сигарету. -  «А, Сергію, ласкаво просимо. Просто 
день опівнічних гостей сьогодні». -  Чітко 
пам’ятаю, що він говорив майже пошепки, нама
гаючись не шуміти. «Ви, звичайно ж, поговорити, 
покаятися в гріхах, так би мовити. Дуже задоволе
ний виконаним вами замовленням. Ірина не да
ремно нахвалювала мені якість вашої продукції». 
Я відчув себе повним ідіотом. «Заходьте, заходьте, 
є що обговорити», -  продовжував Раєвський, і ме
ні здалося, що він хитро посміхається. Та я й сам 
готовий був розсміятися, надто красиво він мене 
переграв. «Тільки не торкайтеся дзвінка, розбуди
те мені весь будинок. Ключ від воріт лежить під 
цеглою, засуньте руку за огорожу. Знайшли? Ла
скаво прошу. Тільки лізти вам доведеться через 
вікно. Не хочу будити дружину, вона сьогодні вто
милася. Ідіть сюди». У цей момент Раєвський зник 
за шторою. Я пройшов уздовж стіни до його вікна. 
Минуло не більше двох хвилин, перш ніж я вліз у 
вікно... Твій батько лежав на підлозі. Я кинувся до 
нього. Армія навчила надавати першу медичну... 
Але він був абсолютно й безповоротно мертвий. 
Уже що-що, а живу людину від мертвої я відрізня
ти вмію.

Влада й не намагалася приховати сльози.



-  Владо, я знаю, що ти думаєш. Думаєш, що я 
негідник, що повинен був викликати швидку, пе
ребудити всіх... Але твого батька це б не воскреси
ло, а всі підозри міліції впали на мене. Я тоді дуже 
злякався, став знищувати сліди своєї присутності, 
тихо виліз через вікно, поклав на місце ключ і 
втік.

-  Ти впевнений, що в кімнаті, крім тебе, нікого 
не було?

-  У кабінеті точно не було. Я, звичайно, оглядів
ся. Тепер я знаю, що твого батька отруїли, бо нія
ких слідів насильства на тілі не було, а на столі 
стояла пляшка вина... Правда, келихів я не бачив.

-  Батько завжди тримав у кабінеті пляшку вина 
на випадок раптових гостей. Перед сном він 
обов’язково робив кілька ковтків: вважав, що це ду
же корисно. Коли він був один -  пив з горла... Хто 
ж, крім нас із Раєю, так добре знав його звички?

Владислава, здавалося, говорила сама із собою.
-  Знаєш, -  Сергій продовжив розповідь, -  тоді я 

подумав, що це просто нещасний випадок... І моя 
присутність там здалася абсолютно необов’язко
вою. Яким же був мій подив, коли наступного дня 
газети написали, що Раєвського знайдено мертвим 
у власній ванній?! Я ж точно знаю, що він помер по- 
іншому. Виходить, його вбили!

-  Продовжуй.
-  Я відсиджувався в Люськи...
-  ? !
-  Просто подруга... Ну, не без інтиму, звичайно. 

Вона вже поїхала... І взагалі, це було до того, як я 
зустрів тебе.

-  Не відходь від теми.
-  Там мене й знайшли. Спочатку я думав -  мен

ти. Краще б менти, слово честі! Загалом є одна фір



ма, я так зрозумів, вони не ялтинські. Ці хлопці 
збиралася та й зараз дуже наполегливо намагають
ся викупити For you.

Владислава стрепенулася.
-  Ні. До вбивств вони явно не мають ніякого від

ношення. Вони впевнені, що вбивця -  я. їхній шеф, 
Олександр Палич, був невимовно здивований і об
радуваний, що їм так полегшили завдання. До речі, 
цікаве спостереження: ця людина явно працює на 
когось. Я якось чув уривок телефонної розмови на 
цю тему. Як я зрозумів, хлопці стежили за всіма чо
тирма співзасновниками, збираючи компромат. За
мість цього компромат вийшов на мене. Ще й 
який... Відеоплівка із записом моєї втечі з будинку 
твого батька. Ніяк не можу втямити, звідки вони 
знімали? Я ж роззирався, там наче нікого не було... 
Цей самий Олександр Палич запропонував мені 
угоду. Або мене разом із плівкою негайно віддають 
у руки правосуддя -  сама розумієш, чим мені це за
грожувало б, -  або я погоджуюся попрацювати на 
них. За пристойні гроші, між іншим!

-  Що ти повинен був зробити?
-  Дочекатися оголошення заповіту і, якщо кон

трольний пакет акцій переходить до тебе, спробува
ти переконати тебе продати їм акції, а у разі відмо
ви -  прибрати тебе. Я ніби зобов’язаний був просте
жити, щоб контрольний пакет акцій перейшов із 
твоїх рук до них. Будь-яким шляхом...

-  Але звідки вони могли знати, що спадкоє
миця -  я?

-  Не знаю... Схоже, що з іншими можливими 
спадкоємцями вони й без мене знали, як домовити
ся. А тебе вважали важким співрозмовником от і 
найняли, так би мовити, професіонала. Я ж, на їх
ню думку, можу піти на все...



-  Ти привів мене сюди, щоб виконати свою робо
ту? -  запитала вона.

-  Я люблю тебе, -  Сергій пригорнувся палаючою 
щокою до її крижаної долоньки, -  ніхто ніколи не 
був мені так потрібний. -  їхні погляди зустрілися, і 
Влада зрозуміла, що не може не вірити цій люди
ні. -  Вибач, я повинен розповісти все до кінця. -  
Сергій відпустив її руку. -  У мене не було вибору, я 
взяв гроші. А сам став вигадувати плани, приду
муючи, як би швидше втекти з міста. Я міг би по
їхати в яку-небудь столицю, у нас їх тепер, слава 
Богу, як бруду. Розчинитися в юрбі, змінити зов
нішність... Може, мене ніхто б і не знайшов. Але 
втекти було важкувато. Спочатку за мною постійно 
стежили хлопці Олександра Палича. Не довіряли. 
Це вони нас із тобою викрали тоді, щоб перестра
хуватися. Не сподобалося їм, що я в контакт із жер
твою ввійшов. Потім, коли ти від них утекла й піш
ла кликати міліцію, я злякався, що касета потра
пить до рук органів, і перетворив частину підвалу в 
занедбане приміщення.

-  То за залізними дверима розрухи не було?
-  Коли ти туди приїжджала з Денисом Ігорови

чем і дівчиною, не було. Ми б фізично не встигли за
кидати мотлохом увесь підвал. А коли ви поїхали, 
ми повернулися й, на випадок повернення міліції, 
надали такого самого вигляду усьому приміщенню. 
Я страшенно нервував, думав, міліція в підвалі 
влаштує засідку... Зате після цих подій Олександр 
Палич став мені більш-менш довіряти, -  Сергій по
сміхнувся. -  А потім... А потім я закохався в тебе, і 
в моєму житті з’явилася мета серйозніша, ніж по
рятунок власної шкури. Я викрав заповіт, підмі
нивши сейф у кабінеті нотаріуса, а справжній вики
нувши в море, щоб відвести від тебе небезпеку. Ого



лошення заповіту загрожує тобі серйозними непри
ємностями. Я намагався привернути до тебе пильну 
увагу міліції, щоб ніякий кілер не міг дістатися до 
тебе... Теоретично після історії із сейфом за тобою 
мала ходити рота слідчих. Ну, і де вони?!

-  Але навіщо так проблемно? Усе це можна було 
зробити набагато простіше...

-  Повинен же я був справити враження... Вихо
дило досить красиво? Я не бачив інших рішень.

-  Що ти робитимеш тепер? -  тихо запитала дів
чина.

-  Ще не знаю. Головне, мені не треба тепер нічо
го приховувати від тебе.

Владислава взяла Сергія за руку, зворушливо- 
віддано заглянула в його сяючі очі й дуже серйозно 
запитала:

-  Ми, я так розумію, тепер одна команда, і ви
кручуватися із усього цього будемо разом?

-  Угу, -  тільки й зміг відповісти Сергій, який 
захлинувся у фонтані власних суперечливих почут
тів. Залишок ночі було вирішено провести у Влади
слави за розробкою плану спільних дій.

Уже вранці Сергій, який звик завжди діяти сам, 
тер червоні від недосипання очі і з подивом відзна
чав, що, виявляється, думати разом досить цікаве й 
корисне заняття. Результатом нічного мозкового 
штурму став наполовину списаний зошит, на остан
ній сторінці якого Владислава акуратно записала 
всі намічені на сьогодні зустрічі.

-  Я готова, -  разом із Владою в кухню влетів ледь 
уловимий запах весняної свіжості. Мимохідь при
гладивши скуйовджене волосся Сергія, дівчина по
тягла його до дверей. Потім раптом зупинилася. -  
Знаєш, я все-таки поїду сама. А ти поки трохи відпо
чинь... Я ж хоч вранці подрімала, а ти й не лягав...



Ну, навіщо тобі їхати зі мною на оголошення запові
ту? -  Влада твердо вирішила вкласти Сергія спати 
хоч на кілька годин.

-  Не хотілося ні на секунду залишати тебе саму. 
Мало що може трапитися? -  непевно пробурчав 
Сергій, якому насправді категорично не хотілося 
зараз їхати з дівчиною.

-  Теж мені охоронець...
Влада поцілувала Сергія в колючу щоку, і за се

кунду сходами, що ведуть на веранду, бадьоро 
зацокали Владині підбори. Сергій почав прикида
ти, скільки в нього є вільного часу. З усього виходи
ло, що не так уже й багато.

* * *

Аня Оголюк отямилася, миттєво згадала події, 
які передували відключці, спробувала ще раз пово
рушити рукою й полегшено зітхнула. Всього-на- 
всього мотузки. Вона не могла рухатися, бо була 
міцно зв’язана. Вирішивши, що бути зв’язаною іс
тотно краще, ніж виявитися паралізованою, дівчи
на трохи підбадьорилася.

-  Агов! -  Аня з радістю відзначила, що затикати 
їй рот кляпом ніхто не став. -  Люди!!! -  обережно 
крикнула вона. Ніхто не відгукнувся. -  Є тут хто 
живий?! Допоможіть!!! Хто-небудь! -  намагаючись 
закричати якнайгучніше, Аня відчула себе ніяко
во. Усе життя вона вважала, що репетувати непри
стойно, і тепер із зусиллям могла змусити себе по
рушити усталене правило. Раптом через двері почу
лося брязкання ключів.

-  Будеш погано поводитися -  проживеш набага
то менше, аніж відведено. -  На порозі з’явилася та
ка ненависна Ані фізіономія. Дівчина ніколи не за
мислювалася про те, як треба поводитися зі злочин



цями, тому виявилася не готова до подібної ситуа
ції. Про всяк випадок вона різко відвернулася й 
замовкла.

-  Сама винна, не треба було лізти, куди не про
сили! Тепер от загинеш нізащо. Навіть жаль тебе.

Аня стисла кулаки. Ех, якби її руки не були 
зв’язані...

-  Можеш кричати, поки не зірвеш зв’язки. Тут 
ніхто не з’явиться принаймні ще рік.

-  Де я? -  Аня все-таки вирішила заговорити.
-  Дуже, дуже далеко від тих місць, де тебе бу

дуть шукати. Умерти в настільки загадковому міс
ці... Романтика, чи не так?

-  Я вмру?!
-  Іще й як, -  Аню пересмикнуло від жаху. -  А я 

от не люблю відлюдних місць. Більше того, маю ба
гато невідкладних справ у самій гущавині цивіліза
ції. Мій візит виправдується лише цікавістю. Було 
цікаво довідатися, чи ти оговтаєшся взагалі. Але 
тепер, коли відомо, що ти цілком здорова, можна й 
залишити тебе, панянко. Смію завірити, що роблю 
я це з превеликим жалем і тільки через гостру по
требу.

Аня побачила, як зачиняються двері, і, не воло
діючи собою, несамовито заволала:

-  Ні!!! Не треба кидати мене тут!!! Нам потрібно 
поговорити, врешті-решт!

Двері знову відчинилися.
-  Господи, що ж ти так репетуєш, аж серце 

кров’ю обливається. Ну про що нам з тобою розмо
вляти?

-  Про що завгодно, тільки не треба зараз іти... Я 
можу розповісти щось цікаве, -  Аня верзла перше, 
що спало їй на думку. Вона дійсно була страшенно 
налякана тим, що відбувалося.



*  *  *

На процедурі оголошення заповіту була присут
ня велика кількість стороннього люду. Як і нале
жить, спізнившись з початком, нотаріус потирав 
руки в передчутті своїх фото у вечірній газеті. Дер
кач нервував. І як же в такій юрбі вирахувати вбив
цю? Думка про те, що той може не прийти, йому чо
мусь у голову не приходила. «Так, -  слідчий пиль
но вдивлявся в обличчя присутніх. -  Обидва заснов
ники... Їх ми вже проробили. Обидві Раєвські, що 
зовсім не дивно. Ну, преса ще куди не йшло, а пра
цівники фірми що тут роблять?!» Слідчий дістав 
блокнот і став записувати дані присутніх, безтактно 
попросивши нотаріуса ще трохи зачекати з почат
ком процедури.

Присутніх нітрохи не обтяжила ця затримка. 
Навпаки, розбившись на невеликі групки, усі були 
зайняті жвавими розмовами. Складалося вражен
ня, що людям просто ніде більше зібратися погово
рити...

Нарешті, заповіт оголосили. Владиславу всі ві
тали -  вона стала власницею контрольного пакета 
акцій. Поки нотаріус оформляв усі папери -  а це бу
ло процедурою нешвидкою, -  Деркач вирішив 
уважніше вслухатися в розмови, які знову залуна
ли навколо. Майже вся інша власність Раєвського 
переходила в користування його дружини. Свою біб
ліотеку небіжчик навіщось заповів якомусь Фелік- 
су, який здивовано знизував плечима й відмовляв
ся брати всі книги...

-  Раю, друже, де я візьму стільки місця?! Не мо
же бути й мови...

-  Там усі книги цікаві. І дуже рідкісні, між ін
шим. Ти ж завжди мріяв про гідну бібліотеку? -  за
перечувала Рая.



-  О Боже! -  Фелікс закочував очі до стелі. -  
Олежка спеціально заповів їх мені, щоб я, нарешті, 
вирішив зняти квартиру... Ну й жарти в нього!

-  Добре, згодна поки залишити їх у себе на збері
гання. Але обіцяй, що дійсно подумаєш над зміною 
своїх побутових умов.

-  Добре. Я утеплю сарайку.
-  Ти невиправний...
Деркач відзначив про себе, що треба з’ясувати 

докладніше стосунки цієї парочки, і раптом помі
тив, що Владислава зникла. Слідчий глянув у вікно 
й розлютився, помітивши, як від’їжджає «Хонда». 
Справа в тому, що офіційно встановити стеження за 
дівчиною так і не вийшло, і Ден з Деркачем домови
лися самотужки зробити це, підключаючи періо
дично знайомих оперів. Зараз ця відповідальна мі
сія була покладена особисто на Вікторовича. «Пі
дозріло швидко вона помчала...» -  подумав було 
слідчий і відразу переключився на нотаріуса, який 
пояснював комусь по телефону, що заповіт таки так 
оголосили.

-  Хто там? -  різко запитав Деркач.
-  Де? -  чемно уточнив нотаріус.
-  Біля апарата?
-  А, преса... Якийсь редактор «Ялтинської хро

ніки». Ліньки йому, бачте, приїжджати, от він і 
дзвонить... Теж мені, працівничок, зняв кілька ра
зів слухавку, от тобі й гонорар.

Парубок в окулярах, який фотографував у цей 
момент Раєвську-старшу, різко обернувся:

-  Вибачте, але від «Ялтинської хроніки» тут 
знаходжуся я.

-  Стоп! -  Деркач пожвавішав. -  Негайно дзво
ніть своєму редактору.

-  Навіщо?



-  Довідатися, чи не дзвонив він вам!
Незабаром з’ясувалося, що редактор «Ялтинсь

кої хроніки» нікуди не дзвонив.

* * *

-  Поговорила? -  Сергій і так знав зміст заповіту, 
тому відразу ж перейшов до справи.

-  Та ні. -  Владислава досадливо поморщилася. -  
Там така юрба... Та й Деркач стежить за всіма, навіть 
кількома фразами перекинутися не вийшло. Об’єкт 
дуже швидко поїхав, пославшись на справи...

-  Виходить, заїдемо до нього на роботу.
-  Він уже кілька днів працює вдома. Поїхали по

ки що перекусимо де-небудь?
Через сорок хвилин Владислава вже під’їхала до 

будинку Юворського. На секунду зупинившись бі
ля воріт, вона ще раз повернулася до машини й по
махала рукою Сергію, який залишився. Пальці дів
чини впевнено торкнулися дзвінка. Потрібну так
тику поведінки Сергій із Владиславою обговорили 
ще вчора.

-  Здрастуйте, -  миловидна жінка, не знімаючи 
ланцюжка, відчинила двері.

-  Мене звуть Владислава. Мені хотілося б пого
ворити з Андрієм Яковичем. -  Влада раптом усвідо
мила, що ніколи раніше не бачила дружину Ювор
ського, і здивувалася.

-  Владислава?! -  жінка напевне багато чула про 
дівчину. -  Проходьте, звичайно. Він у себе в кабіне
ті. Тільки попереджу його, що ви прийшли.

-  О! -  Юворський ніколи не був особливо ввічли
вий. -  Бачу, ви сьогодні всі зговорилися. Огидний 
ранок, чи не так?

-  Андрію Яковичу, перепрошую за несподіва
ний візит. -  Владислава несміливо опустила вії. -



Просто в нотаріуса сьогодні було так гамірно, і я не 
змогла переговорити з вами. А мені б дуже хотілося 
порадитися... Ви ж дуже мудра людина.

-  Анін п’ять хвилин тому говорив те ж саме... -  
Владислава не врахувала, що може виявитися не 
єдиною, кому потрібна інформація від Юворського.

-  Як? -  вдавано посміхнулася дівчина. -  Але ж 
Анін досить досвідчена людина, він так давно пра
цює у фірмі. Невже він теж звертався до вас за по
радою?

-  Досвідчена людина, але не досить тонкий 
психолог, -  самовдоволено посміхнувся Ювор
ський, -  як і ти, дівчинко. Він теж спочатку нама
гався купити мене лестощами. А потім почав тис
нути... Сподіваюся, ти прийшла не за цим?

Юворський навис над власним столом, і його 
важке тіло почало розгойдуватися в такт словам. За 
цю звичку свого часу він одержав у фірмі прізвись
ко «Качок».

-  Боже милостивий, про що ви? -  Влада здиво
вано закліпала очима. -  Я не збираюся на вас тисну
ти. Тим більше поки я нічого не знаю про справи 
For you і мені немає в чому намагатися переконати 
вас. -  Юворський примружив одне око. Влада 
сприйняла це як недовіру й трохи розізлилася. -  
Зрештою, ви не можете не оцінити, що я прийшла 
за порадою до вас, а не до Олексія.

-  Він теж прийшов до мене, а не до вас, пані!
-  Погань! -  в очах Владислави запалали вогни

ки. -  До чого тут Анін? Я -  власниця контрольного 
пакета акцій фірми, і мені потрібна ваша консуль
тація! Ви відмовляєтеся її мені надати?

На мить у кабінеті запанувала тиша, і настінний 
годинник, скориставшись паузою, прокував дві го
дини. Владислава, сама оцінивши дурість свого по-



дитячому безглуздого вибуху гніву, не змогла стри
мати сміх. Юворський теж посміхнувся.

-  Охолола?
Влада кивнула, ніби вибачаючись.
-  Ось так, -  Юворський, нарешті, сів за стіл. -  

Але розгнівана ти мені подобаєшся більше. Природ
ність завжди прикрашає. Говори, про що ти хочеш 
проконсультуватися?

-  Розумієте, я ж заробляю собі на життя літера
турою, і мені не зовсім хочеться втручатися у весь 
цей бізнес...

-  Ну й не треба. Спокійно одержуватимеш свій 
відсоток від прибутку...

-  Просто одні люди хочуть викупити в мене ак
ції...

Від Владислави не вислизнуло, як сполотнів 
Юворський.

-  Я б на твоєму місці нізащо не прийняв їхню 
пропозицію. -  Юворський промовив це дуже твердо 
й значуще.

-  Чому?
-  Ну, наприклад, тому, що твій батько у свій час 

категорично відмовив цим людям...
-  Але він же жив фірмою... Крім того, мені про

понують дуже значну суму.
Влада не очікувала, що Юворський стане від

мовляти її. Значить, злочинці або ще не зв’язува
лися з ним, або він відмовив і тепер теж в небез
пеці.

-  Та воно то так... -  Юворський знову встав і від
крив ящик стола. Владі це здалося дуже підозрі
лим. «Сподіваюся, там у нього немає зброї», -  
швидко подумала дівчина. Тим часом він продов
жував: -  Факт залишається фактом: Олежка не хо
тів, щоб ці люди заволоділи For you. Коньячку? -



зовсім іншим тоном запитав Андрій Якович, витя
гаючи зі стола дві стопки.

-  Я за кермом, -  Влада згадала, що батька було 
отруєно, і збилася з думки. -  Зачекайте, ви говори
те таким тоном, наче абсолютно точно знаєте, хто ці 
люди. Звідки?

Андрій Якович усвідомив свій прокол і промов
чав.

-  Послухайте! -  Влада починала всерйоз нерву
вати через усі ці недомовки. -  Я так розумію, що 
вам теж не хотілося б віддавати контрольний пакет 
акцій комусь сторонньому. Значить, ви зацікавлені 
в тому, щоб переконати мене й пояснити все. Попе
реджаю, якщо ви не наведете мені об’єктивні при
чини...

-  Десять?
-  Що -  десять?
-  Твій батько говорив: «Якщо ви не наведете хо

ча б десять об’єктивних причин...»
-  Ну так, -  Влада кивнула, -  я буду змушена 

продати своє засновництво.
-  Не засновництво, а акції.
-  Ну чому ви весь час мене перебиваєте?! -  Вла

да ображено надула губи.
-  Усього лише намагаюся дотягти тебе до потріб

ного рівня.
-  Ну дякую! Ви мені так і не відповіли...
-  Послухай, дитинко, -  посміхаючись, почав 

Юворський. -  Давай укладемо з тобою невелику 
угоду. Такій гарній панянці, як ти, зовсім ні до чо
го ламати голову над нудними задачками. Давай ти 
вчиниш, як я кажу. Послухай, якби я був таким ма
леньким і беззахисним, як ти, я б взагалі боявся з 
дому виходити, не те що втручатися в серйозний 
бізнес... І повір, і для тебе, і для For you усе скла



деться якомога ліпше, якщо ти послухаєш мене. Ти 
не продаватимеш акції й не втручатимешся в спра
ви фірми без мого на те прохання. Навіщо тобі зай
ві клопоти? Обіцяю, триматиму тебе в курсі всіх 
справ нашого бізнесу. А ти будеш просто одержува
ти гроші, що належать тобі... Зрозумій, це все на 
благо фірми.

У Владислави аж очі округлилися від подібного 
хамства.

-  По-перше, -  тон її миттєво став крижаним, -  
те, що я зараз роблю, і називається спробою ввійти 
в курс усіх справ. Мені здається, ви не дуже квапи
теся мені допомогти. По-друге, якщо вже я є влас
ницею For you, то ніколи не залишу справи наприз
воляще. Зрозумійте, це все на благо фірми, -  дівчи
на премило посміхнулася. -  І по-третє, не варто на
магатися купити мене дешевими лестощами!

-  І як я міг подумати, що дочка Раєвського під
дасться на таку провокацію! -  награно сумно вирік 
Юворський. «Гм, а може, з цього дівчиська й будуть 
люди...»

-  Отже, я чекаю на відповідь. Звідки вам відомо, 
хто намагається викупити в мене акції?

«Зрештою, вона ж не міліція, -  швидко промай
нуло в голові Андрія Яковича. -  Принаймні части
ну інформації вона має право знати».

-  Я -  суцільна увага, -  тактовно нагадала про се
бе Влада.

-  Добре, добре. Слухай. Тільки врахуй, ця істо
рія не для сторонніх людей.

-  Знаю.
-  Бачиш... -  голосне клацання перервало Ювор- 

ського.
Сергій клацання не чув. Він не чув взагалі нічо

го, крім розпачливої всепоглинаючої мелодії, яка



заповнювала собою увесь простір автомобіля й сві
домість слухача. Сергій відволікся й кинув швид
кий погляд на вікно кабінету Юворського. Зважа
ючи на все, на Владиславу чекала тривала розмова. 
Сергій взяв блокнот, залишений дівчиною в бардач- 
ку, і почав ще раз вивчати й обмірковувати записа
ний нею план дій. Після свого вчорашнього зізнан
ня й рішення діяти спільно з Владою Сергій чомусь 
був сповнений оптимізмом.

«Заповіт, Юворський, Рая, Фелікс (я обі
цяла)», -  так дівчина позначила намічені на сьо
годні зустрічі. Поруч великими літерами було за
писано: «Глюк?!».

*  *  *

«Кому дісталися акції Раєвського? Що прихову
ють засновники? Чи вплутана Раєвська-старша? 
Куди поділася Анюта? » Ден ще раз заглянув у свої 
записи. Викреслив перше питання, безглуздо від
махнувся від двох наступних, вирішивши, що Дер
кач розбереться й сам, і знову вирушив додому до 
Глюка. Щойно в управління подзвонила сусідка з 
гуртожитку й повідомила, що хтось приніс блокнот 
Ані.

-  Здрастуйте, Клавдіє Павлівно, -  чемно почав 
Ден, -  ось я й приїхав.

Літня й украй істерична сусідка Ані ніколи не 
мала до Глюка надміру ніжних почуттів.

-  Ага, коли хулігани тут під вікнами билися, то 
я міліцію три години чекала. А як ідеться про цю 
погань, то ви за десять хвилин доїхали...

-  Ну вибачте, -  Ден насупився, -  то що там вам 
принесли?

-  Хлопець якийсь прийшов, років п’ятнадцяти, 
щупленький, плюгавенький. Сказав, що записну



книжку знайшов, а на ній напис, мовляв, якщо 
раптом хтось знайшов цей блокнот, прохання по
вернути за такою-то адресою, Оголюк Ганні, за ви
нагороду. Намагався з мене гонорар вимагати, але 
я його міліцією залякала, сказала, що ви цю па
нянку шукаєте і якщо він за так блокнот не від
дасть, то його запроторять куди слід. От він і втік. 
А блокнот віддав. Ось, -  Клавдія Павлівна, нареш
ті, простягнула Дену необхідне, -  мені чужого не 
треба. Я ж пам’ятаю, як ви цією пташкою минуло
го разу цікавилися, от і зателефонувала вам одра
зу, як блокнот забрала. Ви ж це де-небудь у прото
колі відзначте.

-  Звичайно, відзначимо, -  неуважно кинув Ден і 
почав розглядати отриману річ. Нічого особливого в 
книжці не виявилося. Адреси, телефони давно відо
мих Дену Аниних друзів і знайомих. Наприкінці, 
як і раніше, кумедні написи, які вона зустрічала 
довкола. Усе це ніякої нової інформації про місце
знаходження Глюка не додавало.

-  А де цей підліток знайшов блокнот? -  Ден ви
рішив задавати питання по суті.

-  А він хіба мені доповідав? Як про міліцію по
чув, то й п’ятами накивав. Зовсім невихована мо
лодь нині пішла. От раніше б...

Ден не слухав. Він гарячково намагався виріши
ти, що робити. У цей момент на сходах почулися 
зовсім непристойні вислови. Це сусід Санич, відо
мий Дену по безлічі не зовсім законних справ, спіт
кнувся, спускаючись зі свого третього поверху. «От 
хто може що-небудь знати. Цей такий, що ніякої ін
формації повз себе не пропустить...» -  подумав Ден.

-  Саничу? -  строгим тоном звернувся Ден до 
Аніного сусіда. -  Ти куди це зібрався? Ось зачекай, 
є про що поговорити.



-  А я що? -  Санич відразу наїжачився. -  Я ні до 
чого. -  потім, очевидно вирішивши, що Денис Іго
рович людина потрібна, зупинився, і, безглуздо 
розкланявшись, вимовив: -  До послуг рідної мілі
ції...

-  Ти мені тут не юродствуй, -  строго вимовив 
Ден, -  поїхали-но зі мною у відділення.

-  Це за що? Я вже рік, як усе за законом...
-  Немає значення, за що. За що -  знайдемо у ра

зі потреби. Поїхали. Кілька питань задам. Якщо 
чесно відповіси, додому підеш і на твої афери базар
ні ми поки очі заплющимо.

Санич швидко зорієнтувався й мовчки кивнув. 
Насправді Дену не хотілося везти Санича у відді
лок. Але не тут же, на сходах, розмовляти... Крім 
того, Ден необачно пообіцяв Деркачу, що забере то
го після візиту до Юворського. Довелося посадити 
Санича в «Запорожець» і везти із собою.

-  Тепер, -  говорив Ден по дорозі, -  швидко й ко
ротко виклади все, що ти знаєш про зникнення 
своєї сусідки, Оголюк Ганни.

-  Я?! Ні, начальнику, ти, це-є, не там копаєш... 
Я про неї взагалі нічого не знаю...

-  Знаєш, рідненький. Коли ти бачив її востаннє? 
Колися, а то гірше буде.

Санич напружився, явно намагаючись пригада
ти, останню зустріч із сусідкою.

-  Ну... Це... Я зарядку робив, а вона на під’їзді 
сиділа...

* * *

Юворський сполотнів. Владислава, не відриваю
чись, дивилася йому в очі. В обох був музичний 
слух, обоє вловили, що клацання було подвійним. 
Обоє знали, що означає таке одинарне клацання.



Через кілька секунд і Юворський, і Владислава до 
кінця усвідомили, що відбулося, і кабінет Андрія 
Яковича наповнився дзвінким реготом. Справа в то
му, що в обох закінчилася плівка в диктофонах.

-  Ах ти безсоромна. -  не перестаючи реготати, 
вичавив із себе Юворський. -  Це ж чистої води шпи
гунство.

-  А ви? -  Влада теж сміялася, -  Мені можна про
бачити, я журналістом два роки працювала. Мені 
тепер, щоб якийсь матеріал переварити, необхідно 
його разів зо два вдома з диктофона прослухати. А 
ви, доросла людина!

-  Владо, -  Юворський враз став серйозним. -  
Віддай мені касету.

-  Ну от іще...
-  Послухай, тобі відтворення цього матеріалу ні

чим не загрожує.
-  А вам?
-  Ну я ж говорив, що збираюся тобі розповісти 

щось, що приховав від міліції. У мене можуть бути 
неприємності... Обіцяю, якщо ти віддаси мені касе
ту, я справді наведу тобі деякі факти.

Владислава замислилася. Слова Юворського 
звучали досить переконливо. Дівчина віддала ка
сету.

-  Тільки там на початку трохи інтерв’ю, з яких 
я колись статті робила. Ви не лякайтеся.

-  Взагалі сумніваюся, щоб я став цю касету 
прослуховувати. Головне, щоб вона була тільки в 
мене.

-  Я віддала касету. Чекаю від вас інформації.
-  Ну тоді вникай, -  Юворський поклав компро

мат у ящик стола. -  Близько шести місяців тому в 
кабінеті твого батька з’явився якийсь містер X . Він 
прийшов з досить цікавою пропозицією. Хотів по



одному залу кожного з наших ресторанів обладнати 
під інтернет-кафе. Поставити комп’ютери, провес
ти мережу. Клієнти могли б там і попрацювати й по
грати в комп’ютерні ігри... При цьому в приміщен
ні залишався б бар, і все це відбувалося б у глибоко 
неофіційній обстановці.

-  Андрію Яковичу, я прекрасно знаю, що таке 
інтернет-кафе, можете так докладно не пояснюва
ти, -  чемно втрутилася Владислава.

-  Тим ліпше, -  Юворський знову почав розгой
дуватися над столом, -  тоді перейдемо відразу до 
подальших подій. Пропозиція Олежці сподобалася, 
він зібрав засновників і виставив її на обговорення. 
Усі, крім Гери, були «за». Зізнатися, нас усіх здиву
вала така впертість Журавеля, звичайно він охоче 
приймав будь-які нововведення, які до того ж обі
цяють чималий прибуток. Раєвський намагався до
могтися від Гери хоч якихось аргументів. Той лама
вся і, зрештою, сказав, що може навести їх Олежці 
тільки наодинці. Хлопці вибачилися й вийшли по
радитися. Чесно кажучи, мене, як і Аніна, серйозно 
зачепила така недовіра Журавеля, але ми промов
чали. Через десять хвилин стривожений Раєвський 
повернувся до нас і повідомив, що випливли деякі 
нові обставини, про які нам з Аніним він повідо
мить пізніше. І що, на жаль, For you не може прий
няти пропозицію містера X .

-  Може, ви все-таки назвете мені його ім’я?
-  Спочатку я хотів би переконатися, що в тебе 

дійсно хотіли викупити акції. Ти ж могла це й при
думати, щоб спровокувати мене на відверту розмо
ву, чи не так?

Владислава промовчала.
-  Тому мені хотілося б, щоб ім’я людини, яка хо

тіла викупити акції, назвала ти сама.



-  Якийсь Олександр Павлович, елегантний ста
рий років під шістдесят. -  Владислава вчасно згада
ла ім’я наймача Сергія. Судячи з реакції Юворсько
го, вона не помилилася.

-  Так, усе сходиться... Це був саме він. -  Андрій 
Якович неймовірно пожвавішав і заходив по кімна
ті. -  Розумієш, значить, ти в небезпеці... А може, 
і ні...

-  Андрію Яковичу, кажіть мені все до кінця.
-  Ах, так... Після того, як Олежка відмовив, по

чалося щось нечуване. З’ясувалося, що цей твій 
Олександр Павлович, дуже добре обізнаний про 
справи нашої фірми. Знав практично все про неле
гальні закупівлі, які робив Гера, про те, як Анін 
прикриває їх на папері. Така інформація могла за
цікавити податкову інспекцію. Це загрожувало нам 
серйозними неприємностями.

-  Які нелегальні закупівлі?
-  Господи, ну що за дурні запитання. Зрозуміло 

ж, що в нашій країні якщо купувати щось у дер
жавної організації за офіційною ціною, то це обій
деться набагато дорожче, ніж якщо купувати все те 
ж саме з-під поли в конкретної, давно підгодованої 
людини.

-  І що, всі закупівлі для фірми Гера здійснював 
у такий спосіб?

-  Ні, не всі, звичайно... Але багато. І нікого це не 
хвилювало, поки не знайшовся цей Олександр Пав
лович.

-  Що було далі?
-  Далі Олександр Павлович попросив засновни

ків знову розглянути пропозицію про співробітниц
тво, мовляв, інакше він буде змушений передати 
наявну інформацію в органи. Твій батько розсмія
вся йому в обличчя і, побажавши удачі, випровадив



за двері. Ідучи, Олександр Павлович попередив, що 
тепер у For you у цілому Й у Раєвського зокрема поч
нуться дуже серйозні неприємності. І що він, Олек
сандр Павлович, хотів би сповістити Раєвського, 
що готовий у будь-який момент викупити кон
трольний пакет акцій, узявши всі проблеми на себе. 
Суму він назвав досить пристойну... Отут уже смія
лися всі ми. Викупити в Олежки його фірму?! Таке 
міг запропонувати тільки повний дурень...

-  А як цей шантажист одержав інформацію?
-  Не знаю... Поняття не маю, -  повз увагу Влади

слави не пройшла поспішність, з якою відповів 
Юворський. Відчувалося, що він щось недоговорює.

-  Батько розповів вам, що йому сказав Гера.
-  Так, коли цей самовдоволений дурень, Олек

сандр Павлович, вийшов, Олежка з Герою стали 
навперебій доводити нам, що з такою людиною 
справи вести не можна. Але ми з Аніним уже це зро
зуміли й нітрохи не сумнівалися в правильності ух
валеного рішення. Неприємностей ми не боялися -  
в Олежки в податковій свої люди, які від створення 
фірми прикривали його.

-  Що за люди? -  пожвавішала Влада.
-  От уже не знаю. Це мене ніколи не стосувало

ся. Цього навіть Анін, хоч він і займається бухгал
терією, не знає.

-  Зачекайте, -  Влада, нарешті, зрозуміла, що са
ме здається неправдоподібним у розповіді Юворсь- 
кого. -  А як Гера теж відразу здогадався, що з Олек
сандром Павловичем не можна мати справ?

-  Ну, -  Юворський струсив попіл із уже майже 
зотлілої сигарети. -  Олежка сказав, що Гера зу
стрічався з цією людиною раніше... Але мені зда
лося, що Раєвський просто не хоче втаємничувати 
нас у ці справи. Я тоді навіть трохи образився.



А тепер думаю, може, Олежка цією своєю скрит
ністю життя мені врятував. Вони з Герою щось 
знали, і от...

-  Ви вважаєте, що Олександр Палич причетний 
до вбивств?

-  Я нічого не вважаю, а лише припускаю, що так 
могло бути.

-  Чому ж ви не розповісте про це міліції?
-  Розумієш, твоєму батькові навряд чи сподоба

лося б, що ми не змогли втримати фірму на плаву. 
Якщо зараз випливуть усі ці факти з нелегальними 
закупівлями, ми не зможемо відкрутитися. Зв’язок 
з податковою обірвався для нас разом зі смертю 
Олежки. Тепер, коли ці люди зв’язалися з тобою, 
може, справді доведеться все розповісти й вимагати 
захисту для тебе.

Влада ніяк не могла зіставити всі наявні в неї 
факти.

-  А чому ви завжди були впевнені, що акції в 
мене намагається купити саме Олександр Павло
вич?

-  Я не був упевнений. Але тепер бачу, що мав ра
цію.

Усе-таки щось не стикувалося. Владислава ще 
не усвідомлювала, що саме, але щось здавалося їй у 
всьому цьому недоговоренним.

-  Ви впевнені, що все розповіли мені, Андрію 
Яковичу? -  Дівчина строго глянула на Юворського 
й відразу пошкодувала про вчинене.

-  Що за тон, панянко? -  Андрій Якович стре
пенувся. -  Не думай, що тобі тепер дозволено так 
розмовляти із старшими. Я, якщо хочеш знати, 
уже вирішив розповісти цю історію органам, так 
що перед тобою я звітувати взагалі не зобов’я
заний.



-  Ви знаєте, де шукати цього Олександра Павло
вича? -  Владислава раптом усвідомила, чим загро
жує для Сергія викриття органами його роботодавця.

-  Ні, -  твердо відповів Юворський, і Владислава 
ледве затамувала полегшене зітхання, -  знаю тіль
ки, що він із Сімферополя. Ні його прізвище, ні наз
ва фірми не відомі. І потім, можливо, він ніяк не 
пов’язаний з убивствами. Зрештою, навіщо йому 
було вичікувати півроку?

-  Щоб відвести від себе підозри, -  несміливо ска
зала Владислава.

-  Тоді б він не з’явився із пропозицією викупити 
акції відразу після вбивств.

-  Ну так...
Тут у кабінет постукали, і на порозі з’явилася 

дружина Юворського.
-  Андрюшо, -  м’яко почала вона. -  Я дуже виба

чаюся, але тут до тебе прийшли з міліції. Кажуть, 
це терміново. Привести їх сюди?

Андрій Якович невдоволено поморщився.
-  Ні. Нехай присядуть у залі. Я зараз підійду. 

Владиславо, не йди, будь ласка, нам є що обговори
ти. Сподіваюся, я незабаром звільнюся.

Тільки двері за Юворським зачинилися, Влади
слава кулею метнулася до стола й, вхопивши дикто
фон Юворського, почала вивчати записи на його ка
сеті. Так і є, розмова з Аніним теж була записана. 
Влада натисла на кнопку «плей».

-  Послухай, -  голос Юворського на плівці зву
чав украй схвильовано, -  перестань погрожувати, я 
ж поки поводжуся досить гуманно щодо тебе і до ці
єї твоєї зграї.

-  Це не моя зграя, Дюшо, -  Анін майже плакав, -  
чому ж ти не віриш мені, Дюшо... Я в такій же ситуа
ції, як і ти...



-  Годі нити. Ти можеш спокійно розповісти ме
ні, що сталося?

-  Повторюю, цей самий Олександр Павлович 
з’явився знову. Він подзвонив через кілька днів піс
ля смерті Олежки й призначив мені зустріч в одно
му кафе...

-  Це я вже чув. Чув також, як ти сказав, що за
раз не час, і відмовився з ним контактувати. Я тіль
ки не розумію, чому ти від цього впав у такий істе
ричний стан.

-  Розумієш, того разу, коли Олежка відшив 
Олександра Павловича, я не думав, що так вийде... 
Відверто кажучи, ще до того, як поговорити з Олеж- 
кою, Олександр Павлович вийшов на мене. Він за
пропонував мені дуже серйозний відсоток від при
бутку, якщо справа з інтернет-залами при рестора
нах For you вигорить.

-  От як?! -  грізно запитав Юворський. -  Я пра
вильно розумію, що інформацію про нелегальні за
купівлі видав цьому гадові ти?

-  Так... Я хотів якось перестрахуватися. Ну, щоб 
усі козирі були в нас на руках і щоб Олежка точно по
годився на цю пропозицію. Зрештою, пропозиція не 
була настільки поганою... Зараз не час лаятися, не 
дивися на мене так. Визнаю, я зробив дурість тоді...

-  Ні, не дурість. Підлість і ницість, я б сказав.
-  Називай це як знаєш... Зараз ідеться зовсім 

про інше.
-  Про що ж?
-  Уже після того, як я довідався про смерть Ге- 

ри, Олександр Павлович подзвонив мені знову. Ска
зав, мовляв, Журавель теж не хотів зустрічатися з 
ним, як жаль, що переконати небіжчика так і не 
вдалося. Я злякався, Дюшо!!! Будь-хто на моєму 
місці злякався б і погодився на зустріч.



-  І що ж потрібно було цьому покидькові?
-  Він сказав, що тепер йому дуже хотілося б 

одержати кермо влади у фірмі.
-  Нічого собі заявочка!!! І яким же чином він має 

намір це зробити?
-  Йому потрібен контрольний пакет акцій. Він 

береться викупити його в кожного, кому той діста
неться.

-  А ти цьому Олександру Павловичу чим можеш 
допомогти?

Анін, щохвилини зітхаючи, почав розповідати.
-  Ну, загалом я пообіцяв, що зможу переконати 

тебе нічого не розповідати міліції про його, Олек
сандра Павловича, існування. Ще я сказав, що як
що контрольний пакет акцій дістанеться мені, то я 
без мук совісті продам його.

-  Ти ж розумієш, що тобі акції не дістануться.
-  Так. На жаль, Олександр Павлович це теж ро

зумів. Він змусив мене пообіцяти, що я зможу впли
нути на тебе й на Раю Раєвську.

-  Я так розумію, що зараз ти намагаєшся вико
нати свою обіцянку?

-  Я просто розповідаю тобі факти. Не знаю, чи 
причетні сімферопольці до вбивств, але я особисто 
не став би на твоєму місці суперечити їм. Страшно 
та й нерозумно. Якщо їм таки пощастить заволо
діти акціями Олежки, вони обіцяють зберегти за 
нами всі посади й підвищити наші частки в при
бутку.

-  То що вони, власне, хочуть від мене?
-  По-перше, якщо акції Олежки перейдуть в 

твої руки, щоб ти погодився продати їх. По-друге, 
щоб ти нічого про наміри сімферопольців не розпо
відав міліції. По-третє, щоб ти не протестував проти 
ведення справ, яке запровадить на фірмі Олександр



Павлович, прийшовши до влади. У нас немає вихо
ду, Дюшо. Ми повинні погодитися із цими умова
ми. Я, звичайно, нічого не знаю напевно, але Олеж
ка й Гера, схоже, уже намагалися сперечатися з 
сімферопольцями.

-  Повторюю, перестань мені погрожувати. Доб
ре, а чому б нам з тобою не піти з цією інформацією 
в міліцію?

-  Не можна, ніяк не можна, -  заметушився 
Анін. -  Ти ж не хочеш, щоб усі довідалися про неле
гальні закупівлі?

-  Чи так це важливо... Скажи, а чому Олександр 
Павлович звернувся саме до тебе? Він що, заздале
гідь вирахував твою підлу душу?

-  Ну... Взагалі в нього була про мене інформа
ція... Бачиш, у мене був роман... З Раєю...

-  Із дружиною Олежки?!
-  Так. Я, як ти сам розумієш, не хотів, щоб Олег 

довідався про це. От і узявся допомагати сімферо- 
польцям. А тепер усе так заплуталося. Вони у разі 
чого можуть потопити мене з головою. Можуть роз
повісти, що я допоміг їм. Можуть розповсюдити 
інформацію про мої стосунки з Раєю... Можуть уби
ти нас із тобою, врешті-решт. Думаю, у нас немає 
виходу. Нехай подавляться цими акціями. Ми ж ні
чого при цьому не втратимо...

Влада розширеними очима дивилася на нещас
ливий диктофон. Рая зраджувала батькові?! Чи мо
же таке бути... Анін просто бреше!

-  От бачиш, дівчинко, -  непомітно ввійшов у ка
бінет Юворський, м’яко зупинив запис і поклав ру
ку на плече Владиславі. -  Не всяка інформація мо
же принести радість. Не варто прагнути довідатися 
те, що принесе тобі страждання. Ходімо, слідчий 
хоче поговорити з тобою.



Влада ніяк не могла отямитися. Рая була для 
дівчини однією з найрідніших людей у світі.

-  Ви все розповіли їм? -  в’яло запитала вона.
-  Поки ні. Я не хочу підставляти фірму. Та й 

Олексія шкода.
-  Але ж він -  зрадник?!
-  Усього лише налякана слабовольна людина. 

Він довірився мені, я не можу його підвести...
-  Але ж вас тепер теж можуть убити...
-  Навіщо? Моє слово нічого не вирішує. Їм до

сить контрольного пакета акцій, щоб навести свої 
порядки у фірмі.

-  Виходить, уб’ють мене? -  Влада саркастично 
посміхнулася.

Юворський здригнувся.
-  Не мели дурниць. Усе не так жахливо. Просто 

треба ретельно обміркувати подальші дії... Давай зу
стрінемося завтра разом з Олексієм і визначимося.

Влада довірливо кивнула й дозволила вивести 
себе з кабінету.

-  Про що мене будуть запитувати? -  запитала 
вона по дорозі.

-  Цей Деркач тупий, як пробка, двадцять 
п’ятий раз перевіряє, чи була мені вигідна смерть 
Олежки. Я йому й так, і так пояснюю, що в нашій 
фірмі Олежка єдиний, у кого були такі серйозні 
зв’язки. І що тепер ми з Аніним у паніці, бо вели
чезна кількість справ давалася For you так легко 
тільки завдяки Олежкиному прізвищу.

-  На щастя, -  Влада в’яло посміхнулася. -  Ми з 
батьком тезки. Можливо, мені пощастить віднови
ти його зв’язки.

Юворський глумливо глянув на дівчину.
-  Поважаю людей з високими амбіціями, -  не 

без іронії заявив він.



-  Ага, -  Деркач, не вивудивши нічого цікавого з 
Юворського, накинувся на Владиславу. -  Що ви тут 
робите?

-  Обговорюю справи фірми. Тепер це мій пря
мий обов’язок. -  Влада опустилася в м’яке крісло й 
відчула, що страшенно втомилася.

Деркач хотів запитати щось іще, але в цей мо
мент у двері подзвонили й у кімнату зайшов Ден. 
Деркач мимохідь глянув на годинник.

-  А, Денисе Ігоровичу, ви таки за мною заїхали.
-  Я вас уже двадцять хвилин чекаю біля воріт. 

Як справи? -  запитав він у присутніх. Ті нічого не 
відповіли.

-  Якщо не заперечуєте, я піду. На мене теж че
кають. -  Владислава, не чекаючи на відповідь, по
прямувала до виходу. Деркач, дуже зраділий з то
го, що вона знайшлася, теж почав збиратися.

Сергій уже почав нервувати. Владислава не з’яв
лялася занадто довго, а «Запорожець» Дена, що 
під’їхав недавно до воріт Юворського, не залишав 
анінайменших шансів, що дівчина зможе з’явитися 
в найближчі хвилини. Тим часом на сьогодні було 
призначено ще кілька зустрічей. Сергій почекав 
для пристойності ще кілька хвилин і почав активно 
виявляти своє нетерпіння, натискаючи на сигналь
ний гудок «Хонди». Владислава з’явилася, як за 
помахом чарівної палички.

-  Ну, -  нетерпляче запитав Сергій, -  що там від
бувається?

-  Загалом усе, як ми з тобою й припускали. На 
акції явно відкрито мисливський сезон.

-  А міліція чого наїхала?
-  Усім раптом знадобився Юворський.
-  Мухи знають, на що злітатися, -  недбало ки

нув Сергій.



-  Ні. Ми помилялися, Андрій Якович чистий. 
Людиною твого Олександра Павловича в For you 
в и я в и в с я  Анін. І ще. Рая, здається, заодно з ним.

Владислава важко зітхнула. Вона все ще не віри
ла в зраду мачухи.

-  Знаєш, -  дівчина відкинулася на спинку си
діння, -  я дуже втомилася від усього цього. Мені 
здається, ми не праві. Не можна приховувати від 
Дена стільки важливої інформації. Ми дограємо
ся...

-  Владо, але ж ми домовилися знайти справ
жнього вбивцю, а потім уже, знявши з мене підоз
ри, звертатися в міліцію...

-  Мені здається, ти помилково вважаєш, що 
Олександр Павлович не причетний до вбивств. Він 
може просто робити вигляд, що вірить у твою про
вину. Ти знаєш, що в For you він з’явився ще півро
ку тому?

-  Уперше чую, -  Сергій закурив. -  Тим краще. 
Знаючи злочинця, легше знайти докази його про
вини.

-  Головне, щоб було кому шукати, -  похмуро ви
мовила Владислава. Потім струснула волоссям і 
вже менш песимістичним тоном продовжила: -  
Добре, що там далі в нас за планом? Рая... Що ж, те
пер я точно знаю, про що хочу запитати її. Поїхали.

Влада завела машину.
-  Зачекай, -  Сергій взяв її за руку. -  Ми дуже 

вибилися з графіка. Зараз мені необхідно поїхати 
на зустріч із моїм роботодавцем. Не варто поки 
втрачати його довіру.

-  А я поїду до Раї.
-  Нікуди ти без мене не поїдеш. Я тебе зараз від

дам під опіку Дена. Заодно з’ясуєш новини про 
свою подругу.



Владислава кивнула.
-  Як скажені... Слухай, не сприйми за недові

ру... Мені просто цікаво, якщо ти не збирався вико
нувати завдання цього твого Олександра Павлови
ча, навіщо ти витратив його гроші?

-  Більшу їх частину я витратив на тебе... Мені 
здавалося, що так буде справедливо. Гроші замов
ника тихо перетекли до жертви в кишеню.

-  Теж мені, Робін Гуд, -  фиркнула дівчина. -  
Добре. А як ми з тобою потім зустрінемося?

Цієї миті Ден і Деркач теж вийшли з будинку 
Юворського й сіли в «Запорожця».

-  Поїхали за Раєвською, -  скомандував Деркач.
-  Навіщо?
-  Ми ж домовлялися не знімати стеження.
-  А опери?
-  Та щоб їх у начальства виклянчити, знаєш 

скільки пояснювальних треба писати...
Ден багатозначно розвів руками. У цей момент у 

розмову вирішив втрутитися Санич.
-  Вибачте, -  він уже розповів Дену все, що йому 

було відомо про життя Ганни Оголюк. -  Начальни
ку, я так розумію, я більше не потрібен?

-  Зачекай, заїдемо у відділення, офіційно офор
мимо твої свідчення...

-  До цього так додому, -  Санич ображено кивнув 
на будинок Юворського, -  а Санича так до себе, у 
відділок...

Слідчі проігнорували цю тираду, не читати ж 
Саничу лекцію про відсутність рівноправності в 
країні. Ден болісно думав, чи варто їхати за Влади
славою, як раптом виразно відчув, що в машині 
щось не так.

-  А куди дівся мій талісман?! -  Ден швидко гля
нув на Санича. -  Де пачка «Прими»?



-  От, -  Санич зніяковіло дістав червону м’яту 
пачку з кишені своїх спортивних штанів.

-  Ти навіщо талісман украв?! -  обурено вигук
нув Ден.

Санич зніяковів ще більше.
-  Дівчата ходють, -  почервонівши, вимовив він.
-  От дурень! -  захопився Деркач.
-  А ви, товаришу слідчий, не ображайте, -  рап

том завівся Санич. -  Я й так тут, можна сказати, не
законно затриманий. Я й поскаржитися можу!

-  Саничу, кого-кого, а тебе завжди можна сміло 
затримувати, -  мирним тоном заявив Ден, -  за тобою 
завжди які-небудь грішки значаться, ти ж знаєш.

У цей момент у вікно «Запорожця» делікатно 
постукав Сергій.

-  Денисе Ігоровичу, перепрошую, ви куди зараз 
їдете?

-  У справах, -  насупився Ден.
-  Я вас дуже прошу, нехай Влада з вами поїде. А 

то мені треба до батьків змотатися, а я, як ви розу
мієте, її одну залишати не хочу.

-  О! -  радісно вигукнув Санич із темряви кабі
ни, -  і ніякого стеження влаштовувати не треба.

Санич різко замовк, відчувши різкий удар під 
ребра, потім уважніше глянув на Сергія й оторо
пів. Сергій на секунду задумався, намагаючись 
визначити, звідки він знає цей голос, але так і не 
згадав.

Вирішили дружно їхати у відділок. Ден ледве 
встигав за «Хондою» і трохи злився на Владиславу, 
за її водійські молодецтва.

-  Слухай, ти б хоч сказав, де тебе у разі чого шу
кати. Де цей твій Олександр Павлович живе? -  Вла
да зупинилася, щоб висадити Сергія біля десятого 
мікрорайону.



-  Не знаю. Ми з ним тепер по кафе зустрічаємо
ся. Він чомусь від мене своє місце проживання 
приховує.

-  Ну, ні пуху, -  Влада посміхнулася.
-  І тебе туди ж, -  Сергій вийшов з машини.
У цей момент Санич таки заговорив. Заробляти 

плюсики в очах рідної міліції завжди було справою 
вигідною.

-  Чуєш, начальнику, -  Санич ще раз глянув на 
Сергія, який віддалявся. -  А я ж цього кренделя 
добре знаю.

-  Та ну?
-  Він з нашою Люською жив. Ну, з дванадцятої 

кімнати. У них любов була, вони навіть одружити
ся збиралися. Я точно знаю. А потім Люська до се
стри в Штати поїхала, і цей від нас з’їхав.

-  Точно він?
-  Він. Я його ще коньяком пригощав. Бач, як 

швидко бабу змінив.
У розповідях Владислави про Сергія ніяка 

Люська не фігурувала.
-  Відзнач, Вікторовичу, треба розібратися, а то 

якось загадково виходить.
Деркач задумливо кивнув. У нього цей Сергій 

давно викликав підозри.

* * *

Олександр Павлович був дуже задоволений доб
ровільною появою Сергія.

-  Так, юначе, з’явилися... У мене для вас є ра
дісна новина.

-  У мене для вас теж.
-  Ну, порадуйте мене. -  Олександр Палич стукнув 

двічі в стіну, і в кімнаті з’явився похмурий Макс із 
підносом, на якому парували дві чашки кави.



-  Познайомтеся, -  Олександр Палич осяйно по
сміхнувся, -  наша нова секретарка, звуть Максим. 
Можете щипати за задницю, якщо маєте схильність 
до такого роду індивідуумів.

Макс поставив піднос на стіл, погрозливо глянув 
на Сергія, показав кулак мордоворотам, які щирили- 
ся за спиною шефа, і, не сказавши ні слова, вийшов.

-  Виховуємо кадри, юначе, -  пояснив Олександр 
Палич,

-  Якщо хлопець ні на що інше не годиться, не
хай кілька днів попрацює секретаркою, може це 
навчить його серйозніше відноситися до своїх звич
них обов’язків.

-  Що він накоїв? -  ледь стримуючи сміх, запи
тав Сергій.

-  Так, нічого. Вирішив погратися в Павлика Мо
розова.

Сергій сполотнів. Невже Макс намагався здати 
всіх?

-  Нічого страшного, -  заспокоїв Олександр Па
лич. -  Просто хлопчикові потрібно навчитися дума
ти. Попросив його подзвонити в одній справі, бажа
но не звідси, щоб не виказати наше місцезнаход
ження. І що ви думаєте? Цей дурень вийшов із 
квартири й подзвонив з під’їзного автомата. Ну як 
спеціально, слово честі.

-  Та вже ж, -  Сергій не знайшов більш підходя
щого коментарю.

-  То що там у вас за новина? -  Олександр Палич 
із насолодою потягував ароматну каву.

-  Я домовився із Владиславою. Вона згодна про
дати вам акції.

-  Серйозно?! ЯЯЯк вам це вдалося?
-  Ну, -  Сергій змусив себе посміхнутися. -  По

думайте самі, навіщо дівчині обтяжувати себе тур



ботами, пов’язаними з бізнесом? Я повів розмову 
так, що вона сама попросила мене підшукати по
купця. Усе гаразд, ніхто нічого не запідозрить.

-  Ах, як шкода. -  Олександр Палич вдавано за
смутився. -  Вами пророблена така робота... І все да
ремно.

-  Чому даремно? -  Сергій, почав було сподівати
ся, що сімферопольцям набридла вся ця історія і во
ни вирішили відмовитися від задуму заволодіти For 
you, але шеф ущент розбив цю надію.

-  Ми не хочемо більше викуповувати в неї акції. 
Ми купимо їх потім, коли історія з усіма цими смер
тями перестане цікавити органи.

-  Не зрозумів.
-  Усе дуже просто, у разі смерті дівчини її акції, 

як і акції Журавеля, будуть розпродаватися з аук
ціону. До речі, аукціон з акціями Журавеля при
значений на п’яте грудня. Непогано було б, щоб і 
справу про смерть Владислави закінчили до того ча
су. Отоді ми й заволодіємо фірмою. Усе чесно, усе 
законно.

-  А якщо акції перекупить хтось інший?
-  Ну що за песимізм, юначе? У вашому віці? На

віть якщо частину цих акцій зуміє перекупити 
хтось сторонній, то, враховуючи, що інші співзас- 
новники вже погодилися зі мною співробітничати, 
мені потрібно буде додати всього п’ятнадцять від
сотків, щоб одержати контрольний пакет акцій.

-  Обоє? -  напружено запитав Сергій. -  І Анін, і 
Юворський погодилися співробітничати з вами?

-  Ну звичайно. Куди ж їм, переляканим, подіти
ся? Утім, мене насторожує ваша поінформованість. 
Чим ви весь цей час займалися?

-  Намагався допомогти Владиславі знайти вбив
цю її батька, -  чесно зізнався Сергій.



-  Ха-ха-ха! До чого ж дотепно придумано! Шука
ти вбивцю з його ж допомогою. Ви лиходій, юначе, 
і спокусник...

-  Облиште. -  Сергій почав дратуватися. -  Так це 
і є ваша радісна новина?

-  Ну так. Незабаром ви одержите залишок свого 
гонорару й касету, яка так обтяжує вас.

-  Коли?
-  Як тільки я отримаю підтвердження того, що 

Владислава Раєвська... -  Олександр Палич звів бро
ви, намагаючись підібрати потрібне слово. -  Як 
тільки я довідаюся, що вона дійсно вирушила на по
бачення до свого татуся.

-  А де гарантії, що ви чесно віддасте мені ка
сету?

-  Отут вам доведеться повірити мені на слово. У 
вас немає іншого виходу, юначе. Та не переживайте 
так. Ви мені страшенно симпатичні, і я виконаю 
свої зобов’язання. Скажіть, як ви збираєтеся, гм, 
прибрати Раєвську?

-  Як зазвичай, -  похмуро буркнув Сергій.
-  Змилуйтесь, але ж це чистої води божевілля... 

Адже тоді всім стане зрозуміло, що її вбили. Може, 
краще нехай вона покінчить життя самогубством?

-  Не повірять. І потім, я по-іншому не вмію.
-  Тобто струмом у ванній?
Сергій з радістю відзначив про себе, що справ

жня причина смертей Раєвського й Журавеля так 
і залишилася невідомою широкій громадськості. 
Сам Сергій теж ніколи не довідався б правду, якби 
Владислава у свій час не підслухала розмову слід
чих.

-  Так, -  Сергію довелося стати надзвичайно тер
плячим, щоб, нічим не видавши свого хвилювання, 
дослухати вказівки шефа до кінця.



-  Так, -  Владислава люто металася по кабінету 
Деркача. -  значить, усе, що ми знаємо, це те, що во
на почитала газету, після чого притьмом кинулася 
кудись бігти...

-  Може, вона знайшла оголошення про вигідну 
роботу й виїхала? -  Деркач взагалі вважав, що тер
мінових справ досить і без цієї Ганни Оголюк, про 
зникнення якої ніхто поки не заявляв.

-  Не зібравши речі? Виключено. -  Ден поділяв 
занепокоєння Владислави.

-  Ну чому ми не можемо довідатися, що це була 
за газета?!

-  Владо, ти прекрасно чула свідчення Санича. 
«Вечірня Ялта», номер він не запам’ятав. Газета 
щоденна. Ти збираєшся перерити всю передплату за 
останній рік? Перестань репетувати й давай мірку
вати тверезо, -  Ден уже жалкував, що дозволив 
Владиславі втрутитися в цю справу.

-  Дене, а як ти потрапив у її кімнату? -  Деркач 
захвилювався, що за несанкціонований злам колезі 
може перепасти від начальства.

-  У мене є ключі, -  незворушно відповів Ден, і 
Деркач зрозумів, нарешті, про яку Аню йдеться.

-  Зачекай, Дене, -  Владислава раптом пожваві
шала. -  Дай-но мені подивитися її блокнот.

-  Я вже досліджував. Нічого незвичайного. Ад
реси, телефони і ці ваші веселенькі висловлення.

-  Дай мені блокнот! -  Владислава повторила 
прохання з такою інтонацією, що Ден не зважився 
відмовити, а Деркач про всяк випадок швидко за
брав зі стола всі гострі предмети, включаючи стру
гачку для олівців.

-  Ага! -  Владислава говорила сама із собою. -  
Ось це щось новеньке...



-  Що?!
-  Ми завжди повідомляли один одному нові 

перли. Грали, хто перший їх знайде в Ялті. А тут за
писані й такі, яких я від неї ще не чула. От, наприк
лад: «Зніму квартиру, кімнату, порчу». У настін
них оголошеннях я такого не зустрічала. Це цілком 
може бути з газети. Дене, ти можеш довідатися, у 
якому номері «Вечірньої Ялти» було таке оголо
шення?

-  Якщо було взагалі, -  похмуро прокоментував 
Деркач. Ден відразу почав дзвонити в редакцію.

-  У кожної поважної газети є комп’ютерна база 
всіх рекламних оголошень за останній квартал. Во
ни ж звітність повинні здавати, -  під’юджувала Де
на Владислава.

-  Є! -  здивовано вигукнув Ден. -  Третій вересне
вий номер. І четвертий, і п’ятий... Газета цілий 
тиждень виходила із цим оголошенням...

-  Нехай скинуть нам факсом усі номери! -  зажа
дала Владислава.

-  Ви що?! -  не витримав Деркач. -  Факс стоїть у 
кабінеті Кедровського. Я до начальства з такою ні
сенітницею не полізу.

-  Надішліть нам ці номери з кур’єром. Так, яко
мога швидше, -  чемно попросив Ден.

-  Вони далеко знаходяться?
-  Та ні. Протягом півгодини обіцяли доста

вити.
-  Чудово! -  Владислава знову поринула у вив

чення написів. -  Ну, це зрозуміло: «Псоріаз. Екзе
ма. Швидко, недорого». Це в нас на кожному стовпі 
висить.

-  Що висить? -  не зрозумів Деркач. -  Псоріаз із 
екземою висять?

-  Та ні, це оголошення таке. Мають на увазі, що



хтось лікує ці хвороби. А пишуть так для стислос
ті, -  терпляче пояснив колезі Ден.

-  Секундочку! -  Владислава знову перейшла на 
підвищений тон. -  Дене, терміново дзвони в таксо
парк.

-  У який? -  Ден охоче підійшов до телефону.
-  У той, котрий маршрутками завідує. Ну, рафі- 

ками нашими.
-  Сама ти таксопарк, -  розчаровано вимовив 

Ден. -  Що ти там знайшла?
-  Напис «Бережіть голову -  Ваше багатство». Я 

точно пам’ятаю, що бачила цю табличку на дверях 
однієї з маршруток. Ну, з тих, у яких дуже низька 
стеля й незручні двері. Треба довідатися номер 
маршрутки...

Поки Ден дзвонив, Владислава не переставала ме
татися з кутка в куток кабінету. Деркач, який швид
ко втомився від емоційної гості, попросив її присі
сти, але дівчина лише відмахнулася й вимовила 
щось на зразок: «Дякую, дякую, мені й так зручно».

-  Але думати ж неможливо!!! -  обурився слід
чий.

-  Нічого, нічого, мені ніщо не заважає, -  розсія
но відповіла Владислава.

Деркач у відчаї замовк.
-  Отже, -  Ден закінчив переговори з диспетче

ром, -  така табличка дійсно є в маршрутці номер 
64 28 ЯА. Дотепного водія звуть Микола...

-  Дене!!! -  Влада не витримала. -  Ти що, знуща
єшся? Не той номер маршрутки, а той, по якому во
на їздить...

Незважаючи на досить плутане пояснення, Ден 
відразу ж зрозумів, чого від нього хочуть.

-  П’ятірка, -  швидко відповів він. -  Я щойно 
збирався тобі це сказати.



-  П’ятірка, -  Влада наморщилася. -  П’ятірка в 
нас ходить у Лівадію... Дене. -  Владислава відчула, 
що в неї підкошуються ноги. -  Але ж у Лівадії зна
ходиться той загадковий підвал. Я думаю...

У цей момент внесли пачку газет.
-  Або, коли переглянете, повертайте, або купуй

те, -  безапеляційним тоном заявив кур’єр.
-  Вони ж старі, -  Деркач кивнув на газети.
-  Зате рідкісні, -  серйозно заперечив кур’єр.
Влада з Деном не брали участі в їхній розмові,

поринувши у вивчення газет.
-  Ти маєш рацію. -  Ден теж сполотнів. -  Ди

вись, ось оголошення про те, що цей підвал здавав
ся в оренду. Між іншим, не заморочила б ти мені 
голову з тим, що це викрадення тобі наснилося, я б 
улаштував серйозну перевірку цього приміщен
ня...

-  Я не думала, -  тільки й змогла вимовити Вла
дислава.

-  Добре, я негайно беру хлопців і вирушаю в цей 
підвал, -  Ден уже накидав куртку.

-  Я з тобою...
-  Тільки не це! Дуже тебе прошу, дай мені мож

ливість спокійно попрацювати. І потім, ти ж обі
цяла своєму кавалерові в п’ять бути біля «Комаш
ки».

-  Так, правда... Дене, я подзвоню тобі ввечері. 
Будь ласка, не пропусти жодних слідів.

-  Ти нестерпна!
Уже біля машини Ден раптом згадав, про що 

збирався попередити Владиславу.
-  Ладко, -  він покликав дівчину. -  Ти, будь лас

ка, будь обережна з цим Сергієм. Щось він тем
нить... Ти знаєш, наприклад, що він збирався же
нитися на сусідці Глюка?



Владислава відчула ревнощі, але нічим не вика
зала своїх почуттів.

-  Ах, Дене, годі. Я довіряю йому повністю й без
застережно. У Люськи він жив просто тому, що 
більше йому жити ніде було... Ми з ним тоді посва
рилися. Вона йому просто друг. А чутку про одру
ження пустили по під’їзду, щоб не псувати дівчині 
репутацію. Зрозумів?

Пояснення Владислава придумувала більше для 
власного заспокоєння, ніж для Дена.

-  І ще, -  Ден раптом усвідомив безглуздість сво
їх дій. -  Відповідай негайно, від цього, може, дій
сно залежить життя Глюка. Що насправді було в то
му підвалі?

Владислава важко зітхнула. Життя Анюти було 
зараз найважливішим.

-  Усе те ж, -  чесно зізналася дівчина.
-  Владо! -  Ден намагався примусити себе не зір

ватися. -  Зосередься. Поясни так, щоб я зрозумів.
-  Так. -  Владислава заплющила очі й спробува

ла уявити себе на місці слідчого. Які б слова були їй 
зрозумілі в цю хвилину, якби вона була Деном. -  
Зараз усе поясню. Усе, що я розповідала вам із 
Глюком біля того підвалу -  правда. Сергія вони від
пустили самі. Висадили тієї ж ночі з машини на уз
біччі трохи вище Лівадії. Вони відпустили Сергія, 
щоб він передав мені, що, якщо я скажу хоч слово 
міліції, то мене вб’ють. Сергій з’явився тоді в кафе, 
щоб попередити мене. Ми вирішили не ризикувати 
поки й спробувати самостійно впоратися із крив
дниками.

-  І що?
-  Та нічого. Сергій відтоді не відходить від мене 

ні на крок, намагається охороняти. А ці люди біль
ше не з’являлися... Я не знаю навіть, навіщо їм бу



ло викрадати мене... Ми з Сергієм так нічого й не 
з ’ясували. -  Влада заспокоювала себе тим, що в її 
словах усе-таки є левова частка правди.

-  Сергій знає, хто ці люди?
-  Ні, -  швидко випалила Влада, подумки попро

сивши вибачення в Глюка. -  3 ним говорили ті ж 
хлопці-качки, що піймали нас у під’їзді. Він не знає 
ні їхніх імен, ні...

-  А із заповітом? Навіщо ви крали заповіт?
-  Я нічого не знаю, правда, Дене, -  Владислава 

благально глянула на слідчого.
-  Добре. Я поїхав... Найближчим часом будь го

това, що я викличу тебе для більш офіційної бесіди. 
Ти хоч зможеш допомогти скласти портрет цих кач- 
ків на фотороботі?

-  Ну, звичайно, -  неуважно відповіла Владисла
ва, міркуючи, чи не нашкодить така її відповідь 
Сергію.

-  Добре, зідзвонимося. Спробуй тільки зник
нути...

* * *

Владислава кинула машину неподалік від набе
режної й, не поспішаючи, вирушила в «Комашку». 
Жадібні погляди романтиків, які блукали по набе
режній, сьогодні були спрямовані не на Владу. Ма
буть, події останніх днів так виснажили дівчину, 
що в її очах явно читалася агресивність. Натикаю
чись на вираз Владиного обличчя, перехожі відразу 
опускали погляди на власні черевики.

-  Скажи, я маю зовсім жахливий вигляд? -  за
питала дівчина у Сергія, який запізнився на кілька 
хвилин.

-  Мені здається, усе гаразд. -  Сергій пильно 
оглянув Владу.



-  Це тому, що ти до мене необ’єктивно ставиш
ся, -  Влада, ніяк не могла змусити себе отямитися. 
Анюта влипла в неприємності з її, Владиної, вини. 
А вона всілякими способами покриває людину, яка, 
можливо, сама причетна до викрадення Глюка. Усе 
це якось не вміщалося в голові.

-  Кажу тобі, ти маєш прекрасний вигляд, -  сло
ва чомусь долинали до дівчини звідкись здалеку, з 
іншого світу. Влада напружилася й змусила себе 
ввійти в русло звичайної бесіди.

-  Кажеш, маю прекрасний вигляд? -  чомусь ці 
слова смикнули в душі Владислави якісь струни, 
пов’язані з Костиком. Може, той теж говорив ком
пліменти? Ні!!! І тут із Владою стало діятися щось 
дивне. Вона відмахнулася від Сергія і з палаючими 
очима почала, хихикаючи, щось швидко креслити 
у своєму блокноті.

-  У тебе є телефонна картка? Мені потрібно тер
міново подзвонити в Москву, -  з виразу обличчя 
дівчини Сергій зрозумів, що, якщо картки в нього 
не виявиться, Влада негайно помчить дзвонити на 
пошту. Це суперечило його планам. -  Зараз буду.

Через дві хвилини, зовсім задоволена й майже 
спокійна Владислава вже повернулася в кафе.

-  Ти просто посланий мені небом, -  чомусь ска
зала вона.

-  Теж мені новина. А із чого ти це взяла?
-  Ой, -  Влада кокетливо відмахнулася. -  Це про 

роботу.
Сергій відчував, що скривдить дівчину, не вия

вивши належної цікавості.
-  Ну, розповідай, куди ти дзвонила?
-  Розумієш, Котя давно мав клопоти з одним 

завданням... -  Сергій чомусь не любив, коли Влади
слава розповідала про свого московського друга.



Можливо, тому, що поцілунок, яким вона нагоро
дила рудого хлопця колись на автовокзалі, був зов
сім не схожий на безневинне дружнє прощання. -  
Він повинен був придумати дизайн обкладинки для 
однієї книжки про косметику, випущеної фірмою- 
виробником, -  продовжувала Владислава, яка не 
помітила реакції Сергія. -  Фірма називається «Лі- 
ка». Обкладинка мала бути дуже незвичайною...

-  А при чому тут я?
-  Ти своїми останніми фразами наштовхнув ме

не на цікаву думку. Обкладинка має бути дзеркаль
ною. Ну, із гладенької фольги або ще чогось 
подібного... Головне, щоб, узявши книгу, людина 
бачила у ній своє відображення. А в кутку обкла
динки буде напис «Ви маєте прекрасний вигляд!» і 
підпис «Ліка». Скажи, класно?

-  А що із цього приводу думає твій Костя?
-  Він сказав, що я геніальна, -  гордо відповіла 

Владислава, і Сергію стало зовсім сумно, що вона 
так близько сприймає похвалу якогось дизайнера.

-  Владо, я не хочу тебе повертати з небес на зем
лю, але, здається, ми збиралися говорити на зовсім 
іншу тему. Твою Аню шукають?

Від посмішки Владислави не залишилося й 
сліду.

-  Так. З’явилися факти, які свідчать, що Глюк 
вирішила досліджувати клятий підвал. Той самий, 
у якому нас тримали... Я трохи змінила свідчення 
про підвал, пізніше розповім, як саме. Між іншим, 
якби ти колись не збрехав про своїх компаньйонів, 
вона б туди не полізла... Сергію, зрозумій мене пра
вильно, Анюта полізла в цей підвал і зникла. До 
цього, напевно, причетний твій Олександр Павло
вич... Невже ти не розумієш, я зобов’язана розпові
сти все Дену?



-  Владо, поки не час. Я обіцяю тобі, що з’ясую 
все, що зможу. І про твою Аню теж. Я не думаю, 
щоб Олександр Павлович міг піти на її викрадення. 
Навіщо йому це?

-  Та зрозумій же ти, -  Владислава не втрима
лася. -  Я навіть не знаю, чи справді ти хочеш шу
кати мою подругу. А раптом ти сам...

Сергій здригнувся й звузив очі.
-  Вибач, -  Влада швидко вхопила його за руку. -  

Я не знаю, що говорю. Це нерви. Ти ні в чому не ви
нен. Я сама вплутала Глюка в цю історію... -  вона 
знітилася, змусила себе переключитися на іншу те
му й раптом запитала: -  До речі, чому всі вважають, 
що ви з Люською повинні були одружитися?

Сергій на мить замислився, потім згадав, нареш
ті, кому належав голос, що пролунав сьогодні з ма
шини слідчих, і весело розсміявся.

-  Річ в цьому типі, Саничі, сусідові Люськи по ко
муналці. Не міг же я зіпсувати дівчині репутацію, от 
і довелося наговорити йому всякої нісенітниці.

-  Я так і гадала, -  кинула Владислава, що зараз 
думала зовсім про інше. -  Зачекай, але ж Санич -  
сусід Глюка. Тоді виходить, що ти напевне був 
знайомий з моєю Анькою... Скажи чесно, вона щось 
про тебе знала, що ти вирішив викрасти її?

Сергій завив.
-  Владо, ти ж обіцяла вірити мені!
-  Так. Я випадково запитала... Просто міркую. 

Через тебе проходить так багато ниточок усіх цих 
злочинів... Не ображайся на мене. По-моєму, я про
сто не виспалася і тепер мелю дурниці. Розкажи 
краще, що говорять твої бандити.

Сергій почувався ще гірше.
-  Кажуть, що я повинен убити тебе.
Владиславі його тон здався занадто серйозним.



-  І що? -  трішки підвищивши голос, запитала 
вона.

-  Я погодився, -  Сергій багатозначно посміхнув
ся, -  тепер доведеться форсувати наш план.

Нерви Влади давно вже були на межі.
-  Геніально! -  Владислава підняла руки до сте

лі. -  Більшого маразму я собі й уявити не могла... 
Господи, ну чому це все зі мною відбувається? Я б 
усе на світі віддала зараз за два спокійні звичайні 
сірі буденні дні.

-  Ти ж не любиш нудьгу. Владо, не час панікува
ти -  нам багато про що треба ще довідатися. Їдьмо, 
як і планували, до твоєї мачухи?

Дівчина приречено рушила до машини. Отрима
на інформація категорично відмовлялася вкладати
ся в її бідній голові. Їй здавалося, що обривки фак
тів, які не помістилися у свідомості, непристойно 
стирчать із її мізків, виставляючи на загальний 
огляд найінтимніші думки. Про те, що Рая зраджу
вала батькові з Аніним, і про те, як це паскудно. 
Про те, що заради установки в ресторанах якихось 
комп’ютерів хтось хоче вбити Владиславу. Про те, 
що сама Владислава таємничим чином потрапила в 
полон божевільних ідей Сергія і що це рабство чо
мусь робить їй приємність. Сергій зупинився біля 
кіоску купити сигарет. Владислава спокійно піді
йшла до машини, звично всілася на водійське місце 
й тільки тут помітила, що на задньому сидінні си
дить Глюк.

-  Глюк?! -  Владислава різко обернулася. Подру
га не поворухнулася. Влада спробувала взяти Ань- 
ку за руку й відсахнулася, рукав Аниного плаща 
був порожній. -  Що з тобою зробили?!

Влада різко відкинула капелюх з очей Анюти й 
спіткнулась об чорну порожнечу замість обличчя.



-  Глюк ! ! !  -  Влада вискочила з машини й кинула
ся до Сергія.

-  Владо?! -  побачивши скляний погляд дівчини, 
хто завгодно злякався б не на жарт.

-  Глюк ! ! !  -  тремтячими губами повторила Влада, 
потім дуже виразно й із зусиллям вимовила: -  
Картка... Негайно дай мені картку або я розірву те
бе на шматки.

-  От, -  Сергій швидко поліз у кишеню.
-  Не відходь від мене. -  Влада схопила Сергія за 

руку й потягла до телефону.
-  Мені потрібен Денис Ігорович! -  прокричала 

вона в трубку, кілька разів збившись при натискан
ні кнопок.

Сергій ледве відтягнув її від автомата.
-  Заспокойся! -  він різко повернув дівчину до се

бе. Бліде обличчя й повна відсутність осмисленості 
в погляді не залишали надій на які-небудь поясне
ння. Сергій потряс дівчину за плечі: -  Заради Бога, 
Владо, що трапилося? Прийди до тями!

Влада вчепилась у сигарету.
-  Там у машині Глюк, точніше її одяг. Хтось на

бив Анютин плащ соломою й підкинув мені на заднє 
сидіння. -  Владислава вирвалася з рук Сергія. -  Ро
би що хочеш, але я так більше не можу! -  швидко 
проговорила вона. -  Я негайно дзвоню в міліцію й 
усе, ти чуєш, усе розповідаю Дену. Виїдь із міста, 
ховайся... Роби як знаєш. Я повинна врятувати 
Глюка, я не можу щось приховувати від слідства в 
такий момент.

-  Зачекай, -  Сергій доклав зусиль, щоб вирвати 
телефонну картку із тремтячих пальців дівчини. -  
Ми ж одна команда. Посидь тут, я все перевірю...

Владислава безсило опустилася прямо на бор
дюр. Світ повільно поплив перед її очима. Нудота,



що нахлинула раптом, змусила Владу викинути си
гарету.

-  Нерви... Усе це нерви. Треба негайно заспокої
тися. -  Лікар у клініці попереджав Владиславу, що 
будь-які хвилювання можуть викликати в неї чер
говий нервовий зрив аж до повної відсутності само
контролю чи втрати свідомості.

Через секунду з’явився спокійний, але блідий 
Сергій.

-  Владо, -  він сів поруч із дівчиною й уважно за
глянув їй в обличчя. -  Люба, там нічого немає.

Влада швидко підхопилася й кинулася до маши
ни. Одягу Ані там дійсно не було.

-  Ти впевнена, що тобі не здалося? Може, на нер
вовому ґрунті?

Владислава мовчала.
-  Владо, будь ласка, візьми себе в руки. Якщо ти 

точно знаєш, що плащ Ані був тут, ми, звичайно ж, 
розповімо про це міліції. Та подумай сама, кому ви
гідно підкидати й відразу забирати одяг Ані.

-  Ви всі хочете звести мене з розуму, -  пригніче
но вимовила Владислава, відчувши, як її власні ру
ки раптом подовжилися й безсило зависли десь на 
рівні колін.

-  А що, це думка, -  очі Сергія спалахнули здога
дом. -  Якщо ти будеш визнана божевільною, тобі 
ніхто не дозволить керувати справами фірми. Бу
деш просто одержувати свій прибуток від акцій... 
Невже Олександр Палич? Але тоді навіщо він нака
зав мені прибрати тебе?

Сергій, здавалося, говорив сам із собою. Потім 
раптом отямився.

-  Люба, давай відвеземо тебе додому. Тобі пот
рібно відпочити. Ще доба в нас точно є, ми встиг
немо...



-  Ні! -  грубо перебила його Влада. -  От тепер 
уже точно я маю намір у всьому сама розібратися. 
Про плащ Глюка мені ніхто не повірить. Ти ж зро
бив усе, щоб міліція вважала мене фантазеркою! -  
єхидно додала вона.

Нестерпна хвиля суму, що раптом накотилася, 
змусила Сергія відвернутися. Потім він піймав себе 
на думці, що Влада придумала історію з одягом Ані, 
щоб виправдати бажання негайно розповісти все мі
ліції. Прикидаючи, чи може дівчина бути настіль
ки талановитою акторкою, Сергій постарався поди
витися на Владу об’єктивно. Безсило обпершись на 
капот «Хонди», вона пильно дивилася кудись уда
лечінь. Вигадливі візерунки осіннього моря чітко 
відбивалися в її глибоких зіницях. Сергій відчував, 
як щось перевертається у нього в грудях. Господи, 
хіба така краса може бути брехливою? Кожна риса 
її обличчя -  він майже фізично відчував це -  була 
такою потрібною, такою коханою. Він ніжно обій
няв дівчину за плечі й відчув, як його пальці стали 
тремтіти. Владиславу били дрижаки.

-  Чому?! -  гаряче шепотів він, торкаючись губа
ми її дитячого чола. -  Чому ми зустрілися так? Чо
му кожна подія спонукає нас до недовіри й підозрі
лості.

Владислава заплющила очі, жадібно сприймаю
чи його дотики. Ніколи ще чиїсь руки не були для 
дівчини такими необхідними.

-  Справжнє кохання здолає будь-які перешко
ди, -  зненацька для самої себе промовила дівчина, 
потім, отямившись, нервово посміхнулася й дода
ла: -  А наше, бач, не справляється. Ми ж не віримо 
один одному...

Владислава пригорнулася щокою до грудей Сер
гія й розчинилася в його уже такому рідному запаху.



-  Усе буде добре, -  він цілував її волосся. -  Усе 
буде добре.

-  Але Глюк? -  Влада відсторонилася й знову 
схопила сигарету. -  Я навіть уявити боюся, що з 
нею зараз може відбуватися...

-  Ні. Якщо це справа рук сімферопольців, з нею 
все гаразд. Їм просто хотілося справити на тебе вра
ження... Ну що з нею можуть зробити.

-  Принаймні я точно знаю, що їй зараз страшно 
й холодно.

-  Чому холодно?
-  Вона ж без плаща!
Владислава зовсім по-дитячому шморгнула 

носом.

*  *  *

Ані Оголюк дійсно було дуже холодно. Обіпер
шись на стіну своєї неопалюваної в’язниці, вона 
ось уже кілька годин тупо дивилася в стелю й на
магалася змусити себе не думати про сигарети й 
головний біль. Як не дивно, їсти все ще не хотіло
ся. Правда, починала мучити спрага. Кричати во
на більше не могла. Плакати, вити й качатися по 
підлозі теж набридло. Власне становище уявляло
ся їй однозначно безнадійним. Зважаючи на все, 
Аня перебувала в якомусь зовсім нежилому райо
ні. Навряд чи хтось міг знайти її тут. Дівчина ще 
раз прокрутила в голові картину своєї невдалої 
втечі.

...Вибравши момент, коли, як їй здавалося, вона 
зможе непомітно зібратися і єдиним зусиллям опи
нитися за дверима, Аня стрибнула. Після коротко
го бою, протягом якого дівчина примудрилася бо
ляче вкусити супротивника, вона була змушена за
лишити будь-які спроби опору. Просто на неї диви



лося чорне дуло пістолета. Гідний аргумент. Тут не 
посперечаєшся.

-  Гратися надумала? -  роздратування ворога бу
ло для Ані приємним. -  Що ж, я теж люблю грати
ся. Роздягайся!

Аня з жахом позадкувала. Такий розвиток подій 
її ніяк не влаштовував.

-  У якому сенсі?
-  У тому самому, -  Аня відчула, що її переверну

ли обличчям униз і розв’язали руки. -  Знімай 
плащ. Тільки врахуй, один зайвий рух -  і я простре
лю тобі голову.

Вона слухняно почала розстібати ґудзики.
-  Давай його сюди. Тепер повернися, я знову 

зв’яжу тебе.
Це остаточно розвіяло Анині ілюзії, що в якийсь 

момент ворог буде змушений прибрати зброю, і тоді 
вона, можливо, зможе втекти.

-  А тепер прощавай.
І двері цієї жахливої кімнати зачинилися назав

жди.
Аня з ненавистю глянула на цвях, що стирчав із 

плінтуса.
-  Тільки тебе тут не вистачало! -  нерозважно за

явила цвяху дівчина, але потім зрозуміла, що він 
виявився тут дуже до речі. Цвях був досить гострим 
і міцним, щоб можна було сподіватися розскубти 
ним мотузку. Аня намацала схрещеними за спиною 
руками вістря цвяха й узялася за роботу. Звичайно 
ж, замість мотузки вона спочатку розколупала до 
крові власні зап’ястя. Але дівчина не звертала ува
гу на біль.

-  Ну, ще хоча б раз! -  Ані вже кілька разів поща
стило наколоти мотузку на цвях, але та все ще не 
розривалася.



Коли руки, нарешті, звільнилися, дівчина почу
валася розтерзаною й знесиленою. «І що тепер?» -  
Аня, наче загнаний звір, металася по кімнаті. Вона 
то, безглуздо підстрибуючи, намагалася залізти на 
підвіконня, до якого ледве діставала кінчиками 
пальців, ставши навшпиньки, то, у нападі явного 
божевілля, розбігалася й билася всім корпусом у 
масивні двері, прекрасно пам’ятаючи, що вони від
криваються всередину. Це було жахливо! З такими 
зусиллями домогтися звільнення рук, для того щоб 
переконатися в повній безглуздості цієї перемоги! 
Замки, що ніяк не реагують на Анині спроби ві
дімкнути їх своїми домашніми ключами, занадто 
міцний дверний косяк, нескінченно високе й глад
ке, як лисина, підвіконня, намагаючись вчепитися 
в яке вона вже поламала всі нігті... Через усе це дів
чина була на межі істерики. Втративши всяку на
дію будь-коли вирватися зі своєї в’язниці, цілком 
позбувшись сил, Аня вляглася просто на підлогу, 
заплющила очі й приготувалася до смерті.

-  Дене, милий Дене... -  захлинаючись власними 
слізьми, повторювала вона. -  Якби я знала, як все 
вийде, то поводилася б з тобою зовсім по-іншому. 
Тепер я назавжди залишуся у твоїх спогадах скан
дальною егоїсткою... Ненечко, я так давно тобі не 
дзвонила, ти вже пробач... Ладко, я в тебе позичала 
три гривні. Мабуть, уже не віддам. Але ти ж не ду
матимеш, що я вмерла навмисно, щоб не повертати 
борг, правда... Ох, як невчасно все це трапилося... 
Я так багато не встигла зробити...

Аня почала нишпорити у своїх речах. Кажуть, 
про характер жінки можна судити по вмісту сумоч
ки. В Аниній завжди був винятковий бардак. Що ж 
подумають нащадки? «Яке мені діло?» -  вилаяла 
себе дівчина й тут помітила якийсь білий папір, що



валявся біля дверей. Річ, напевно, належала зло
чинцеві, у себе Аня такої не пам’ятала. Це була ві
зитка. Дівчина швидко ознайомилася з написом на 
папірці, схвально хмикнула й звично полізла за 
своїм блокнотом, таке треба було записати. Але й 
тут Аню підстерігала невдача.

-  Ну й де мій блокнот?! -  загрозливо прокричала 
вона в стелю. -  Ні, я згодна вмирати тут від голоду 
й спраги, згодна терпіти все це пекло, -  Аня показа
ла невидимому співрозмовникові свої закривавлені 
руки, -  але втратити улюблену записну книжку! Це 
вже переходить усі межі!

Вона ще раз попорпалася в сумочці. Так і є. 
Блокнота там не було.

Нещасна візитка в Аниних руках поступово про
сочувалася кров’ю. Садна на руках усе ще кровото
чили. Дівчина автоматично поклала візитку в су
мочку й почала міркувати про те, що найбезглуз- 
діше, знаючи ім’я злочинця, не мати анінайменшої 
можливості коли-небудь повідомити його Дену. 
«Стоп! Адже якщо не мене, то принаймні мій труп 
усе-таки коли-небудь знайдуть!» -  ця думка додала 
Ані нових сил, і вона взялася шукати папір, щоб до
кладно описати картину своєї загибелі. Принаймні 
це зможе придатися Дену. Вона вже заготовила пер
шу фразу, як раптом почула огидний писк, і ма
ленька сіра грудочка уткнулся їй у ноги.

-  Миша!!! -  нелюдським голосом заволала вона і 
в одну мить опинилася на підвіконні. Миша, горда 
силою справленого враження, із захватом стежила 
за тим, що відбувається. Бачити людей, які зліта
ють, їй ще ніколи не доводилося. Аня з жахом диви
лася вниз. Усвідомити, як їй пощастило потрапити 
на таку висоту, дівчина не могла. Власне положен
ня видавалося Ані набагато страхітливішим, аніж



секунду тому. «Тебе я вже давно знаю, -  дівчина на
віщось звернулася до далекої підлоги, -  а це підві
коння вперше бачу».

Аня ще кілька секунд порозмірковувала про те, 
як нерозумно в такий трагічний момент згадувати 
дитячі мультики, і дуже обережно повернулася 
обличчям до вікна. Навколо не було жодної житло
вої споруди. Десь унизу й трохи збоку, далеко за лі
сом, виднівся купол Алупкінської церкви. Аня не 
раз писала з нього етюди... Акуратно відчинивши 
вікно й подумки подякувавши будівельникам за до
сить широкі підвіконня, вона наполовину висуну
лася вниз. Асфальтована площадка під вікнами не 
вселяла анінайменшого бажання пробувати спуска
тися. «Що ж, -  Аня була в тому стані, коли бажання 
діяти відкидає будь-які докази розуму й страху, -  
багато чого в житті доводиться робити без бажан
ня». Дівчина кинула сумочку. «Не так уже й висо
ко!» -  втішала вона себе. Аня вчепилася пальцями в 
раму й спробувала зависнути на руках. Вибравши 
вдалий момент, дівчина розтисла пальці. Різкий 
біль змусив пошкодувати про те, що цього разу вона 
не втратила свідомості. Підвестися Аня вже не змо
гла. Права нога категорично відмовлялася слухати
ся. «Нічого. Доповзу!» -  дівчина знала, що рятівна 
дорога проходить просто над нею. Пішки, наскіль
ки Аня розуміла, звідси до автомобільної траси бу
ло години чотири. «Угору навіть легше повзти, ніж 
іти», -  вона згадала свої туристичні подвиги. Круті 
підйоми вгору Аня завжди воліла долати на чо
тирьох кінцівках. У голові трохи прояснилося. Во
на спробувала встати й ще раз огледілася. «Душев
на місцинка! Навкруги -  ні душі», -  подумалося їй. 
Дівчина нервово посміхнулася й, незважаючи на 
нестерпний біль, полізла в сумочку, щоб записати



так несподівано народжений каламбур. Випадково 
Аня помітила табличку, яка сиротливо валялася в 
грязюці біля воріт. Примружившись, дівчина про
читала написане: «Увага! Вхід заборонений. Ви пе
ребуваєте на території приватної власності. У разі 
виникнення проблем зв’яжіться по телефону з Ген- 
надієм Арсеновичем Журавелем».

Ялтинські координати Гери Аня читати не ста
ла, тепер вони їй уже не могли придатися. «Яснень
к о»,- дівчина згадала історію про те, як Журавель 
колись викупив у цих краях ділянку землі й навіть 
почав будівництво дачі, але потім чомусь закинув 
цю справу. «Злочинець, напевно, викрав ключі від 
будинку після вбивства Гери, -  тепер Аня не сумні
валася в причетності свого викрадача до смертей 
Раєвського й Журавеля. -  Я повинна встигнути. Я 
повинна все розповісти Дену». -  Не звертаючи ува
ги на те, що колючий чагарник чіпляється за тонку 
тканину блузки, дівчина повільно пробиралася до 
основної траси. Там, вона вірила, обов’язково зупи
ниться яка-небудь машина, і тоді Аня буде врятова
на. «Якщо виберуся, виявиться, що підхопила за
палення легенів», -  навіщось подумала Аня, відпо
чиваючи, розпластавшись на черговому холодному 
й бездушному камені. Спроба піднятися й продов
жити шлях принесла новий напад болю. «Однаково 
доповзу!» -  уперто вирішила дівчина, непритомні
ючи.

* * *

Владислава рішуче зачинила дверцята машини. 
Сергій похмуро зробив теж саме.

-  Може, я все-таки зачекаю тебе тут? -  йому не 
хотілося бути присутнім при розмові з Раєю Раєв- 
ською.



-  Облиш. Посидиш, кави поп’єш, із цікавими 
людьми побалакаєш. А то мені увесь час доведеться 
думати, що треба швидше йти. Незручно все-таки 
кидати тебе надовго. Ти ж не річ. Ходімо зі мною, 
будь ласка. Мені так спокійніше.

-  Боїшся, що я поцуплю «Хонду»? -  пробурчав 
Сергій, розуміючи, що доведеться погодитися.

«Послухай жінку й зроби навпаки», -  мелькнуло 
в Сергієвій голові, тільки-но вони з Владиславою пе
реступили поріг будинку. Просто на підлозі в холі 
півколом сиділи дивно одягнені люди. Неприрод
ність поз, заплющені очі й дивний звук, що виходив 
звідкись із грудних кліток, чомусь нажахали Сергія.

-  Це ще що за пісня про фізика? -  пошепки за
питав він Владиславу.

-  Чому про фізика? -  здивувалася Влада.
-  О-м-м, о-м-м, -  як пояснення повторився звук, 

що так не сподобався Сергію.
Влада хмикнула й потягла Сергія у вітальню, де 

теж сиділи люди. Слава Богу, пози їхні були цілком 
звичні для ока.

-  Ом, фізик такий був. Ти що, не знаєш? -  Сер
гій вирішив пояснити свою реакцію.

-  Знаю, просто в мене медитаційні збіговиська 
ніколи з цим ученим не асоціювалися.

-  А, це вони так медитують, -  у Сергія ця звіст
ка викликала ще більше здивування. -  Куди я по
трапив?! І це твої цікаві люди? -  Сергій підозріло 
дивився на дівчину.

-  А що, вони досить кумедні. Усі ці люди, і ті, 
що в холі теж -  група, яка потребує психологічної 
реабілітації.

-  Чого?
-  Ой, це довго пояснювати. Вони -  люди, одер

жимі пошуками сенсу життя. Рая їх лікує.



-  Рая лікар?
-  Ні, Рая -  Учитель.
-  Тобто всій цій маячні їх навчила вона?
У наступну мить Сергію схотілося розчинитися 

в повітрі.
-  Не зовсім так, -  спокійний голос Раї, не вира

жаючи ніяких емоцій, пролунав просто за його спи
ною. -  Вони зовсім не хворі, як стверджує Влади
слава. Просто в них гіпертрофоване бажання усві
домити структуру світобудови. А я просто надаю їм 
можливість насперечатися досхочу. Утомившись 
від безглуздих дебатів, як свідчить практика, люди 
зазвичай заспокоюються й розуміють, що, перш 
ніж братися за перебудову світу, потрібно розібра
тися в самих собі. Отоді я й беруся їх дечому навчи
ти на правах старшої по духовному званню. Вам це 
видається смішним?

Сергій ніяк не міг приховати посмішки.
-  Ні, -  він усе-таки зумів заспокоїтися. -  Ну що 

ви...
Рая раптом згадала про обов’язки хазяйки.
-  Молодці, що зайшли. Щось вип’єте?
-  Ні, дякуємо, -  відмовилася Влада, -  ми на се

кунду. Мені ще треба встигнути до Фелікса, я обіц
яла до нього зайти. Раю, ти не знайдеш для мене 
кілька хвилин наодинці?

-  Із великим задоволенням. -  Раєвська жестом 
запросила Владу в одну з кімнат. -  Юначе, розташо
вуйтеся тут, можете полистати журнали. Якщо хо
чете, можете повернутися до групи.

-  Ні, дякую. Я краще тут посиджу. Раптом бо
жевілля заразне.

-  Тоді б ти давно вже заразився від мене, -  під
моргнула Сергію Владислава й пішла за мачухою.

Щільно запнуті штори надавали кімнаті похму



рого вигляду. У кутку димілася ароматизована па
личка. Владислава присіла на килим напроти мачу
хи й пильно глянула їй у вічі.

-  Раю, ти знаєш, що завжди була мені рідною 
людиною.

Мачуха ствердно кивнула.
-  Наскільки я розумію, я маю право знати прав

ду, -  продовжувала Владислава. -  Розкажи мені все 
про смерть батька.

-  Ти давно заготувала ці слова? -  брови Раєв- 
ської-старшої стрімко піднялися вгору.

-  Не дуже, -  Влада влаштувалася зручніше. -  
Просто я не знала, як почати. Це правда, що в тебе з 
Аніним... щось було?

-  Так, -  спокійно відповіла Рая.
-  Із цим зрадником?! Із цією мерзенною про- 

дажною тварюкою?! -  Влада все ще не вірила почу
тому. До останньої миті дівчині здавалося, що 
Юворський помилявся. Що Анін просто оббрехав 
Раю.

-  Владо, чому це ти так напустилася на Олек
сія? -  із занепокоєнням запитала мачуха. -  Раніше 
в тобі не спостерігалося агресії до навколишніх. Ти 
бачилася з ним? Він зробив тобі щось погане?

-  Повтори ще раз... -  Влада ніяк не могла отя
митися. -  Ти була коханкою Аніна?

-  Так, -  мачуха, звузивши очі, дивилася прямо 
перед собою. -  Але до смерті Олега це не має анінай- 
меншого відношення.

-  Ти не любила його?
-  Кого? Аніна? Ні, звичайно, -  холоднокров

ність раптом зрадила жінці. -  Дівчинко, зрозумій, 
у житті бувають усякі ситуації. Твій батько весь час 
присвячував роботі, у нас на якийсь період розлад
налися стосунки... Мені потрібна була розрядка.



Жінка повинна почувати себе коханою постійно. А 
Анін упадав так красиво... Розумієш?

Влада не відповіла.
-  Повір, я любила твого батька. Анін був скоро- 

минущим захопленням. Я розірвала з ним зв’язок, 
як тільки зрозуміла, чим він є насправді.

-  Батько знав?
-  Так. Ти ж пам’ятаєш, у нас були досить відвер

ті стосунки. Спочатку він не надавав цьому значен
ня. Мало хто упадає за його дружиною... А потім я, 
скоріше на зло Олегу, ніж через власні примхи, від
повіла на почуття Олексія.

-  І що?
-  Та нічого. Почувалася вкрай паскудно. Анін 

вирішив, що тепер зможе впливати на Олега через 
мене. Сама не розумію, навіщо я це зробила. Твій 
батько, довідавшись про все, влаштував справжню 
сцену ревнощів. Ми не розмовляли два дні, він пи
сав трагічні записки. Через одну таку записку ін
формація про Аніна й просочилася до міліції. Чо
мусь Деркач вирішив, що Олег написав цю записку 
перед смертю...

-  Тому й повірили у версію про самогубство?
-  І тому теж.
-  Але чому ти нічого не пояснила органам?
-  Я взагалі не збиралася говорити з ними на цю 

тему. До смерті Олега це не має ніякого відно
шення.

-  Але ж ти ускладнила розслідування.
-  Можна подумати, це розслідування воскре

сило б мені чоловіка. -  Рая презирливо скривила 
губи.

-  Але, можливо, Гера був би зараз живий!
-  Можливо... Чесно кажучи, я й сама була впев

нена, що Олега ніхто не вбивав. Твій батько так ви



снажився останнім часом. Розумієш, він перетво
рився на раба власної фірми. Він навіть відпустку не 
міг узяти, без нього For you не проіснувала б і дня.

-  Але існує ж.
-  Думаєш, справи там ідуть добре?
-  Ще не знаю, -  Владиславу зараз мало хвилю

вали справи фірми. -  Тобто батько вмер, вважаючи, 
що його не люблять...

-  Та ні ж бо! Не знаю, можливо, тобі це здасться 
дивним, але іноді поява когось на стороні благо
творно впливає на стосунки між людьми. Ми поми
рилися. Олег став набагато уважнішим до мене. Усе 
було гаразд...

-  Чому він не посварився з Аніним?
-  Робота є робота. Та й потім, Олег же вважав, 

що в мене з Олексієм усе закінчилося.
-  А насправді?
-  Насправді теж. Владо, я втомилася виправду

ватися. Я доросла жінка й мала право чинити так, 
як вважала за потрібне. Можливо, ти вважаєш ме
не...

-  Я не знаю! -  Влада все-таки вибухнула. -  Я не 
знаю, як мені ставитися до почутого... Відбувають
ся дивні речі! Усі зраджують і зраджують на кожно
му кроці! Намагаєшся засудити -  відразу знахо
диться два десятки серйозних підстав, і я починаю 
вірити, що мені здалося, що ніхто не робив нічого 
поганого, просто так сталося... Але якщо всі навко
ло такі хороші, то хто тоді вбив батька?!

-  Ти ж не думаєш, що це зробила я?
-  Ні, я надто добре знаю ваші з батьком стосун

ки. Вибач, я остаточно заплуталася в цьому світі.
-  Просто ти дорослішаєш. Життя показує тобі 

свої нові грані, і це тебе лякає. -  Рая провела рукою 
по волоссю дівчини.



-  Облиш, -  Влада відмахнулася. -  Ти говориш зі 
мною, як з дитиною.

-  А для нас із Олежкою ти назавжди залишишся 
маленькою дівчинкою...

-  Раю, я прийшла зовсім з іншого приводу. Мені 
необхідно отримати від тебе купу інформації.

-  Усе-таки вирішила проводити самостійне роз
слідування? Не жіноча це справа, дівчинко, та й 
батько просив тебе...

-  Я не можу від цього відмовитися, -  сказала 
Влада таким тоном, що мачуха зрозуміла: заперечу
вати безглуздо.

-  Добре, -  Рая знову стала спокійною. -  Чим я 
можу допомогти тобі?

-  Ти впевнена, що в день смерті батька ніхто не 
заходив у будинок?

-  Принаймні я нічого не чула. А ти ж знаєш, я 
сплю дуже чутливо.

Владислава була впевнена в протилежному. Як
що Рая хотіла спати, вона не звертала анінайменшої 
уваги на навколишній світ. Виходить, ніякої нової 
інформації про смерть батька вона тут не одержить.

-  Добре. А Гера? Це ж ти познайомила його з 
батьком. Розкажи все, що ти знаєш про Журавеля.

-  Гера? -  Рая замислилася. -  Нічого нового я 
про нього розповісти не можу. Ми росли в сусідніх 
будинках, дружили в дитинстві. Журавель завжди 
був вельми дієвою й енергійною людиною. Часто за
ходив у гості до нас із Олежкою. Олегу він дуже по
добався. Це він придумав ідею про ресторани. У тво
го батька були гроші й зв’язки, у Гери -  ідея.

-  Раю, усе це я й так знаю...
-  Ну, от бачиш.
-  Послухай. Але ти ж була Журавелеві другом. 

Напевно він довіряв тобі які-небудь секрети...



-  Хіба я маю право їх виказати?
-  Але ж Гера вбитий!!! Як ти не розумієш, будь- 

яка інформація про нього може виявитися ключо
вою для затримання вбивці.

-  Навіщо тобі ловити вбивцю? Владо, світ живе 
за своїми законами, кожна людина має своє особи
сте функціональне навантаження. Убивцю повинна 
шукати міліція.

-  А я маю сидіти й чекати, поки цей самий убив
ця впіймає мене?

Раєвська-старша раптом сполотніла.
-  А що, у тебе є підстави чогось побоюватися? 

Виходить, усе-таки їх убили через акції. А тепер ак
ції в тебе... Владо, я нікуди не відпущу тебе з будин
ку, поки цього самого вбивцю не піймають.

-  Геніально! Тільки цього мені ще й не вистача
ло! Уникла в’язниці державної, щоб потрапити в 
клітку приватну! -  Владислава нервово розсміяла
ся. -  Цього разу ти міркуєш, як маленька дитина. 
Убивцю не піймають, поки ми не почнемо що-не- 
будь робити. У міліції надто мало інформації, бо всі 
ми про всяк випадок мовчимо, розумієш?

-  Я розповіла Деркачу все, що могло допомогти 
слідству.

-  Ти впевнена?
-  Так. Є деякі речі, пов’язані з особистим жит

тям Гери, про які я мовчу.
-  Розкажи мені!
-  Ні. Ми з Олегом обіцяли Гері мовчати. Я впев

нена, що ці речі ніяк не пов’язані з убивством.
-  Як знаєш!
Владислава різко встала й пішла до дверей.
-  Владо, зачекай! Але ти нічого не пояснила ме

ні... Тобі хтось загрожував? Із чого ти взяла, що 
вбивця тепер шукає тебе? Дівчинко, стій!



Але Влада вже вибігла з кімнати й через секунду 
голосно грюкнули вхідні двері. Сергій неуважно по
прощався з Раєвською-старшою.

-  Мені, здається, теж час, дякую за гостин
ність... Ви не ображайтеся на неї... Вона запальна...

-  Я не маю потреби у ваших коментарях із приво
ду характеру моєї дочки, -  холодно відрубала Рая.

Сергій мовчки знизав плечима й пішов до виходу.
-  Сергію! -  бліда Раєвська-старша зупинила йо

го вже на порозі. -  Вибачте мою різкість, я нер
вую... Я хочу попросити вас... Не залишайте Владу 
одну. Захистіть її, будь ласка... Чомусь мені здаєть
ся, що вам можна довіряти.

Сергій мовчки кивнув і вийшов. Сльози в очах 
Раї змусили його здригнутися. «Захистіть, вам 
можна довіряти...» -  від цих слів серце Сергія боля
че стислося. Він навіть приблизно не знав, як уря
тувати Владиславу й викрутитися при цьому са
мому.

-  Алло? Мені потрібен пан Деркач. Удома? А в 
нього є домашній телефон? Це дуже важливо...

Доглянуті руки Раї Раєвської тремтіли, коли во
на набирала на слухавці номер слідчого.

-  Так?! -  Деркач, незважаючи на все, перебував 
у прекрасному настрої.

-  Олексію Вікторовичу? Це вас Рая Раєвська 
турбує. Впізнали? От і добре. Владислава щойно бу
ла в мене. Прямо дівчинка нічого не говорила, але в 
мене є підстави думати, що хтось погрожував їй... Я 
прошу вас приставити до Владислави охорону. Я 
оплачу всі витрати. Не треба? Як це не треба плати
ти? Ах, це ваша робота... Що ж, головне -  не підве
діть, будь ласка.

Ні, одним цим дзвінком Рая обмежуватися не 
збиралася.



-  Алло? Ніно Іванівно? Це вас Рая Раєвська тур
бує. Ви, пам’ятаю, просили в мене книгу Вчителя? 
Так, мені її вже повернули, завезу вам днями. Не 
варто турбуватися, я сама до вас завтра заїду, мені 
по дорозі. Іще у мене до вас невелике прохання. 
Пам’ятаєте, я знайомила вас із Феліксом? Так, з 
тим, який живе в сараї, під вікнами вашої роботи. 
Так, просто за санаторієм. Вас же не обтяжить зараз 
покликати його до телефону. Спасибі. Я дуже вам 
вдячна. Так, я зачекаю.

«Добре, що Ялта така маленька, скрізь маєш 
знайомих», -  думала Рая, очікуючи, коли вахтерка 
із санаторію покличе Фелікса до телефону.

* * *

Владислава нервово курила, напружено дивля
чись на дорогу. Картинки, які блискавично пролі
тали за вікном, не становили для Сергія анінаймен- 
шого інтересу.

-  Може, поговоримо? -  він глянув на Владиславу.
-  Огидна дорога, -  Влада з’їхала з траси, і «Хон- 

да» стала неприємно посмикуватися. -  Найменший 
камінець під колеса, і ми через нашу швидкість 
просто перекинемося. Треба проїхати цю гидоту 
швидше.

Дівчина ще сильніше натисла педаль газу. Сер
гій втиснувся в сидіння.

-  Може, не демонструватимеш вищий ступінь 
егоїзму? Я розумію, ти сама не своя, тебе власне 
життя не турбує. -  Сергій обережно доторкнувся до 
руки дівчини. -  Але я теж людина. Мені зовсім не 
хочеться потрапляти в аварію.

Влада різко знизила швидкість.
-  Як вам буде завгодно, -  процідила вона крізь 

зуби.



-  Ну чого ти злишся? Розкажи мені.
-  Не буду. Я тепер теж мовчатиму.
-  Теж, як хто?
-  Як ти спочатку мовчав, як Рая тепер.
-  Вона не пояснила тобі про Аніна?
-  Про Аніна пояснила... Але ніякої інформації 

для пошуку вбивці мені це не додало. А от про Геру 
вона мовчить.

-  А що, в неї і з Журавелем був роман? Треба ж ...
З обуреного погляду дівчини Сергій зрозумів,

що жарт був невдалим.
-  Вибач. Мовчить взагалі чи не хоче говорити 

про щось конкретне?
Влада припаркувалася біля вже відомого Сергію 

санаторію.
-  Я спробувала, як ми й домовлялися з тобою 

вчора, м’яко випитати в Раї, чи не знає вона яких- 
небудь підозрілих фактів про Журавеля. -  Влади
славі було важко говорити спокійно. -  Почала, як 
зазвичай: він же близький друг і так далі. Рая дуже 
відверто відповіла, мовляв, так, дещо цікаве я про 
Геру знаю, але тобі нічого не скажу.

-  Чому не скаже?
-  Вважає, що з убивством це ніяк не пов’язано. 

Говорить, що чужі секрети виказувати кепсько. За
галом нічим допомагати мені вона не збирається.

-  Ну... Може, те, що вона знає, дійсно не варто 
розповідати.

-  Але мені ж можна?! -  вибухнула Владислава. -  
Я ж не з цікавості...

-  А токмо во благо... Прийди до тями, Владисла- 
во. Коли ти стаєш агресивною, з тобою неможливо 
спілкуватися.

Дівчина зробила глибокий вдих і спробувала по
сміхнутися.



-  Сподіваюся, у твого Фелікса не сидить чергова 
група психологічної реабілітації? -  обережно запи
тав Сергій, пробираючись услід за дівчиною крізь 
дірку в паркані санаторію. -  А то в мене від такої 
кількості психів аж голова розболілася.

-  Якщо тобі не подобаються мої знайомі, можеш 
із ними не спілкуватися. Тебе сюди зі мною ніхто не 
кликав!

-  Ну от. Тепер я винен у всіх смертних гріхах. 
Знайшла, на кому зірвати злість? -  Сергій різко зу
пинився, у кілька ударів здолав власну гордість і 
рушив далі. -  І не сподівайся, нікуди я тебе одну не 
відпущу.

-  Попереджаю, Фелікс вартий усього божевіль
ного світу, -  загадково вимовила Владислава й зак
ричав звичне: Тук, тук, тук! Є хто вдома?

Із перших же слів вітання Фелікса Сергій боліс
но пошкодував, що не погодився піти додому. Вслу- 
хаючись у довгі: «Безмірно, безмежно, безумно ра
дий вас бачити», він подумки констатував, що, схо
же, із психічно здоровими людьми Владислава 
принципово не спілкується.

-  Проходьте, проходьте, -  Фелікс привітно 
відчинив двері сарайки. Пахло міцним чаєм і тю
тюновим димом. -  Посиденьки на свіжому повітрі 
сьогодні відміняються, бо я катастрофічно засту
дився.

-  Навіщо? -  Владислава зайшла в сарайчик 
першою і якось одразу розслабилася, посвіжі
шала.

-  Навіщо я застудився? Як?! -  велетень закотив 
очі, явно намагаючись підібрати потрібні слова. -  
Щоб, гм-м-м, удосконалювати дух через страждан
ня плоті, -  награно лагідно вимовив він і голосно 
висякався у велику картату хустку.



-  А якось по-іншому твій дух не пробував удос
коналюватися? -  Влада сіла на маленьку хитку та
буретку й закохано дивилася на Фелікса.

-  Пробував -  не вдається. -  Фелікс, нарешті, по
мітив Сергія. -  Юначе, не стійте, сідайте.

Сергій зайшов і, зачинивши двері, приземлився 
на масивний стілець. Відкрита духовка, що слу
гувала Феліксу обігрівачем, дійсно добре нагрівала 
приміщення. Сергій зняв плащ і повісив його на 
спинку.

-  Міг би спочатку допомогти дамі роздягнутися, -  
буркнула Владислава й відвернулася. Сергій вирі
шив не реагувати на випади дівчини. Він огледівся. 
Незважаючи на безлад, що панував усередині, ко
мірка йому однозначно подобалася. Чимось муж
ньо-аскетичним віяло від подібної атмосфери. Ди
ван, пара стільців, стіл, вішалка для одягу. Нічого 
зайвого. У кутку хаотично валялися книги та якісь 
зошити. Сергій з цікавістю розглядав розвішані по 
стінах картини -  явно авторські роботи. Його воро
жість до хазяїна як рукою зняло.

-  Ой, зовсім забула, що ви не знайомі. Це Сер
гій, -  Влада сама дивувалася тому, що, потрапляю
чи в сарайку, щоразу ставала безтурботною 
маленькою дитиною.

-  Щасливий бачити вас у своєму скромному жит
лі. -  Фелікс церемонно розкланявся й міцно потис 
простягнену Сергієм руку. -  Твій новий молодий чо
ловік? -  підморгнувши, звернувся він до Влади.

-  Ну... -  Владислава розгубилася. -  Щось схоже 
на це...

-  Ай-яй-яй, як не соромно, при живому чоло
вікові!

Сергій відчув, як округлилися його очі. Влада з 
Феліксом чомусь розреготалися.



-  Феліксе, що з тобою сьогодні? Сергійку, повір 
мені, зазвичай він поводиться цілком пристойно.

Фелікс усе ще реготав.
-  Ах, вибачте. -  Він зробив вигляд, що зніяко

вів. -  Я думав, ви в курсі...
-  Не мороч людині голову! -  жартуючи, розгні

валася Владислава, потім усе-таки пояснила: -  
Просто Котя колись їздив у Штати, до друзів у гос
ті. А тоді отримати візу в Америку було дуже склад
но. У посольстві боялися, що всі, хто приїхав, зали
шаться назавжди. Неодружених взагалі не випус
кали, от і довелося мені виручати друга. Уклали 
фіктивний шлюб. Усе ніяк не вдається розлучити
ся: у Коті часу немає. Але це все не насправді, розу
мієш? У мене ця катавасія з неправильними шлю
бами спадкоємна. От, наприклад, мій батько був 
одружений чотири рази, на двох жінках.

Сергій насторожився.
-  Ні. -  Влада поспішила заспокоїти співрозмов

ника. -  Не в тому розумінні, що двоє із цих чо
тирьох були чоловіками... Просто в радянські часи, 
щоб одержати квартиру, треба було якось мухлюва- 
ти. От їм з мамою й довелося двічі фіктивно розлу
чатися й одружуватися знову...

-  А фіктивних дітей у вас із Костянтином випад
ково немає? -  Сергій тепер теж сміявся.

-  Ні. По фіктивних дітях у нас Фелікс фахівець.
-  Чому це по фіктивних? -  образився хазяїн. -  

По дефективних, це так.
Влада згадала жарти учнів Фелікса й повністю 

погодилася з подібною характеристикою цих діт
лахів.

-  Хоча я своїх нехлюїв дуже люблю.
Фелікс із незворушним виразом обличчя ділови

то чаклував над чаєм.



-  Ладо, тобі замість чаю ллю підфарбовану во
дичку. А вам, Сергію? Справжній чай п’єте?

Дивно, але воркування чорнобородого велетня 
чомусь налаштовувало на оптимістичний лад. Сер
гію знову здавалося, що все в цьому світі йому під
владне і що з будь-якої, навіть найзаплутанішої си
туації він легко зможе знайти вихід.

-  Тільки справжній і п’ю. -  Він обмотав пальці 
рукавом і вдячно взяв гарячий кухоль.

-  Мужик, -  схвально кивнув хазяїн.
-  Ну, хоч у чомусь, -  уїдливо зазначила Влада. 

Потім раптом занила: -  Феліксе, я теж міцного чаю 
хочу.

-  Тобі не можна, у тебе нерви. Я дотепер вва
жаю, що в цю свою психушку ти потрапила, бо за
надто часто зі мною міцним чаєм бавилася.

Владислава ображено закопилила губи, але по
кірно взяла свій кухоль.

-  Ну, -  дівчина влаштувалася зручніше, -  не 
ятри душу, розповідай, нащо кликав?

-  А якщо не в справі, а просто так, ти не зай
шла б?

-  Вона б із задоволенням, -  втрутився Сергій. -  
Вона весь день робить вигляд, що в справі, а сама 
просто так, побазікати ходить.

Влада стрельнула в Сергія крижаним поглядом, 
але промовчала.

-  Слухайте, -  Фелікс раптом посерйознішав. -  
Перестаньте кидатися одне в одного гидотою. Я по
чуваю себе ніяково, коли хтось намагається втягти 
мене у свою, нехай навіть моральну бійку.

-  Ох, ох, ох, -  Влада презирливо скривила гу
би. -  Я тебе, Феліксе, у настільки дрібні бої втягу
вати не збираюся. Із цим типом, -  дівчина вказала 
на Сергія, -  я й сама впораюся.



Фелікс, ретельно приховуючи посмішку, повер
нувся до Сергія.

-  То ви із Франції, юначе?
-  Чому із Франції? -  в один голос запитали гості.
-  Розумієте, я завжди говорив Владиславі, що 

вона -  дівчина французького типу. Правда, є в ній 
щось таке витончено французьке? А тепер, коли в її 
звертанні до вас пролунало слово «тип», я зрозумів 
якого саме «типа» я мав на увазі. Щоб моя репута
ція не постраждала, ви просто зобов’язані виявити
ся типом із Франції.

-  Для підтримки вашого іміджу я готовий ста
ти ким завгодно, хоч ескімосом, сер. -  Сергій 
прийняв гру Фелікса і тепер теж був по-чудернаць- 
ки галантний.

-  Я бачу, ви порозумілися! -  Владислава усе ще 
вередувала. -  Ну ось, тепер і тут я почуватимуся 
зайвою.

-  Миле дитя. -  Фелікс, що прекрасно розумів не
серйозність образи, дозволив собі підлити масла у 
вогонь. -  Справа в тому, що людина взагалі є зай
вою на Землі.

-  Це ще чому? -  Сергію така заява здалася неви
правдано категоричною.

-  Як?! -  Фелікс голосно ляснув себе по чолу. -  
Ви вже десять хвилин тут, а я все ще не виклав 
суть своєї нової гіпотези призначення людини? 
Старію, втрачаю кваліфікацію... Отож у своїй тео
рії я стверджую, що люди -  побічний продукт ро
звитку світу, лушпайка, що залишилася від на
сіннячка в кишені. Зараз постараюся аргументу
вати...

-  Не завдавай собі клопоту, -  Владислава й тут 
вирішила вставити своє вагоме слово. -  Сергій не 
любить філософських розмірковувань.



-  Неправда! Я терпіти не можу голослівних твер
джень, явно далеких від реальності. А тут людина 
висуває цілком реальну концепцію, ще й підтвер
джену аргументами. Таке завжди хочеться послу
хати, -  Сергій і сам не розумів, чи говорить він це на 
зло Владиславі, чи з симпатії до Фелікса.

Фелікс лукаво примружився й дістав з пачки 
улюблену цигарку. Усе життя він палив «Біломор» 
і радів, як дитина, коли міліція зупиняла його на 
вулиці з вигуком: «Ану ж бо, дайте сюди вашу ци
гарку!». Як і скрізь, у Ялті «Біломор» використову
вали наркомани для забивання в нього гашишу, то
му органи дуже уважно ставилися до громадян, які 
палили ці цигарки. Феліксові було страшенно при
ємно простягати черговому патрульному бичок і 
кидати презирливе: «На, докури, якщо тобі так уже 
потрібно». При зіткненнях з органами у Феліксі 
прокидався олдовий хіпі.

-  Прошу вас, Феліксе. -  Сергій вирішив розря
дити обстановку. -  Ви збиралися викласти якусь 
свою гіпотезу. Не варто звертати увагу на жінку. Ви 
ж знаєте, слабка стать терпіти не може розміркову
вань про глобальні речі, от Влада й перебиває вас.

Від такого нахабства Владислава аж похлинула
ся. Але необхідна відповідь кривдникові ніяк не хо
тіла формулюватися в слова, і дівчина знову про
мовчала. Втім, через кілька хвилин Влада вже забу
ла про свої образи, цілком захопившись супереч
кою.

Влада вже давно обожнювала запаморочливо 
гарні, але зовсім не пристосовані до реального сві
ту, теорії Фелікса. Слухати велетня завжди було ці
каво, і вона навмисне підстьобувала його, щоб він 
продовжував говорити. Кожна розповідь Фелікса 
завжди була блискуче зіграним міні-спектаклем.



Заради яскравості самої розмови Владислава була 
готова вибачити певну безглуздість його відкриттів. 
Сидіти, затишно підібгавши під себе ноги, на ни
зенькій хисткій табуретці, потягувати неймовірно 
смачний чай і, зі смаком випускаючи кільця аро
матного тютюнового диму, спостерігати за чарівни
ми монологами чудового актора й оповідача... У та
кі хвилини дівчина наче стикалася з вічністю. На 
місці Сергія зазвичай в такі вечори в сарайці сидів 
Олег Раєвський. Саме він завжди був головним опо
нентом Фелікса, що провокував своїми питаннями 
й дружніми підколами зародження нових неймо
вірних теорій оповідача.

Владислава безпомічно оглянулася, ще раз усві
домивши, як порожньо стало у світі без її батька. 
Фелікс перехопив погляд дівчини, і тінь пробігла 
по його зазвичай сяючому обличчю.

-  Мені теж дуже не вистачає його, дівчинко.
Владислава промовчала.
-  Хто знає. -  Фелікс знову сів на своє місце і 

якось одразу зсутулився й постарів. -  Можливо, 
Олежці зараз набагато ліпше, ніж усім нам. Гарним 
людям не може бути там погано. -  Фелікс показав 
рукою на небо, що заглядало в невелике віконце са
райчика. -  Зачекай, друже, -  звернувся він, ма
буть, до Раєвського, -  недовго залишилося, незаба
ром зустрінемося.

-  Феліксе, -  Сергій вирішив, нарешті, перейти 
до справи, -  вибачте, що ятрю рану... Ми з Владою 
намагаємося провести власне розслідування цих 
убивств. Здається, учора ви просили її зайти, щоб 
поговорити на цю тему?

Фелікс не відривав очей від свого кухля. Влади
слава із вдячністю подивилася на Сергія, пробачив
ши йому відразу всі гріхи на десять років наперед.



Сама дівчина була зараз не в змозі холоднокровно 
вести бесіду на потрібну тему.

-  Я поквапився, -  заговорив, нарешті, Фелікс. -  
Мені здавалося, що я накопав досить фактів, щоб 
зробити деякі висновки. Але сьогодні з’ясувалися 
нові обставини, і до того, як я зможу вписати їх у 
своє бачення цієї справи, мені не хотілося б ділити
ся з вами своїми міркуваннями... Ти ж сама нічого 
не розповідаєш мені про цю справу, дівчинко...

-  Феліксе!!! -  Владислава не витримала. -  Будь 
ласка, розкажи нам усі свої міркування. Зрозумій
те ж ви всі, що ми сильніші за злочинця, тільки ко
ли діємо спільно! Якщо кожен намагатиметься про
водити розслідування самостійно, нікому не від
криваючи відомих йому фактів, то ця справа затя
гнеться надовго. Феліксе, невже ти не розумієш...

-  Я все розумію... Просто хочу все перевірити, 
перш ніж говорити тобі.

-  Перевіримо разом, -  Сергій знову прийшов на 
допомогу.

-  Ну добре... Зрештою, тебе ця справа стосуєть
ся більш ніж мене. Тільки якщо раптом виявиться, 
що все це лише моя фантазія, не ображайтеся.

-  Феліксе, ми слухаємо!
-  Коли я довідався про те, що сталося з Олеж

кою... Я теж повірив у версію про самогубство. Зро
зумій мене правильно, Владо, твій батько завжди 
справляв враження людини благополучної лише 
зовні... Він з юності обрав собі мету, ішов до неї, ба
гато чого домігся... Але десь у глибині душі він зав
жди усвідомлював, що йде не своєю дорогою. Розу
мієш, усі його спроби створити гарне життя, якого 
ніколи не торкнуться сірі пазурі буденності, зводи
лися до заробляння грошей... Азарт заробітку захо
пив його настільки, що сил і часу на справжню са-



мореалізацію в нього просто не залишалося. Він по
трапив у полон до власного бізнесу... Я вирішив то
ді, що Олежка нарешті усвідомив безглуздість свого 
існування, і як людина діяльна вирішив вжити кар
динальних заходів для боротьби.

-  Ех ти, -  Влада з ніжністю подивилася на цього 
божевільного. -  Ти навіть у смерті друга намагався 
знайти підтвердження своєї правоти у вашій спо
конвічній суперечці.

Фелікс здригнувся.
-  Можливо. Олежка цілком схвалив би це.
-  Ми знову відволіклися від теми, -  Сергій зро

зумів, що Феліксу не можна давати можливість за
глиблюватися у філософію. -  Навряд чи розсліду
вання вбивства Раєвського дійсно зводиться до по
шуків сенсу життя.

-  Насправді все зводиться до цього, юначе... Але 
ви маєте рацію, переходжу до фактів. Отож, пові
ривши в самогубство, я, дурень, і не думав займати
ся розслідуванням.

-  Як і всі ми, Феліксе, не докоряй собі. -  Влада 
відчула в останніх словах Фелікса стільки гіркоти, 
що не могла не втрутитися.

-  Потім, коли все вияснилося, я зрозумів, що 
згаяв дорогоцінний час. Але все-таки вирішив пере
вірити деякі речі. Востаннє, коли Олежка приходив 
сюди, він уже знав про небезпеку. Інакше навіщо б 
він став ховати у свій ящик копію заповіту? Зробив 
він це, до речі, потайки. Саме тоді, коли я на кілька 
хвилин вийшов із сарайки. Я дуже давно знаю тво
го батька, Владо. Це дуже дивно, що він не розповів 
мені про заповіт. Раніше ми нічого не приховували 
один від одного.

-  Можливо, він не хотів тебе вплутувати в цю 
справу...



-  Ні. Цього не могло бути, тому що бути такого 
не може!

-  Геніальний аргумент.
-  Владо, не перебивай людину! -  Сергій ніяк не 

міг зрозуміти, чи справді Фелікс знає щось, чи його 
міркування все-таки абстрактні.

-  Ви не розумієте... Якби Олежці щось всерйоз 
загрожувало, першою людиною, з якою б він поді
лився своїми міркуваннями, став би я. Уже такі в 
нас склалися стосунки. Поки все добре, обидва жи
вемо своїм життям, зустрічаємося вкрай рідко, та й 
зустрічаючись, сперечаємося й лаємося до запамо
рочення. Але якщо хоч найменша тінь небезпеки 
торкнеться когось із нас, ми миттєво об’єднуємося й 
перетворюємося в потужну команду.

-  Це правда, -  підтвердила Владислава, згадав
ши, як батько неодноразово витягав Фелікса з не
приємностей і ходив радитися з ним із приводу 
будь-яких більш-менш серйозних справ.

-  А цього разу Олег не сказав мені нічого! Я тоді 
взагалі не зрозумів, чого він прийшов. Випив чаю, 
помовчав, вибачився, утік... І розмовляв якось ду
же важко, наче я підвів його в чомусь... Напрошу
ється висновок -  Олег чомусь перестав довіряти ме
ні й підозрював у причетності до небезпеки, що за
грожує йому, інакше він розповів би мені все.

-  Але чому ж він тоді залишив тут заповіт?! -  
щиро здивувався Сергій.

-  Міг, -  Влада ствердно кивнула. -  Про цей 
ящик усі вже давно забули... Взагалі ж, батько не 
заглядав туди років шість... І потім, ключа у Фелік
са не було, йому б і на думку не спало, що батько міг 
скористатися цим ящиком. А от я відразу повинна 
була згадати про нього й прийти забрати. Я мільйон 
разів вимагала, щоб татусь віддав мені на розтер



зання цей ящик. Там зберігалися всі написані ним 
замолоду вірші. Мені було дуже цікаво. А батько го
ворив: «Почекай, Ладко, от коли я заберу свої ран
ні речі для переробки й зліплю з них що-небудь, то
ді й почитаєш. А поки я боюся розчарувати тебе». 
Але часу забрати й переглянути в нього так і не 
знайшлося... Я просто зобов’язана була згадати про 
цей ящик.

-  Ну, згадала ж, -  Сергій усе більше дратувався, 
відчуваючи безглуздість цієї розмови. Спогади й 
самобичування Фелікса й Владислави не могли ні
чого прояснити. А витрачати час більше не хотіло
ся. -  Зачекайте, а як взагалі цей ящик опинився у 
вас, г-м-м, у житлі? -  у Сергія не повернувся язик 
назвати комірку будинком.

-  Ось! -  Фелікс чомусь дико зрадів цьому питан
ню. -  Це ще раз підтверджує, що все життя Олежка 
довіряв мені. Адже тільки мені він показував свої 
вірші. Він колись давно приніс їх сюди. Я почитав 
їх, проаналізував.

-  І як? -  Влада дуже зацікавилася.
-  Чесно кажучи, так собі... Ми тоді згадали, що 

всі знамениті особистості спочатку пишуть «у 
стіл», і вирішили відкласти ранню творчість Олеж- 
ки в ящик, для подальшого перегляду. Так цей 
ящик за ним і залишився...

-  Господи, та при чому тут вірші! -  Сергій вирі
шив вести розмову жорстко. -  Отже, Феліксе, ви ус
відомили, що чомусь Раєвський перестав довіряти 
вам. Що далі?

-  А те, що незважаючи на величезну кількість 
інформації про Олега, я ніяк не міг знайти саме той 
факт, який, по-перше, крім мене, ніхто не знав, а, 
по-друге, міг мати для Олежки неприємні наслідки 
при розголошенні.



-  Ну?
-  Я зрозумів. Я один знав, як по-справжньому 

Олег познайомився з Раєю. Можливо, хтось ще 
довідався про це й спробував шантажувати Раєв- 
ських. Тоді цілком зрозуміло, що Олежка не хотів 
нічого розповідати мені, поки не впевниться, що це 
не я зрадив його. Раєвський був дуже обережною 
людиною, тому, маючи підстави для підозр, при
родно, збирався розповісти мені все, тільки переко
навшись у моїй невинності.

-  Феліксе, -  голос Влади затремтів. -  Що ще но
венького я довідаюся про свою родину? Як мій бать
ко познайомився з Раєю насправді? Мені здавалося, 
вони познайомилися випадково в Алушті, з’ясува
ли, що вони з одного міста, і татусь підвіз її в Ялту. 
А потім між ними спалахнули серйозні почуття...

-  Усе правильно.
-  Але чому ж хтось міг шантажувати їх цим?
-  Мені б не хотілося тобі це розповідати...
-  Феліксе, ви ж обіцяли, що розповісте нам усе, 

що знаєте! -  Сергій докірливо похитав головою.
-  Гаразд, -  Фелікс важко зітхнув. -  Раю приве

ли твоєму батькові як хабар.
-  Що?! Феліксе, -  Владислава спробувала гово

рити звичним тоном, але голос її пролунав якось не
певно й жалібно. -  Прошу тебе, позбав мене від по
дібних подробиць про мою родину. Я хочу, як і ра
ніше, вважати своїх батьків порядними людьми.

-  Та вони такими і є насправді. Просто з боку все 
мало трохи інакший вигляд. Там, в Алушті, твій 
батько уклав договір на досить велику суму. Алуш- 
тинці повинні були стати постачальниками For you. 
Олежку не зовсім влаштовували пропоновані ними 
ціни. І тоді алуштинці вирішили підключити до 
справи Раю.



-  А ким була Рая? -  голосом умираючої запита
ла Владислава.

-  У тому-то й справа, що насправді звичайною 
чарівною жінкою, яка потрапила в біду. Намагаю
чись врятувати вмираючу матір, Рая влізла в борги. 
Як віддавати їх, не уявляла. Тоді вона випадково 
познайомилася з людиною, яка запропонувала їй 
матеріальну допомогу, якщо Рая погодиться обро
бити одного клієнта. Бідній жінці просто нікуди бу
ло подітися. Вона погодилася. Клієнтом виявився 
твій батько. Вони відразу відчули взаємну симпа
тію. Зрештою, Олежка погасив за неї борги, а дого
вір із фірмою, що користується настільки низьки
ми методами переконання, підписувати не став.

-  Але ж тоді все гаразд... Чим же тут можна 
шантажувати?

-  Як же, все має такий вигляд, наче Раєвський 
одружився з жінкою легкої поведінки. Якби подіб
ний факт виплив, це могло б дуже зашкодити його 
репутації...

-  Господи, яке батькові діло до репутації? Він 
же не політик! У принципі неприємно... Я розумію. 
Бідна Рая. Якщо ця інформація просочиться до гро
мадськості, у неї можуть бути проблеми в Академії 
йоги...

-  Я теж так подумав, і про всяк випадок ви
рішив перевірити всіх людей, які знали про цю іс
торію.

-  І що? -  Сергій насторожився.
-  І нічого. Фірма, яка збиралася бути Олежки- 

ним постачальником, давно розпалася. Стільки ро
ків минуло... Я знайшов хлопців, які нею колись 
керували. Вони зараз займаються зовсім іншими 
справами, ніякого інтересу For you для них більше 
не становить. Вони взагалі не в курсі, що Рая з



Олежкою одружилися. Схоже, що вони тут ні до 
чого.

-  А раптом вони тобі брехали?
-  Навряд. Я вів розмову досить обережно. Вони 

ніякого інтересу для нас не становлять. Але в 
розмові з ними сплив ще один цікавий факт. Є ще 
одна людина, яка знала про цю історію. Точніше, 
був...

-  Хто?
-  Геннадій Журавель. Виявляється, він був дру

гом дитинства Раї...
-  Це я й так знаю.
-  Довідавшись, що Рая зважилася на настільки 

розпачливі заходи, він помчав рятувати її й бити 
морду тому, хто запропонував їй подібний заробі
ток...

-  І що?
-  А те, що він цілком міг розповісти кому-небудь 

цю історію і нею могли скористатися... Або він сам 
міг би, щоб домогтися більшого впливу у фірмі...

-  Ні. Гера був дуже близьким другом батька, він 
не міг зробити нічого подібного. Зрештою, він сві
док на їхньому весіллі... І потім, у Гери не було при
чин ображатися на мого батька...

-  Саме так. Твій батько теж подумав, що навряд 
Журавель міг бути зрадником. Тому я й виявився 
для нього єдиною людиною, від якої могла б піти ін
формація. Розумієш, це складно пояснити, але, зга
дуючи нашу останню розмову, я чітко відчуваю, що 
Олег намагався мені докорити. Ні, він нічого не го
ворив відкрито... Просто натяками. Але виходило 
так, наче я десь бовкнув щось зайве й тепер у нього 
неприємності.

-  Ти вважаєш, що ці неприємності пов’язані з 
Герою?



-  Дуже схоже. Тут варто враховувати ще деякі 
факти. Близько двох років тому у нас із твоїм бать
ком відбулася дуже дивна розмова. Я тому й за
пам’ятав її, що йшлося про зовсім не типові для 
Олежки речі. Він, знаючи про моє знайомство із 
кримінальним прошарком Ялти, попросив мене до
відатися, хто контролює наркоринок нашого міста.

-  О Господи! Навіщо йому раптом це знадоби
лося?

-  Владо! Та не збивай же ти Фелікса з думки, -  
Сергій, нарешті, усвідомив, що змусити Фелікса 
викласти всі відомі йому факти було дуже важливо. 
Схоже, справа набувала серйозного повороту.

-  Я так відреагувала тому, що батько завжди 
був категорично проти наркотиків, -  вирішила 
виправдатися Владислава. -  Розумієш, його стар
ший брат, мій дядько, якого я навіть не бачила ні
коли, загинув колись від передозування. Коли до
відався, що я в ранній юності пробувала курити 
траву, улаштував мені такий розгон! Вперше і 
востаннє у житті...

-  А зараз у тебе вже глибока старість? -  посміх
нувся Фелікс.

-  Ви відійшли від теми!
-  Так, прошу мене пробачити. Отож я дуже зди

вувався тоді, але, звичайно, відразу пояснив усе 
Олежці.

-  Що саме?
-  Добродії, ми ж живемо в Криму! Про який 

контроль над збутом наркотиків може йтися, якщо 
коноплі ростуть у нас тут, як будь-яка інша трава? 
Та пів-Криму, жартуючи, покурює травичку, так 
само жартуючи, перепродує її... Ті, хто збуває ве
ликі партії, перевозить в інші міста... Вони, зви
чайно, є якоюсь більш-менш чіткою структурою.



Але в основному вони займаються наркотиками 
серйознішого «плану». Твій батько попросив мене 
перерахувати великих торговців поіменно. І був 
дуже здивований, коли я це зробив. Більш-менш 
значні угоди на подібному ринку, природно, кон
тролюються відомими кримінальними авторитета
ми. Їх я й перерахував. Твій батько записав їх і, по
обіцявши на наступний же день пояснити мені, що 
означає такий його інтерес до цієї теми, вийшов. 
Наступного дня твій батько з’явився безтурботним 
і заспокоєним. Він сміявся й кидав загадковими 
фразами: «Виходить, я вплутався в дрібну й досить 
безпечну війну».

Фелікс зупинився, щоб відсапатися й підкурити 
чергову цигарку.

-  Феліксе, продовжуй. Я ж знаю, що ти не міг не 
зажадати пояснень від батька...

-  Точно, зажадав. І Олежка пояснив. Справа в 
тому, що якийсь близький знайомий Журавеля 
звертався тоді до Гери з пропозицією організувати 
через мережу ресторанів For you збут наркотиків. 
Мовляв, усі клієнти так чи інакше приходять роз
важитися. Чому б не розширити спектр розваг? 
Усе, природно, мало триматися в таємниці. Цей са
мий Герин знайомий навіть розробив свою систему, 
що дає змогу залучати клієнтів, не ризикуючи ви
кликати підозри в органів. Щось про закриті клуби 
при кожному з ресторанів... Олежка не дуже 
пам’ятав усі подробиці цієї системи, бо не дуже за
мислювався над цим. Звичайно ж, він був катего
рично проти такого розширення бізнесу. Гера ска
зав, що він так і думав і що, взагалі-то, сам уже від
повів своєму знайомому відмовою, але все-таки ви
рішив переказати розмову Раєвському з огляду на 
те, що цей знайомий має у своєму розпорядженні



деяку інформацію й про фірму, і про Геру особисто. 
Серйозними неприємностями ця інформація наче 
не загрожувала, але, знаючи злопам’ятність свого 
знайомого, Гера вирішив попередити Олежку, що 
надалі варто бути обережним і не робити яких-не- 
будь учинків, якими потім цей знайомий міг би 
шантажувати засновників For you.

-  Ого! І ти мовчав про все це, Феліксе?
-  Мені тоді цей факт не здався важливим. Я вза

галі згадав про все, тільки коли смерті Олежки й Ге- 
ри та ще й ця дивна підозрілість Раєвського щодо 
мене вишикувалися в струнку лінію. І потім, з’я
сувавши, що цей Герин знайомий нічого спільного 
із серйозними кримськими авторитетами не має, 
Олежка посміявся й відразу забув про цю тему. Так 
чого ж я повинен був пам’ятати?

-  Зачекай, -  Влада раптом спіймала думку, що 
увесь час вислизала, -  коли, ти говориш, з’явився 
цей знайомий зі своєю пропозицією?

-  Близько двох років тому.
-  Ага, -  Влада багатозначно глянула на Сергія. -  

А через півроку з’явилися... -  дівчина осіклася, не 
бажаючи викликати у Фелікса зайвих питань.

-  Хто? -  Фелікс не збирався пропускати такий 
випадок розпитати Владиславу.

-  Я пізніше все тобі розповім, -  невміло відмах
нулася Влада.

-  Заждіть, -  втрутився Сергій. -  Не варто стри
бати з теми на тему. Що це за загадковий Герин 
знайомий? Ім’я в нього було?

-  Думаю, так. Але Олежка його не знав. Гера ви
рішив нікому не виказувати його імені. Очевидно, 
цей знайомий дійсно мав серйозну інформацію про 
самого Журавеля. Олежка й не став допитуватися. 
Гері він завжди довіряв.



-  Ти думаєш, даремно?
-  Не знаю... Просто, якщо об’єднати ці факти, 

вийде досить цікава картина. Спочатку якийсь Ге- 
рин знайомий, якого Журавель усіляко ховає, про
понує Олежці нелегальний бізнес. Олежка відмов
ляється, а Гера попереджає його, що цей самий 
знайомий може вдатися до шантажу. Потім історія 
забувається. Мабуть, Олежка знову відмовив цьому 
підозрілому Гериному знайомому і, що було б ціл
ком у його характері, пригрозив здати його в мілі
цію... Знайомий злякався й прибрав Раєвського. 
Гера, як мені здається, здогадався, хто вбивця, і йо
го теж убили.

Фелікс зупинився й, коли Владиславі здалося, 
що він уже ніколи не заговорить, похмуро додав:

-  Це була моя версія... Але сьогодні, намагаю
чись дещо довідатись про" знайомих Журавеля, зро
зумів, що все сказане всього лише плід моєї хвороб
ливої уяви.

-  Чому?
-  Прояснилися нові обставини... Вони в моє ба

чення справи зовсім не вписуються. Схоже, небез
пека виходила зовсім не від Гери. Анін -  от хто є 
ниточкою до вбивці, чи не так? Владиславо, чому 
ти не розповіла, що тобі хтось погрожував через 
Олексія?

-  Мені?! І чого ти взяв?! -  подив Владислави був 
цілком щирим.

-  З’ясувалися нові обставини, -  монотонно пов
торив Фелікс. Потім раптом пожвавішав: -  Добре, я 
розповім, тільки в обмін на твою історію. Довіра не 
може бути однобічною, чи не так?

-  Феліксе... Але я поки не можу тобі нічого ска
зати... Мені потрібно дещо перевірити і тоді...

Фелікс не зводив з дівчини пильного погляду.



-  Так, -  Влада почервоніла. -  Я розумію, що 
повторюю твої слова... Що ти теж нічого не хотів 
розповідати...

Сергій нарешті прийняв рішення. Фелікс знав 
надто багато, щоб можна було нічого йому не розпо
відати.

-  Владо, думаю Феліксу можна довіряти. Давай 
розкажемо йому все. Звичайно, тільки якщо він пообі
цяє нікому нічого не розповідати без нашого відома.

Ніщо в зовнішності Владислави не виказало, на
скільки вона була здивована рішенням Сергія.

-  Ну гаразд... Тільки, Феліксе, відповідай... Із 
чого ти взяв, що Анін пов’язаний з убивствами?

-  Ти сама його здала. Твоя реакція на згадку йо
го імені була занадто красномовною.

-  Можу позаздрити вашій проникливості, -  
вставив Сергій.

-  Та ні. Ви неправильно зрозуміли, -  Фелікс 
трохи зніяковів. -  Не варто мене переоцінювати, я 
стріляв не зовсім навмання. Просто за хвилину до 
вашого приходу я розмовляв по телефону з Раєю Ра- 
євською. Вона повідомила, що ви поїхали в сарай- 
ку, і попросила з’ясувати у Владислави, чого та бої
ться. Із вашої розмови, Владо, твоя мачуха зробила 
висновок, що хтось погрожує тобі. Причому, дові
давшись, що ти лаяла Аніна останніми словами, я 
теж, як і Рая, вирішив, що цей тип має якесь відно
шення до небезпеки.

-  А, -  Владиславі навіть полестила така турбота 
мачухи, -  тоді все зрозуміло.

-  Юначе, -  Фелікс повернувся до Сергія, -  ви 
збиралися щось розповісти мені?

-  Так... Мені здається, що, маючи велику кіль
кість інформації, ви будете корисніші для цієї спра
ви. Отже...



І Владислава ще раз почула розповідь про роль 
Сергія в цій справі. Фелікс слухав дуже уважно, не 
перебиваючи й не спускаючи очей із обличчя спів
розмовника.

-  ...І тоді ми із Владою вирішили проводити 
власне розслідування.

-  Дуже цікаво... Просто надзвичайно цікава іс
торія... І ви дійсно впевнені, що цей Олександр Пав
лович непричетний до вбивств? Але чому ж він 
з’явився саме в найтяжчий момент?

-  Випадково!
-  Юначе, я схильний вважати, що випадків у 

цьому світі не існує. Повірте мені...
-  У будь-якому разі, не набравши доказів, я не 

можу йти в міліцію. Мене відразу кинуть за ґрати.
-  Отут ви праві, наші органи люблять поспіш

ність. Добре, облишмо поки цю тему. А що вам уже 
вдалося з’ясувати у вашому розслідуванні?

Тепер заговорила Владислава. Дуже зосередже
но, намагаючись зрозуміло й чітко викладати всі 
факти й не збиватися на власні інтерпретації по
дій, дівчина розповіла про розмову з Юворським, 
про те, як прослухала запис зізнання Аніна, як 
зрозуміла, що Глюка викрали, коли та намагалася 
досліджувати підвал, як бачила плащ Ані у своїй 
машині й про відмову Раї проясняти щось пов’яза
не з Журавелем. Чим більше Влада говорила, тим 
більше дивувалася сама собі. Це ж треба, потрапи
ти в такі неприємності, затягти в них найкращу 
подругу й, замість того щоб намагатися допомогти 
слідству, ретельно приховувати від міліції всі ві
домі їй факти.

-  Розумієте, Феліксе, -  Сергій відчув зміну в на
строї дівчини, -  тепер ситуація ускладнюється ще й 
тим, що коли Влада розповість хоч щось Деркачу,



то він їй просто не повірить. А я, зі зрозумілих при
чин, ніщо розповідати органам не можу.

-  М-да, -  Фелікс здавався дуже здивованим. -  
М-м-да, -  додав він ще раз і помасажував пальцями 
скроні. -  Як усе кепсько, га? Мені здається, є тіль
ки два виходи із ситуації, що склалася.

-  Мені теж, -  погодився Сергій.
-  Може, поясните які? -  Владиславі не сподоба

лося, що всім, окрім неї, зрозуміло, про що йдеться.
-  Вихід номер один -  розповісти все Дену. При 

цьому вам, юначе, доведется негайно зникнути з мі
ста до з’ясування всіх обставин. -  Фелікс кинув 
оком на Сергія, перевіряючи реакцію хлопця.

Сергій ствердно кивнув, і відразу додав:
-  Але цей шлях має ряд серйозних недоліків. 

Невідомо, чи знайде міліція справжнього злочин
ця... Звідси випливає, що, можливо, мені доведеть
ся переховуватися все життя. І потім, якщо мене не 
буде в Ялті, хто оберігатиме Владу? Я впевнений, 
що їй загрожує небезпека. Не мене, то когось іншо
го наймуть, розумієте?

-  Ну, загалом, про Ладку є кому подбати, -  Фе
лікс постарався вимовити це якомога м’якше, але 
Сергій однак відчув образу.

-  Чесно кажучи, мені спокійніше, коли я особи
сто знаходжуся біля Владислави.

-  Вихід другий, -  Фелікс вирішив тимчасово ві
дійти від такої болючої теми, як вимушена втеча 
Сергія з міста, -  у найкоротший термін самим знай
ти вбивцю. У принципі, у нас уже є багато цікавої 
інформації.

-  Незрозуміло тільки, чи має вся ця інформація 
хоч якесь відношення до вбивств, -  сказала Влади
слава. -  Занадто багато випадкових збігів...

-  Нічого випадкового не буває, Владо.



-  Але Сергій же випадково виявився в будинку 
мого батька в момент убивства?

-  Ні, -  від цих слів Фелікса Сергій різко сіпнув
ся. -  У тому розумінні, що якби цей хлопець не опи
нився в такій ситуації, то, можливо, для розборок із 
тобою, Владо, сімферопольці вибрали б кого-небудь 
іншого. І тоді невідомо, чи сиділа б ти зараз поруч зі 
мною.

Влада зіщулилась.
-  Я завжди говорив, -  продовжував Фелікс, -  ти 

навіщось потрібна цьому світу, він береже тебе, по
силаючи тобі ангелів-охоронців...

-  Теж мені, ангел, -  Влада фиркнула, Сергій 
теж посміхнувся.

-  Добре, -  Фелікс демонстративно позіхнув. -  
Чесно кажучи, я вже засинаю, старість, знаєте, поз
бавляє невичерпної енергії. Давайте всі трохи поду
маємо. Наскільки я зрозумів, хоча б доба в нас ще є. 
Поки не будемо нічого робити. А завтра зранку че
каю вас у себе. Ви не заперечуєте?

-  Анітрохи, -  за двох відповів Сергій.
-  Ну що ж. Був безмежно радий познайомитися.
Чоловіки чинно розкланялися. Коли двері зачи

нилися й стих шепіт гостей, які віддалялися, Фе
лікс нервово підхопився, підніс руки до стелі й із 
жорстокістю прошепотів:

-  Господи! Навіщо?! За що ти забираєш до себе 
кращих представників породи людської? Навіщо ти 
посилаєш тяжкі випробування на голови тих, хто 
залишився тут?! І навіщо ти вплутуєш в усе це бід
ного старого Фелікса?!

Велетень стукнув кулаком по столу. І немов обу
рена відповідь із небес, стосик книг у кутку захи
тався й упав.

Розправившись із безладом, Фелікс дістав аль



бомний аркуш, узяв ручку й почав щось креслити. 
Міркувати завжди легше було на папері. Лягати 
спати сьогодні вночі Фелікс не збирався.

* * *

Яскраві фари Владиної «Хонди» акуратно розрі
зали навколишню темряву. Сергій мовчки курив.

-  Поговори зі мною, -  Владислава відчувала, що 
засне, якщо негайно не відволічеться на яку-небудь 
розмову.

-  Про що? -  Сергій щось напружено обміркову
вав.

-  Ну, не знаю... Знаєш, я не очікувала, що ти 
раптом вирішиш довіритися Феліксу.

-  Він здався мені гідною людиною, -  невиразно 
вимовив Сергій.

-  Ти, виявляється, довірливий...
-  А ти ні. Приховала від мене факт свого заміжжя.
-  Я?! Я не приховувала. Я просто не надавала 

цьому значення. Це ж усе не навсправжки.
-  А що у твоєму житті насправді, Владо? -  тон 

Сергія здався дівчині занадто серйозним.
-  Зараз уже не знаю, -  чесно зізналася вона. -  

Почуваюся зомбі. Мені вже однаково, нехай усі роб
лять все, що хочуть, нехай мене вбивають, тебе сад
жають у в’язницю... Хоч виспимося обоє по-людсь- 
ки...

-  А Глюк?
Влада сполотніла.
-  От тільки Глюк... Я не можу зараз тверезо ми

слити. Мені необхідно відпочити.
-  Слава Богу, у тебе є на це час.
Владислава під’їхала до свого будинку.
-  Тримай ключі, -  вона простягла Сергію брелок 

із ключами. -  Я з’їжджу поставлю машину.



-  Куди?
-  Завичай я залишаю «Хонду» у сусідньому дво

рі. У знайомих у гаражі. Це зручніше, ніж користу
ватися стоянкою, та і їм зайва копійка не зашко
дить.

-  Ні вже. Я піду з тобою. Залишив тебе вдень на 
кілька хвилин, з тобою відразу щось трапилося.

Дівчина байдуже погодилася.
-  Як хочеш, зі мною то зі мною... Господи, який 

день сьогодні був довгий! Він з’їв мене всю, мене 
вже більше зовсім не залишилося.

-  А це хто? -  Сергій кивнув на Владиславу, до
помагаючи їй відкрити важкі ворота гаража.

-  Це? Це моє тлінне, нікчемне тіло... -  Влади
слава потягнулася.

-  Думаю, не таке вже воно й нікчемне. Повір, я 
зумію знайти йому гідне застосування.

-  Ви все обіцяєте, обіцяєте, -  Влада меланхолій
но забрала його руку зі свого плеча. -  Бачиш, сві
титься вікно на другому поверсі? -  Дівчина показа
ла на сусідній будинок. -  Хазяї гаража завжди сте
жать із вікна за тим, як я ставлю машину. Завтра ж 
увесь район буде плескати язиком. Ти зобов’язаний 
піклуватися про мою репутацію. Тепер тобі дове
деться оженитися на мені.

-  Владо, тебе посадять за багатомужество.
-  Не за одне, так за інше, -  Владислава закрила 

гараж, помахала рукою вікнам, ніжно взяла Сергія 
під руку й, навмисно закохано заглянувши йому в 
очі, прошепотіла: -  Ну хоч комусь наші з тобою сто
сунки принесуть радість. Сусідам тепер днів зо три 
буде про що патякати. Нехай уже в них будуть до
сить серйозні для цього підстави.

Сергій легко підняв дівчину на руки й, не звер
таючи уваги на її опір, відніс із поля зору цікавих



хазяїв гаража. Швидко піднявшись зі своєю но
шею до Владиної квартири, він поставив дівчину 
на землю.

-  Божевільний! -  Влада відчинила двері й 
клацнули вимикачем. Світло чомусь не хотіло за
горатися.

-  От же! -  Сергій згадав. -  Ви так заговорили ме
не, що я зовсім забув купити свічки.

-  Це ти зламав електрику? Щоб улаштувати ро
мантичну обстановку? -  насторожено поцікавилася 
дівчина.

-  Так. Тобто ні. Я попросив знайомого електри
ка з ЖЕКу, щоб він відключив твій будинок. Але 
зовсім не з романтичних міркувань.

Сергій зачинив за собою двері й, щомиті кла
цаючи запальничкою, пройшов у кімнату.

-  У тебе випадково не завалялося де-небудь кіль 
ка свічок.

-  Навіщо? Тобто навіщо ти відключив у мене 
світло? Як я музику слухатиму?

-  Розумієш... Я зовсім забув тобі розповісти, що 
сьогодні я повинен убити тебе...

-  Що? -  незважаючи на явну комічність ситуа
ції й дику втому, Владислава про всяк випадок по
задкувала.

-  Ну, Олександр Павлович дав сьогодні відмаш- 
ку. Я обіцяв зробити все від себе залежне. Повинен 
же я якось пояснити йому завтра, чому не виконав 
завдання... Скажу, підготував усе, як і в попередніх 
випадках. Ванна, скажу, була, подовжувач теж, і 
навіть жертва в цій самій ванній хлюпалася із пре
великим задоволенням. А от електрики не було. Я 
не винуватий?

-  Ти це все серйозно говориш?
-  Цілком.



-  По-моєму, тобі треба звернутися до психіатра. 
Невже ти не розумієш, що жодна нормальна люди
на не повірить у подібні історії?

-  Ну не знаю. Нічого іншого я придумати не 
зміг... От зараз намагаюся придумувати, а ти мене 
відволікаєш своїми розмовами.

Вони сиділи на краєчку ліжка. Місячне світло 
обережно заглядало в кімнату, розфарбовуючи її у 
вигадливі кольори.

-  Сергійку, знаєш, якщо раніше я сумнівалася, 
то тепер просто впевнена -  ти ненормальний! Ти 
зовсім божевільний...

Сергій не відповів.
-  По-моєму, тобі простіше справді мене вбити, 

ніж придумувати щоразу настільки безглузді ви
правдання, чому в тебе це не вийшло, -  Влада зли
лася.

-  Цей варіант я теж розглядав, -  Сергій узяв дів
чину за руку й притяг до себе.

-  То про яке застосування моєму тілу ти гово
рив? -  Влада посміхнулася. -  Моє тіло придасться 
тобі, щоб підтвердити, що зобов’язання перед Олек
сандром Паличем виконані?

Чомусь дівчину дуже смішила роль добровільної 
жертви.

-  Ти цілуватимеш мої сині мертві губи?
-  Господи, Владо, що за нісенітницю ти мелеш, -  

Сергію не подобався подібний гумор. -  Те, що я роз
глядав цей варіант, аж ніяк не означає, що я вирі
шу ним скористатися.

-  Я не вірю жодному твоєму слову, -  Влада, усе 
ще посміхаючись, заглянула Сергію в очі й торкну
лася його губ пучкою. -  Ти ж божевільний. Тобі не 
можна вірити. Упевнена, якщо провести експерти
зу, тобі навіть документи підписувати не дозволять.



-  Зачекай! -  Сергій раптом підхопився. -  Але ж 
це ідея... Владо, ти мудра жінка!

Владислава навіть не знайшла в собі сили обра
зитися на те, що Сергій проігнорував її пестощі.

-  Що ти знову придумав?
-  Це не я, -  Сергій ходив по кімнаті. -  Це ти 

придумала! Яка ж ти в мене розумнця... Так і 
вчинимо!

-  Не здумай що-небудь робити, не розповівши 
мені. -  жалібно завила Владислава. -  Такими тем
пами через твої ідеї в мене незабаром відключать і 
воду, й газ, а потім і будинок знесуть... Що ти наду
мав?!

-  Слухай сюди, -  Сергій сів навпочіпки біля 
Владислави й узяв дівчину за руки. -  Здається, я 
знаю, як із усього цього безболісно викрутитися.

-  Ні! -  Влада майже кричала. -  Не розповідай 
мені нічого, краще порадишся завтра з Феліксом. А 
то ти зараз знову переконаєш мене в життєздатності 
своєї ідеї, і ми знову накоїмо дурниць...

Очі Сергія горіли так, що дівчина здалася.
-  Ну, добре, розповідай. Тільки, пообіцяй, будь 

ласка, що, не поговоривши з Феліксом, ти нічого 
робити не будеш. Гаразд?

*  *  *
Ранок безпардонно увірвався у квартиру Влади

слави нав’язливим телефонним дзвінком.
-  Я тебе прошу, візьми трубку, -  шепнула Вла

да, розуміючи, що благати телефон не дзвеніти без
глуздо.

Сергій миттєво підхопився й, на ходу натягаючи 
джинси, дострибав на одній нозі до апарата, який 
вимогливо пищав.

-  Алло?



-  Ой, -  Сергій, який добре запам’ятовував голо
си, зрадів сум’яттю Дена, -  вибачте, це три п’ятнад
цять двадцять сім?

-  Уявлення не маю, Денисе Ігоровичу, зараз за
питаю в хазяйки, -  такий початок дня сподобався 
Сергію. -  Владо, який у тебе номер телефону?

-  А, Сергію... -  Ден не став чекати відповіді. -  
Будете багатим, я вас не впізнав. Владиславу мож
на до телефону?

-  Чесно кажучи, вона ще спить.
Але Влада, яка чекала новин про Глюка, уже ви

ривала в Сергія трубку.
-  Дене, привіт. Що новенького?
-  Поки не можу сказати, -  Ден, який на

лаштувався на офіційний тон, був трохи спантели
чений. -  Виходить от що, -  слідчий швидко зібрався 
з думками. -  Негайно чекаю тебе у себе в кабінеті.

-  Навіщо?
-  Не задавай дурних запитань. Коли більшість 

громадян викликає до себе міліція, вони мовчки 
виконують.

-  Дене?! -  Влада обурилася. -  Але в мене купа 
своїх справ!

-  І про них теж ми сьогодні поговоримо, -  Ден 
був невблаганний. -  Врахуй, твоя неявка буде од
нозначно розцінюватися як відмова допомоги слід
ству або, ще гірше, як...

-  Добре, добре, -  Влада була не в змозі сприйма
ти настільки складні бюрократичні висловлювання 
з самісінького ранку. -  Я приїду. Слово честі.

-  Чудово.
Голос Дена різко перервався короткими гудками.
-  Доведеться їхати, -  Влада, наче вибачаючись, 

розвела руками. -  Громадянський обов’язок не дає 
спокою.



-  Це добре. А я поки зможу сходити на зустріч зі 
своїми роботодавцями. Ти не забула про наш план?

-  Ні, звичайно. Про таке при всьому бажанні за
бути дуже складно. -  Влада сумно зітхнула. -  Але 
краще було б порадитися з Феліксом.

-  Порадимося потім. Зараз у нас нема на нього 
часу. Я зайду за тобою у відділок, коли звільнюся. 
Дуже тебе прошу, не йди звідти нікуди. Зараз твоє 
життя в небезпеці, як ніколи. До кабінету Дена я 
тебе проведу сам.

-  Наче під арештом, -  Влада все ще стояла біля 
телефону.

-  Знаєш, -  Сергій, примружившись, оглянув 
дівчину, -  мені приємно, коли хтось дзвонить тобі 
ранком.

-  А мені ні! -  різко сказала дівчина. Потім, усе- 
таки не зумівши впоратися із цікавістю, додала: -  
А чому тобі подобаються ранкові дзвінки?

-  Щойно вискочивши з постелі, закутана в цей 
плед... Знаєш, це одна із найприголомшуючих кар
тин, які я будь-коли бачив.

Влада чомусь зніяковіла.
-  Та вже... Не збивай мене з ділового настрою. 

Отже, зараз збираємося і їдемо у відділок.
-  Мені б більше сподобалося формулювання 

«приводимо один одного до ладу». -  Сергій рішуче 
потягнув на себе плед, що покривав Владиславу.

* * *
-  Може, усе-таки почнемо? -  Андрій Якович 

Юворський почувався вкрай незатишно на невели
кій табуретці, чемно запропонованій йому Дерка
чем. Сам слідчий гордо сидів за робочим столом, 
усім своїм виглядом виражаючи надзвичайне задо
волення із приводу розгубленості інших присутніх.



Над столом Деркача нависав блідий, але як завжди, 
коректний і підтягнутий Ден, він діловито перекла
дав папери з однієї папки в іншу, намагаючись, ма
буть, продемонструвати такою інтелектуальною 
працею власну зайнятість і виправдати тривалу 
паузу.

-  Не нервуй так, Дюшо, хіба ти не розумієш, 
добродії слідчі не хочуть починати розмову без Вла
дислави, -  Раєвська-старша преспокійно листала 
журнал, елегантно обіпершись на масивну ручку 
крісла.

-  Ви вгадали, -  Ден відволікся від паперів, і Рая 
відзначила про себе, що хлопець не спав, схоже, 
днів три. -  Як тільки з’явиться Владислава Раєв- 
ська, ми почнемо.

-  А якщо вона взагалі не прийде? -  Анін вирі
шив підтримати Юворського. -  У нас, між іншим, 
робота.

-  У нас теж, -  Ден різко глянув на Олексія. -  На 
вашому місці, пане Анін, я б використав ці хвили
ни, щоб розібратися у власних вчинках. Повірте, 
вам багато чого доведеться зараз пояснити слідству.

-  Без погроз, будь ласка, -  Анін поправив окуля
ри й нервово посміхнувся.

-  Увійдіть! -  тріумфально гаркнув Деркач до то
го, як Влада встигла постукати у двері. Кроки дів
чини слідчий почув ще на початку коридора.

-  Тричі перепрошую, -  Влада на мить завмерла 
на порозі й оглянула кабінет. -  Дуже рада зібранню 
такої компанії. -  Дівчина махнула рукою для за
гального вітання. Її погляд затримався на мачусі, 
чомусь саме зараз риси цієї жінки здавалися Влади
славі особливо рідними. «Господи! -  подумала во
на. -  Яка різниця, що було у цієї жінки в минуло
му... І мене, й батька вона любила по-справжньому,



я ж відчувала це». Влада відірвалася від своїх мір
кувань і, пройшовши кілька кроків, сіла просто на 
підвіконня. -  Вибачте, але у вас дуже незручні та
буретки, а крісло зайняте.

-  Чому ви спізнилися? -  грізно накинувся на неї 
Деркач.

Владислава таємниче посміхнулася.
-  Та так... Налагоджувала особисте життя.
-  Та як?!
-  Досить успішно. Дякую за турботу. -  Дівчина 

з достоїнством кивнула головою.
-  Владо, він хотів сказати: «Та як ви смієте так 

відповідати слідчому?!». Припини знущатися з лю
дини. -  Рая на правах матері відчувала необхід
ність урезонити Владиславу.

-  Насамперед, -  Деркач вирішив ніяк не реагува
ти на останні слова Раєвських, -  хочу відзначити, 
що це, -  слідчий обвів очима присутніх, -  зовсім не 
зібрання компанії, як висловилася Раєвська, а ціл
ком офіційний процесуально-слідчий захід. Попро
шу всіх віднестися до майбутньої розмови досить 
серйозно. Повірте, навіть тепер, коли гроші вирішу
ють усі проблеми, у міліції ще досить можливостей, 
щоб за потреби зіпсувати життя кожному з вас.

-  Знову погрози! -  Анін обурено підхопився. -  
Ні, я не маю наміру вислуховувати все це.

Олексій зробив два кроки до дверей.
-  Сидіти!!! -  Деркач стукнув кулаком по столу. 

Склянка, яка стояла на столі, безпомічно підстриб
нула, ложка жалібно вискнула й замовкла. Анін сів 
на місце, витираючи просто долонею крапельки по
ту з чола.

-  Я просто...
-  Тут відповідають тільки на мої запитання! -  

відрубав Деркач.



Обидві Раєвські спостерігали за тим, що відбува
лося, з явною цікавістю.

-  Насамперед, -  Деркач заговорив колишнім 
уїдливим тоном, -  хочу порадувати вас, добродії, 
слідство наближається до завершення. Ми вже ви
йшли на слід злочинців.

-  Їх було кілька? -  Владислава не втрималася.
-  Але є одна дуже серйозна заковика. -  Деркач 

проігнорував питання дівчини. -  Заковика поля
гає у вас. Усі ви, м’яко кажучи, не бажаєте допо
магати слідству. Це трохи ускладнює нам роботу. 
Почнемо хоча б із вас, добродії, -  Деркач із про
тивною посмішкою повернувся до Юворського й 
Аніна. -  Такий собі Олександр Павлович Миль
ний, уродженець Сімферополя, власник приватної 
фірми, що займається досить сумнівними, з погля
ду закону, справами, після півторарічного мовчан
ня знову зв’язався з вами. Підозріло, що він 
з’явився саме в цей момент. Дивно, що це не ви
кликало у вас, добродії, певних підозр. Ви змовча
ли про його візити. Поки що я не запитуватиму чо
му. Скажу лише, що тільки за відмову надати слід
ству потрібну інформацію я вже можу притягти 
вас...

-  Як ви довідалися? -  зовсім ошелешений Ювор
ський люто пронизував очима присутніх. -  Хто роз
повів вам?

-  У нас така робота, пане Юворський, все зна
ти. -  Деркач був явно задоволений ефектом. -  Пані 
Раєвська, -  Рая підвела брови, -  даремно ви так без
турботно ставитеся до того, що відбувається. Ви 
приховали від міліції ім’я вашого коханця. А тим 
часом це ім’я багато чого прояснює. Пане Анін, чи 
не так? -  Деркач багатозначно перевів погляд з Ра- 
євської на Аніна.



-  Протестую проти настільки безпардонного 
втручання в моє особисте життя, -  одними губами 
прошепотіла Рая. -  Нічого спільного з убивством 
мого чоловіка ця тема не має.

-  А мені здається, що має. Адже ваш коханець, 
Анін Олексій, компаньйон покійного Олега Раєв
ського. А це вже наводить на певні міркування... 
Тимчасово облишмо цю тему. Владиславо, ви теж 
приховали від слідства величезну кількість фактів. 
Приміром, ви не поставили нас до відома, що хтось 
днями погрожував вам. Чи не Олександр Павлович 
це був? Ви безстрашна дівчина, усі ми це знаємо. Я 
не вірю, що сімферопольці могли залякати вас. Ні. 
Причина вашого мовчання в чомусь іншому. Чи не 
покриваєте ви вбивцю, Раєвська?

-  Як ви здогадалися? -  Владислава, розуміючи, 
що інформація Деркача поверхова, чудово зіграла 
граничну ступінь подиву.

-  Владо, не давай їм можливості гратися в чарів
ників, -  Рая вирішила розвіяти ілюзії про телепа
тичні здібності слідчих. -  Про те, що хтось погро
жує тобі, Деркачу повідомила я. Подзвонила, коли 
ти пішла від мене. Вибач, я дуже за тебе хвилювала
ся. Про Олексія міг розпатякати хто-небудь, хто ба
чив нас із ним у той період. Нічого надприродного.

-  Так. -  Ден, нарешті, втрутився в розмову. -  
Ми не чарівники. Про сімферопольську зграю дові
далися, відправивши на докладний аналіз пакет із 
залишками порошку, знайденого в тому підвалі, де 
зникла Аня. У цьому пакеті була спеціальна отрута 
для комах, виготовлена в Сімферополі на замовлен
ня. Визначити, хто й для кого виготовив цей поро
шок, було неважко. Відбитки пальців на пакеті 
співпали з відбитками пов’язаної з сімферо
польськими бандитами людини. На щастя, у міліції



давно є досьє на цього Олександра Павловича, дуже 
неприємний тип, судячи з тих справ, які є за ним. 
Відбитки на дверній ручці, знайденій у тому ж під
валі, співпали з відбитками пальців сина цього афе
риста. Опитавши персонал For you, а також офіці
антів деяких ялтинських кафе, ми з’ясували, що 
він зв’язувався з вашою фірмою півтора року тому, 
а тепер з’явився в Ялті знову, щоб зустрітися з па
ном Аніним. -  Ден зупинився, щоб відсапатися. -  
Як бачите, я з вами чесний. Грати в містику ніхто 
не збирається. Добродії, зараз справа набула дуже 
серйозного повороту. У руках злочинця перебуває 
невинна людина, дівчина, Аня Оголюк, багато хто з 
вас добре знає її. Кожна хвилина зволікання може 
коштувати їй життя.

-  Чому ж ви негайно не схопите цього вашого 
Олександра Павловича?

Ден важко зітхнув.
-  Андрію Яковичу, на даний час місце знахо

дження злочинця, якщо він, звичайно, ним є, неві
доме. У наших людей є його фотографії, усі пости 
попереджені про те, що цих осіб треба негайно зат
римати. Але, на жаль, поки жодних результатів. 
Ми для того й зібрали вас усіх. Сподіваємося одер
жати нову інформацію, яка б допомогла нам визво
лити Аню Оголюк. Та зрозумійте ж ви нарешті, ва
ше мовчання може призвести до ще одного вбив
ства, якщо воно, звичайно, не відбулося дотепер...

Влада здригнулася й відчула, як сльози набіга
ють на очі.

-  Я хочу, -  продовжував Ден, -  щоб ви негайно 
розповіли все, що знаєте про цю справу. Усе, з 
подробицями, у деталях. Повірте, будь-який 
дріб’язок може зараз виявитися вирішальним у по
шуках Ані.



-  Чому ви вважаєте, що її викрали ті ж люди, 
які вбили Геру й Олежку? -  Юворський пильно 
дивився на Аніна.

-  Довго пояснювати, -  відмахнувся Ден, -  це 
вже доведений факт. Прошу вас, розповідайте все, 
розумієте, усе, що знаєте... Я розумію, що в лоб за
давати вам питання -  це непрофесійно. Але зрозу
мійте й ви, ми не маємо часу на довгі хитрування й 
допити. Дівчину, можливо, катують. Добродії, сха
меніться...

-  Майте на увазі, -  перебив колегу Деркач, -  
крім уже наведених мною фактів приховування ва
ми від слідства цінної інформації, нам відомо ще ду
же багато чого. Усі ви ще щось приховуєте, і про де
кого з вас я навіть знаю, що саме. Так що збрехати 
або відбутися фразою «Я нічого не знаю...» ні в ко
го з вас не вийде. Гратимете в хованки з міліцією, 
усіх притягну за приховування інформації.

-  Ну, гаразд, -  Раєвська-старша перша визначи
лася з рішенням. -  Я готова розповісти вам усе, що 
знаю, якщо це, звичайно, допоможе врятувати 
Аню. Тільки, зрозумійте, я не знаю, що саме ви хо
чете почути. Не можу ж я викладати вам тут увесь 
багаж своїх життєвих знань. Задавайте питання. Я 
обіцяю, що відповім чесно й ні про що не змовчу.

-  Раю, розкажи їм про Герину таємницю, ну, 
про ту, про яку ти відмовилася розповісти мені вчо
ра. -  Владислава не могла не скористатися ситуа
цією.

-  Хіба це важливо? Хіба це чимось допоможе? -  
Рая запитально глянула на Дена.

-  Можливо. -  Ден присів на краєчок стола. -  Го
воріть.

-  Зараз, мені треба зорієнтуватися, із чого почи
нати. -  Рая на мить заглибилася у власні думки. -



Бачте, те, що Владислава називає таємницею Ген- 
надія Журавеля, навряд чи зможе якось прояснити 
всі обставини. Але я все-таки почну розповідати, 
так би мовити, покажу приклад іншим. Чесно ка
жучи, мені важко... Колись я обіцяла Гері, що ніко
му не розповім таємницю без його на те згоди... Але 
оскільки обставини змушують... -  Рая нервово пе
ребирала сторінки журналу. -  Розумієте, я надто 
давно й добре знаю, точніше знала, Геру. Він був 
унікальною людиною. Яскравою, глибокою...

-  Раєвська! -  Деркач вирішив втрутитися. -  Ви 
не тост за небіжчика піднімаєте й не некролог пи
шете. До справи, будь ласка!

-  Так, звичайно, -  Рая подивилася кудись по
верх голови слідчого. -  Просто мені не хотілося б, 
щоб хтось із присутніх змінив свою думку про мого 
покійного друга після розповіді. Усі ми були моло
дими, добродії. Із Герою замолоду відбулася досить 
неприємна історія. Він був закоханий, що саме по 
собі не дуже погано... Але це була ненормальна, 
хвороблива, щеняча закоханість. Знайомі посмію
валися, почувши, що Гера засипав обірваними біля 
підніжжя Ай-Петрі квітами вхід у її під’їзд, що 
вночі він безперервно сидить під її вікнами в надії 
побачити коханий силует. Лише найближчі друзі, у 
той момент я до них належала, знали, що ця зако
ханість зовсім не є хлоп’ячою примхою й спробою 
самоствердитися. Але його обраниця дуже швидко 
награлася ним і випровадила геть зі свого життя. 
На Геру тоді боляче було дивитися. Яким же ударом 
для хлопчика, що витає в хмарах, було довідатися, 
що ця дама завела собі нового коханця. Мабуть, ро
зуміючи, що роки минають, жінка ганялася за яс
кравими відчуттями. Гера все зрозумів, усвідомив, 
що його не любили, що все це було звичайною при



годою. Що ж, усякі хвороби, як відомо, рано чи піз
но закінчуються або смертю, або одужанням. Гера 
тоді залишився жити. Зрозуміло, втратив увесь 
свій романтизм і віру в щось велике й світле. Пере
творившись у циніка, він подобався мені більше. До 
речі, ніяких серйозних і довготривалих відносин з 
жінками в нього відтоді не було. Та й не могло бу
ти -  те, у що не віриш, з тобою відбутися не може.

-  Раєвська! -  Деркач, як вогню, боявся звичай
них для Раї міркувань про світобудову. Від них у 
слідчого чомусь починала боліти голова.

-  Ні, ні, я не відволікаюся. -  Рая посміхнулася 
слідчому. -  Загалом минуло досить багато часу, мо
же, років п’ять, поки «мадам» з’явилася знову в Ге- 
риному житті. Це була вже зовсім інша жінка. Чо
ловік кинув її з дитиною, більше не в змозі терпіти 
постійні загули. Тоді «мадам» згадала про Геру. У 
той момент уже існувала For you, Гера міцно стояв 
на ногах. Подумати тільки, через стільки років вона 
сповістила Геннадія, що той є батьком її сина і що 
пора б узяти на себе турботу про дитину. Він, зви
чайно, не повірив, що може бути батьком. Ця жінка 
цілком могла вигадати цю історію, щоб підкріпити 
своє матеріальне благополуччя. Ще через років чо
тири Гера зайшов до нас із Олегом у гості в абсолют
но пригніченому стані, говорив, що побачив хлопча
ка й відразу зрозумів -  це його син. Очі, волосся, ма
нера говорити... Гера почувався тоді страшенно вин
ним. Звичайно ж, він почав допомагати, забирав 
хлопчика до себе, наймав йому приватних виклада
чів... Стосунки між батьком і сином не складалися. 
Гера розумів, що є для сина і його матері лише дій
ною коровою, з якої потрібно скачати більше гро
шей. Через, м’яко кажучи, нехорошу репутацію 
«мадам» Геннадій намагався не афішувати свої сто



сунки з ними. Потім синочок підріс і втрапив в пога
ну компанію. Гера намагався по можливості наста
вляти на шлях праведний... Усе дарма, хлопець уже 
пристрастився до наркотиків. Гера вирішив вплину
ти на сина матеріальними обмеженнями. Хлопець 
смертельно образився, заявив, що в такому разі 
крастиме, і перестав заходити до батька. Гера чесно 
витримав театрально-педагогічну паузу, вважаючи, 
що хлопець посидить трохи на «сухому пайку» й 
прийде просити вибачення й грошей. Але той не 
з’являвся, і Гера пішов до них у гості сам. Не знаю 
вже, що саме йому наговорили там у той вечір, але 
він повернувся після цього в стані тихого сказу. 
«Раю, ти -  єдина на цей період часу близька мені 
людина. Не враховуючи, звичайно, Олежки, якого я 
в цю історію вплутувати не хочу. Отож я клянуся то
бі, чуєш, клянуся, що більше не збираюся ганятися 
по підворіттях за цим хлопчиськом. Подумати тіль
ки, мій син торгує наркотиками! Не син він мені 
більше!!!» Відтоді Геннадій більше не згадував при 
мені про свого сина.

-  Раю, коли приблизно відбулася ця розмова? -  
Владислава намагалася приховати своє хвилюван
ня. -  Коли Журавель розповів про те, що його син 
займається наркотиками?

-  Років три тому, може більше... -  Рая зніякові
ла. -  Я розповіла тобі щось важливе, дівчинко? -  
Рая пильно вдивлялася у Владиславу.

-  Пані Раєвська, -  втрутився Деркач. -  А як 
звуть сина Журавеля, де його можна знайти? Чому

він не з’явився хоча б на похоронах... Адже він, по 
суті, є прямим спадкоємцем небіжчика. Кепсько, 
що ви замовчували настільки важливий факт...

-  Я не знаю, як звуть хлопчика. Гера не любив 
говорити на цю тему. Про сина Журавеля я знаю



тільки те, що вже розповіла вам. Гера говорив про 
нього всього кілька разів, коли йому терміново тре
ба було виговоритися. Хлопця він називав просто 
Син. Коли я починала щось запитувати, Гера зами
кався... Тому вся інформація вивуджена мною тіль
ки з монологів Гери. Він не згадував ні імен, ні ад
реси. Мені здається, що мати із сином просто виїха
ли з Ялти, інакше, повірте мені, вони б уже обов’яз
ково з’явилися за своєю часткою спадщини.

-  Як звуть матір? -  Ден щось записував собі в 
блокнот.

-  Рая. Як мене, кумедно, чи не так?
-  А прізвище?
-  Більше я про неї нічого не знаю.
-  Раю, що ж ти нічого не говорила раніше? -  

Влада намагалася зосередитися, у її голові вже май
же вишикувався ескіз картини всього, що відбуло
ся. Але дівчина прекрасно розуміла, що відповіді на 
питання що сталося і як сталося нічим не можуть 
допомогти в пошуках Глюка. Необхідно було точно 
знати, хто цей загадковий син. Мабуть, це саме він 
пропонував два роки тому Журавелеві використати 
For you як прикриття для торгівлі наркотиками. 
Мабуть, саме він, довідавшись від Гери про минуле 
Раї, намагався шантажувати Владиного батька. 
Можливо, саме він і є вбивцею. Тоді він же і є ви
крадачем Глюка. От тільки наявність Олександра 
Павловича, на думку Влади, якось не дуже впису
валася у цю історію. Владислава була згодна з Фе- 
ліксом і теж вважала, що випадковістю його поява 
бути не може. «Стоп! -  Влада раптом згадала. -  
адже Сергій говорив колись, що Олександр Павло
вич працює не один... Можливо, син Журавеля 
працює на роботодавців-сімферопольців... Тоді зро
зуміло, чому батько категорично відмовився підпи



сувати договір про комп’ютерні зали... Мабуть, це й 
була та сама схема для безпечного прикриття, що 
пропонував колись Герин син. І Гера одразу запідоз
рив, що Олександр Павлович працює від імені його 
сина. І попередив Раєвського... Адже про щось таке 
розповідав Юворський. Гера відмовлявся від пере
говорів із сімферопольцями, а потім вивів Раєв
ського поговорити й той відразу ж категорично від
кинув можливість співробітництва з Олександром 
Павловичем»... Усе це необхідно було додумати, 
якось чітко сформулювати. Владі дуже хотілося за
курити.

-  Так, пане Юворський, тепер ваша черга, -  Дер
кач явно насолоджувався своєю роллю. -  Розпові
дайте нам усе, що знаєте про цю справу. Не забувай
те враховувати -  нам достеменно відомо, що ви 
приховували від нас деякі факти. І перевірити вашу 
щирість не дуже важко. Тим більше, що...

-  От тільки не треба дешевих погроз і переві
рок, -  відмахнувся Юворський. Він устав, нарешті, 
з незручної табуретки й одразу ж відчув себе впев
неніше. -  Ну звичайно, я розповім усе, що знаю. 
Якщо це допоможе знайти дівчину, я розповім... 
Щоправда, майже про всі відомі мені факти тут уже 
говорилося. Нічого нового додати я не зможу.

-  Нічого, можливо, вам тільки так здається.
-  Ну, що ж... -  і Юворський, погойдуючись 

взад-вперед своїм важким тілом, почав слово в сло
во повторювати вже розказане Владиславі.

*  *  *

-  Повторюю. -  Сергій намагався набути якнай- 
винуватішого вигляду. -  У мене все було готове. Я 
не міг передбачити такий дріб’язок, як відключен
ня електрики.



-  Не можна було придумати якийсь інший спо
сіб розв’язання проблеми? Я поставив тобі кон
кретне завдання. Ти за нього взявся... Гроші, між 
іншим, теж узяв. І мене тепер не хвилює, що там у 
вас трапилося. -  Олександр Павлович нетямився 
від люті. Ще ранком, одержавши інформацію, що 
Владислава преспокійно роз’їжджає по місту на 
своїй машині, він збирався учинити цьому хлоп
чиськові серйозну прочуханку. -  Значить, так. Я 
даю тобі останній шанс. Якщо за сьогоднішній 
день проблеми із Владиславою вирішені не бу
дуть...

-  Запевняю вас, я зроблю все від мене залежне. -  
Сергій потупив очі й спіймав себе на думці, що шар
кати ніжкою не обов’язково, бо його черевики від 
співрозмовника закриває стіл.

-  Мене не влаштовує така постановка питання. 
Зроблю все залежне -  це не відповідь для ділових 
людей. Ти вирішиш проблему за сьогоднішній 
день?

-  Так. -  Сергій важко зітхнув.
-  І не здумай влаштовувати свої дурні ігри. Ка

сета із записом твоєї участі в убивстві вже мозолить 
мені очі. Ще день, і мені доведеться передати її в ру
ки міліції.

-  Я все прекрасно розумію.
-  Чомусь учора ти посмів забути про це.
-  Та ні ж бо! -  Сергій зовсім щиро обурився. -  Ну 

подумайте самі. Що я міг зробити? Уявіть, роман
тичний вечір, ми повертаємося з гостей... Дівчина 
повністю довіряє мені... Повірте, домогтися при
хильності настільки норовливої особи -  це величез
на робота... Більше того, у міліції знають про наші 
з Владою близькі стосунки, вірять, що я буду захи
щати її в разі чого. І потім, знайшовши холодний



труп у ванній і зв’язаного й побитого мене, ніхто ні
чого б не запідозрив. У мене справді все було проду
мано__

Олександр Павлович здивовано стежив за таким 
одкровенням.

-  Я розповідаю все це вам зовсім не для того, щоб 
виправдатися. -  Сергій навіть сам злякався того, 
наскільки сильно він вжився в обраний образ. -  Ме
ні просто потрібно виговоритися. Знаєте, буває та
кий стан, коли щось навалюється нестерпним ван
тажем. Щоб не збожеволіти, обов’язково потрібно з 
кимось поділитися... А крім вас, із зрозумілих при
чин, мені все це розповідати нікому. От уявіть тіль
ки, у вас є чіткий, який непохитно витримує всяку 
критику, план... І раптом... Через якусь примху 
держави, через настільки мізерну річ, як відклю
чення електрики, усе валиться. А я ж перебував у 
стані такої сильної нервової напруги... Я так підго
тувався... Знаєте, адже насправді не так-то легко 
вбити людину. На це так довго потрібно настроюва
тися... І раптом... -  Сергій збився, сам заплутав
шись у власній неправді.

-  Ну, -  непевно вимовив роботодавець, розці
нивши паузу в монолозі Сергія як запрошення ви
словитися, -  я тебе, звичайно, розумію... Але й ти 
мене зрозумій. Дівчина заважає мені. Я терміново 
повинен заволодіти цією конторою. Ти ж сам розу
мієш, у кожного з нас є свій бос. Мене ставлять на 
місце зверху, я, відповідно, зобов’язаний підганяти 
тебе... Ти, це, не психуй... Придумай який-небудь 
інший спосіб, хм, -  вимовити слово «убити» Олек
сандр Павлович не міг, -  ну, інший спосіб залагоди
ти цю справу...

-  Насправді я вже придумав.
-  То який же?



-  Нехай це поки залишиться моєю маленькою 
таємницею. Знаєте, я марновірний. Боюся наврочи
ти. Про попередній план я вам розповів... От чим це 
закінчилося... Краще влаштую вам приємний сюр
приз.

-  Я втомився від сюрпризів і несподіванок! -  
знову завівся Олександр Павлович. -  Як можна 
працювати, коли тебе оточують ідіоти... Добре, усі 
мої попередження ти вже чув. На все про все в тебе 
є тільки сьогоднішній день. Ніяких нових виправ
дань від тебе я не прийму.

-  І ще, мені хотілося б одержати хоч якісь гаран
тії. ..

-  Що?! Ти в лайні по вуха! Ніякі гарантії ти те
пер вимагати не маєш права! Дякуй долі, що я по
ставився до твоєї байки про електрику поблажливо 
й дотепер не передав тебе в руки міліції.

-  Але ж ви не можете це зробити? Я ж занадто 
багато про вас знаю, -  Сергій прищулився.

-  Ха! Хлопчику, а що протизаконного в тому, що 
я хочу перекупити акції престижної компанії? До 
вбивств я ніякого відношення не маю. Мене навіть у 
місті на той момент не було! Мене ти підставити не 
зможеш.

-  Та я б і не намагався.
-  Усе, -  Мильного почала дратувати ця сварка. -  

Іди працюй. Не переживай, касету я чесно віддам 
тобі після виконання завдання.

-  До зустрічі! -  Сергій, засмучений тим, що йо
му так і не вдалося перевести розмову в потрібне ру
сло, злегка вклонившись, вийшов. «Що ж, -  утішав 
він себе, -  принаймні тепер я точно можу сказати, 
що зробив усе від себе залежне, щоб залишитися 
вірним власним правилам у настільки слизькій си
туації».



* * *

-  Дуже добре. -  Деркач ретельно записував свід
чення Юворського й серйозно кивав. -  Тепер Раєв- 
ська-молодша. Викладайте все, що знаєте.

Влада стражденно приготувалася вилити на го
лови бідної заплутаної міліції нову порцію неправ
ди. Як раптом на столі Деркача задзвонив телефон. 
Ден інстинктивно вхопив трубку першим, майже 
відіпхнув від апарата хазяїна кабінету.

-  Так!
З виразу обличчя Дена Владислава відразу зро

зуміла, що відбулося щось надзвичайно важливе.
-  Де? Як вона себе почуває? -  розпитував Ден. -  

У якій лікарні? Так, я терміново виїжджаю.
Ден поклав трубку й, на ходу кинувши Деркачу: 

«Продовжуйте без мене», метнувся до виходу.
Ще сама не розуміючи, чому вона це робить, 

Влада кинулася за ним.
-  Дене, я піду з тобою! -  Владислава вчепилася в 

рукав слідчого. -  Зачекай на мене!
Ден, ні слова не кажучи, різко вирвався, зали

шивши в руках у Владислави свій піджак, і грюк
нув дверима.

-  Куди це ви зібралися, Раєвська?! -  обурився 
Деркач. -  Захотіла -  прийшла, захотіла -  втекла... 
Ви тут не в гостях!

-  Хочете сказати, що я вдома? -  Владислава вже 
схопила свою сумочку з підвіконня.

Ден розгублено завмер посеред коридора. Щось 
нечесне бачив він у своєму вчинку. Здається, Вла
дислава мала право знати про те, що трапилося... 
Слідчий повернувся в кабінет і кивком голови за
просив Владу йти за собою.

-  Вікторовичу, відпусти її зі мною, -  звернувся 
Ден до колеги. -  Словесний портрет одного з качків



більше не потрібен, у нас є фотографії. А все інше 
вона вже розповіла.

-  А що трапилося? -  Деркачу категорично не по
добалося все, що відбувалося.

Ден кивнув присутнім на знак прощання, і до
дав:

-  Вікторовичу, тебе можна на секунду?
Деркач і Владислава вийшли в коридор.
-  Щойно подзвонили хлопці, -  голос Дена по- 

зрадницькому тремтів. -  Я не міг сповістити про це 
в кабінеті, а то присутні втратили б стимул до від
вертості... -  Ден перевів подих і повернувся до Вла
дислави. -  Глюка знайшли. Вона в лікарні.

Коліна Владислави підкосилися. Ден ухопив її 
попід руки.

-  Ми поїхали... Вікторовичу, продовжуй розмо
ву, вона, здається, повернула в сприятливе для нас 
русло. Владо, негайно отямся, не час для істерик, 
поїдемо у твоїй машині.

Саме в цей момент вхідні двері обережно від
чинилися, і на порозі з’явився Сергій.

-  Поїхали з нами, -  кинула Владислава, бу
квально пробігаючи повз нього.

-  Що сталося? Куди? -  Сергій ледве встиг закри
ти дверцята «Хонди», як машина рушила.

-  У лікарню! -  Влада напружено стежила за до
рогою.

-  Навіщо в лікарню? Ти вже почала... -  Сергій 
запнувся, згадавши про присутність у машині Дена.

-  Що почала? -  поза увагою слідчого не зали
шився Сергіїв стан.

-  Ну... У лікарню з кожного приводу бігати....
Автоматично Ден відзначив, що йому брешуть,

але, оскільки в цей момент його думки були зайня
ті зовсім іншим, нічого не попросив прояснити.



-  Та ні! -  Влада гнала як божевільна. -  Дену по
відомили, що Глюк у лікарні.

-  О Господи! І що вона? -  Сергій не на жарт зля
кався.

-  Непритомна, -  похмуро сказав Ден. -  Владо, у 
тебе в машині курять? -  не чекаючи на відповідь, 
він клацнув запальничкою.

-  Де її знайшли?
-  Якийсь дальнобійник вийшов помочитися й 

знайшов її в кущах, за два кроки від траси.
-  Де?
-  У районі Алупки. Зараз усе довідаємося з по

дробицями. Начебто цей хлопець побачив, що дів
чина ще дихає, і викликав «швидку». Мені це пові
домили через півтори години після того, як він под
звонив.

-  Сволота! Не могли подзвонити раніше. -  Влада 
вже заглушила мотор.

-  Поки приїхала «швидка», поки розібралися, 
хто Анюта така... Слава Богу, вона при собі мала су
мочку з документами. Поки зідзвонилися з міліці
єю... У нас, між іншим, півтори години на опізнан- 
ня й узгодження з міліцією вважається вищим про
явом оперативності.

-  Навіщо вона, йдучи на прогулянку, брала із 
собою сумочку з документами? -  різко перебив слід
чого Сергій. -  Вона що, знала, що її викрадуть.... 
Чи, може, збиралася кудись їхати....

-  Та ні, -  Владислава сумно посміхнулася. -  У 
неї була така звичка, завжди тягати із собою всі до
кументи. Я її лаяла за це страшенно... Вона ж від
повідала, мовляв, а раптом мені стукне в голову ку- 
ди-небудь терміново поїхати...

-  Значить, даремно лаяла. -  Ден першим за
йшов у прийомне відділення. -  Дівчино, я з міліції,



ось посвідчення, я із приводу Ганни Оголюк, ви не 
підкажете, де її знайти? -  звичною скоромовкою 
промовив він, потім обернувся до своїх супутни
ків: -  Четвертий поверх, її готують до операції, 
швидше!

Усі троє, не чекаючи на ліфт, кинулися наверх 
слизькими сходами, що пахли хлоркою й чужими 
слізьми.

-  Дівчино, ми з міліції, із приводу Ані Оголюк, 
де можна її побачити? -  Сергій вимовив текст Дена 
раніше, ніж слідчий встиг розтулити рота.

Владислава вже не слухала його, з жахом огля
даючись. У лікарнях, де Владі доводилося бувати 
раніше, завжди панувала напружена атмосфера, 
але тут було жахливіше. Нудотний запах, носилки 
з хворими, що стоять просто в коридорі, хворі, які 
свердлять Владу благальними поглядами, кам’яні 
обличчя персоналу... Раптом Влада здригнулася й 
слабко застогнала. Трохи далі по коридору на ме
дичних носилках -  чомусь Владислава відразу зга
дала, наскільки вони незручні й тверді. -  лежала 
Анюта. Заплющені очі з темними колами під ними, 
знекровлене, але чомусь спокійне лице з тисячею 
саден і синців...

-  Ні! -  Влада закричала. -  Глюк! Глюк! Це я! 
Глюк, прокинься! Прокинься негайно! -  Влада по
чала трясти подругу за накрите білим казенним 
простиральцем плече: -  Анечко, усе буде добре, 
все добре... Глюк! Хто-небудь! -  абсолютно несамо
вита Влада, з диким криком, закочуючи очі, огля
далася навколо. -  Розбудіть її! Ви чуєте мене?! 
Розбудіть її!!!

Владу відтягли.
-  Заспокойся, отямся! -  Сергій із силою пригор

нув Владиславу до себе.



-  Це через мене, -  пальто Сергія в районі плеча 
миттєво намокло, нігті дівчини боляче впивалися в 
його руки. -  Це я втягла її в цю історію... Її, напев
но, били... Ти бачив її обличчя?

Низенька квадратна медсестра вже бігла до Вла
дислави із склянкою води і якоюсь пігулкою.

-  Вам краще відвести її, -  із всерозуміючою по
смішкою вимовила вона. Сергій тільки відмахнув
ся, тоді медсестра вирішила сама звернутися до 
Влади: -  Не кричіть так, дівчино, ви лякаєте інших 
хворих. Ось, випийте пігулку, вам одразу ж полег
шає...

Тієї ж миті склянка й пігулка полетіли в широ
ке вікно в кінці коридора. Звук розбитого скла зму
сив усіх здригнутися.

-  Владо, чорт забирай! Що ти робиш?
Владислава майже не відчувала, як чиїсь руки

поволокли її в процедурну. «Аньку били, Аньку 
катували... Через мене... Усе через мене», -  
незв’язно переверталось у неї в голові. Після того 
як заспокійливе було вколоте, Влада кілька секунд 
ще опиралася, а потім безсило обперлася на стіну 
за кушеткою.

-  Їй потрібно трохи полежати. -  Медсестра зав
чено посміхнулася не менш квадратною, ніж вона 
сама, посмішкою.

-  Вона тепер що, засне? -  з тривогою запитав 
Сергій.

-  Не думаю, -  медсестра спокійно забрала 
шприц, -  полежить і заспокоїться. Знаєте, вам кра
ще відвезти її додому. Чесно кажучи, на вашому 
місці я б давно показала її лікареві. З нервами в дів
чини явно не все гаразд.

-  Так, -  Сергій ледь приховав радість, що нако
тилася, він і не думав, що все може так вдало скла



стися, -  але лікарі без спеціальних рекомендацій не 
приймають.

-  Що?
-  Ну, може, ви зафіксуєте якось цей напад? 

Якимось офіційним папером... Я боюся, що моя 
розповідь про те, що трапилося, не справить вра
ження на невропатолога. А якщо буде направлен
ня... -  Сергій з усією чарівністю, на яку був здатен, 
схилився над низенькою медсестрою.

-  З усього видно, що в медицині ви не розбирає
теся, -  та зніяковіло хихикнула. -  Для оглядового 
прийому направлення не потрібне. І потім, ми та
ких направлень не даємо...

-  Але, може, ви все-таки зробите ласку... -  Сер
гій вирішив перестрахуватися. -  Випишіть мені 
хоч якогось папірця, який засвідчить, що з сестрою 
іноді трапляється таке... Боюся, що без нього лікар 
не сприйме наш прихід серйозно, адже у звичайно
му житті вона цілком нормальна людина... Тільки 
іноді бувають такі напади. Я так переживаю за неї. 
Я справді дуже хотів би показати її лікареві.

-  То, значить, вона -  сестра? -  медсестра й не на
магалася приховати того, що зраділа. -  Добре, я 
щось напишу вам. Не впевнена, що це придасться, 
ну та нехай.

-  Ви найдоброзичливіша жінка з усіх, кого я зу
стрічав, -  Сергій продовжував марнувати посмішки 
й компліменти.

-  Так, -  медсестра згадала про свої обов’язки, -  
зайдіть обов’язково в п’ятнадцятий кабінет, до 
старшої медсестри, ваша сестра розбило скло...

-  Звичайно. Звичайно, я за все заплачу, усе зала
годжу, заодно довідаюся, що там трапилося з подру
гою сестри, -  Сергій заспокійливо закивав. -  А ви по
ки напишіть нам цього папірця з описом її нападу...



Ден у цей час уже знайшов лікаря, який п’ят
надцять хвилин тому оглядав Аню. Слідчий бгав ар
куші свого блокнота й напружено вслухався в жах
ливі слова.

-  Дуже важка травма ноги, можливо, лікування 
затягнеться на кілька місяців... Таке враження, що 
вона падала з якоїсь висоти, принаймні сліди уда
рів свідчать про це, -  звідкись здалеку долітало до 
слідчого. Ден теж бачив обличчя Ані. Він не міг 
впоратися зі станом крайньої пригніченості, який 
раптом навалився. Анюта, його Анюта, лежала за
раз без руху на твердих холодних носилках. Губи, 
куточки яких він так любив цілувати, коли дівчина 
спала, розпухли й потріскалися, ніжні щоки по
кривали глибокі порізи. -  Судячи з усього, дівчина 
довго повзла, перш ніж дістатися до траси... Глибо
кі порізи... Можливо, незначний струс мозку... Ме
ні здається, свідомість вона втратила від больового 
шоку й крайнього виснаження організму...

-  Які прогнози?
-  Поки нічого не можу сказати. Жити буде, це 

точно. Але ногу треба терміново оперувати. Пере
лом дуже кепський. Через сорок хвилин почнеться 
операція.

-  Докторе, коли вона отямиться? Це дуже ва
жливо...

-  Вам, міліції, завжди важливіше, коли людина 
зможе дати свідчення, ніж які наслідки матиме 
травма, -  лікар заклопотано похитав головою. -  Ні
чого не можу вам сказати, -  ще раз повторив він.

Ден мовчки витримав докірливий погляд лікаря.
-  Я буду в коридорі. -  Ден устав. -  Якщо раптом 

буде потрібна хоч якась моя допомога -  кличте. Я -  
єдиний її родич у цьому місті.

Лікар здивовано глянув на співрозмовника.



-  Це не до мене, це до того, хто оперуватиме. Пі
дійдіть до Доценка, він видасть вам список необхід
них ліків. Вибачте, що я так... погарячкував. Чесно 
кажучи, не люблю міліцію...

Сергій обережно вів сходами вниз Владиславу, 
яка ще погойдувалася від дії уколу.

-  Куди ти мене тягнеш? -  Влада більше не нама
галася вириватися. -  Вибач, я не знаю, що на мене 
найшло... Давай зайдемо, довідаємося про Глюка...

-  Пізніше зайдемо. Поки відомо тільки, що в неї 
роздроблені якісь кості ноги. А інші травми безпеч
ніші... Її зараз оперують. Туди тебе не пустять. А 
нам з тобою, якщо пам’ятаєш, за планом, потрібно 
ще з’їздити в одне місце...

-  Але ж Глюк у лікарні... Як ти не розумієш, це 
міняє будь-які плани...

-  Серйозно? -  Сергій з-під лоба глянув на Влади
славу. Дівчина зібралася, нарешті, з думками.

-  Ні, жартую. Ти маєш рацію, треба починати 
активно діяти, поки через цю історію не постражда
ли ще люди. -  Влада рішуче пішла до машини, по
тім раптом зупинилася й заглянула Сергієві в очі. -  
Ні, ну ти бачив її обличчя?

-  Владо, тільки машину цього разу поведу я. -  
Сергій зрозумів, що зараз Владислава дійсно не при 
собі.

-  Тримай. -  Вона безсило простягнула йому 
ключі, а сама, сівши поруч із водійським місцем, 
відкинулася на спинку сидіння й заплющила очі.

-  Владо, ти добре себе почуваєш?
-  Що мені вкололи? -  легке запаморочення зро

било навколишній світ зовсім нереальним.
-  Не знаю. Заспокійливе. Ні, ну куди він пре! -  

Сергій дуже давно не сидів за кермом і зараз насоло
джувався дорогою.



-  А ми? -  Владислава, як і раніше, не розплю
щувала очей.

-  Що?
-  Ми куди премо? Тобто куди їдемо? -  сприйма

ти навколишній світ у такий спосіб виявилося до
сить цікавим заняттям.

-  Як домовлялися... У приватну психіатричну 
клініку. У мене тепер навіть є якийсь папірець від 
медсестри, що в тебе був нервовий напад. Усе 
складається якнайкраще. Перший пункт нашого 
плану. Сподіваюся, ти не забула?

-  Ні. Усе пам’ятаю. Просто боюся, що зараз ме
не там справді вважатимуть божевільною й термі
ново госпіталізують... Причому назавжди...

-  Не вигадуй.
Владислава таки дозволила навколишньому сві

ту проникнути в її свідомість крізь ледь розплюще
ні повіки. Дівчина з цікавістю спостерігала вивіску 
цієї приватної клініки. «Доктор Акрамян В. Є.». -  
довірливо повідомляли золоті букви біля залізних 
дверей. «Лікую все, крім...», -  скромно й загадково 
інформувала вивіска, яка висіла трохи нижче.

-  Цікаво... -  Влада полізла в сумочку за блокно
том, пообіцявши собі, що найближчим же часом 
обов’язково розповість про цю вивіску Глюку. Чо
мусь Владі здавалося, що подруга швидше отя
миться, якщо у Владислави буде в запасі кілька ці
кавих написів з життя, про які необхідно розпові
сти Глюку.

-  Ладко, давай швидше. -  Сергій стукнув двер
цятами машини.

-  А звідки ти довідався про цей лікарський кабі
нет?

-  У газеті прочитав. Це просто знахідка для на
шого плану. По-перше, із приватною особою зав



жди простіше домовитися... По-друге, клініка спе
ціалізується саме на психічних і неврологічних 
хворобах. Те, що нам потрібно. Ти добре пам’ятаєш, 
як треба поводитися? -  Сергій нервував, усе-таки 
йому здавалося, що Владислава не зовсім отямила
ся. -  Ну, ходімо.

За дві хвилини Сергій і Владислава вже сиділи в 
кабінеті доктора Акрамяна В. Є., який виявився ви
соким важким молодим вірменом у строгому чорно
му костюмі й елегантних окулярах із золотою опра
вою. Ліворуч від нього, витягнувшись у струнку, 
стояв худенький хлопчина в білому халаті й віддано 
заглядав у маленькі очиці лікаря. У витягнутій руці 
хлопчик тримав стільниковий телефон. Кожні три 
хвилини телефон пищав, і хлопчик, не міняючи по
ложення руки, а змінюючи власне місце розташу
вання, приставляв трубку до вуха Акрамяна, той 
незмінно кричав невидимому співрозмовникові:

-  Брате?! Алло, брате?! -  сильний вірменський 
акцент і розгонисті жести робили лікаря схожим на 
персонаж коміксів. -  Брате, я зайнятий, брате! Пе
редзвони за три хвилини, брате!

Худенький хлопчина забирав від вуха лікаря 
трубку й вірмен от уже втретє надягав чергову по
смішку й знову починав фразу, перервану телефон
ним дзвінком:

-  Розсіяний склероз я лікую, як нежить. Люди 
встають, ходять, видужують... Зараз мій асистент 
покаже вам касету. Там зображені люди до й після 
мого лікування. Приголомшливий контраст! Та що 
я кажу? Ви зараз усе самі побачите...

-  Та послухайте ж! -  Сергій не витримав і підви
щив тон. -  Повторюю, нас не цікавить, чи лікуєте 
ви від розсіяного склерозу. У моєї дівчини нема цієї 
хвороби.



-  Жаль, -  з почуттям вимовив лікар, -  дуже 
жаль. А навіщо ж ви тоді прийшли?

-  От, -  Сергій не мав сил більше нічого поясню
вати й простягнув Акрамяну папірець зі штампом, 
списаний розгонистим почерком медсестри.

-  Цікаво, -  лікар поправив окуляри. -  Знаєш, -  
звернувся він до Сергія, -  розсіяний склероз я лі
кую, як нежить. А цю хворобу... -  лікар непевно 
кивнув на папірець, -  я її, напевно, теж лікую. Пра
вда, я не дуже розумію, про що йдеться. А в тебе та
кого ж запису на вірменській нема? А то я по-ро- 
сійськи не всі назви розумію... Немає? Жаль. Дуже 
жаль...

-  Скажіть, -  Владислава зрозуміла, що, якщо 
вона все-таки хоче підіграти Сергію й не хоче до 
кінця світу слухати дивні монологи Акрамяна, то 
настав час втручатися: -  Скажіть чесно, у вас є лі
цензія? -  Владислава з невдоволенням відзначила, 
що голос її звучить в ’яло, а слова якось дивно бга
ються в роті, перш ніж вискочити назовні. -  Ви ма
єте право займатися лікарською діяльністю?

-  Є. Звичайно, маю. А ви звідки? -  лікар насто
рожився і його акцент став ще помітніший.

-  Ні, -  Влада замахала руками, вважаючи, що 
так її слова будуть зрозуміліші співрозмовникові. -  
Я зовсім не те мала на увазі... Ми звичайні люди, 
просто з вулиці. Нам довідка потрібна. Розумієте? 
Мені потрібна довідка про те, що я психічно нездо
рова й не можу нести відповідальності за власні дії. 
Розумієте?

Сергій боляче наступив під столом на ногу Вла
дислави. Подібна прямота здавалася йому непри
пустимою.

-  Так, -  обличчя лікаря чомусь розпливлося в 
посмішці, -  а навіщо?



-  Від армії кошу, -  Влада посміхнулася у відпо
відь не менш чарівно.

-  Розумію, -  чомусь серйозно повідомив Акра- 
мян і назвав цифру, яка цілком влаштовувала 
Сергія.

-  Тільки нехай він вийде... я, знаєте, не люблю 
свідків...

Владислава прохально глянула на Сергія, той 
лайнувся крізь зуби, залишив дівчині гроші й ви
йшов.

-  Теж мені придумали... Конспіратори... -  бубо
нів Сергій, проходжуючись туди-сюди перед під’їз
дом лікаря.

-  Чудово! Ви не уявляєте, як ви нас виручили, -  
прощаючись, повідомила Влада Акрамяну, сти
скаючи в руках заповітну довідку. -  Я просто гото
ва бути вашим постійним клієнтом...

-  Будь ласка, -  лікар знову посміхався. -  Не за
бувайте, що розсіяний склероз я лікую, як нежить.

Тільки вийшовши на вулицю, Владислава до
зволила собі по-справжньому розсміятися. Сміх 
трохи повернув їй сили, і тепер дівчина почувала се
бе більш-менш дієздатною. Апатія потихеньку роз
чинялася в природній енергійності Владислави.

-  Схоже, це аферист високого класу! -  Дівчина 
швидко записувала в блокнот почуту розмову.

-  Не тими речами він спекулює, -  похмуро по
сміхнувся Сергій. -  А в іншому справді кумедний 
суб’єкт. Хто його знає, може, він цей самий склероз 
і справді лікує... Дай-но мені довідку, -  Сергій вирі
шив зберігати нещасливий папірець у себе, -  нехай 
вона краще в мене побуде. -  Наткнувшись на насто
роженість у погляді Владислави, він знітився: -  Ти 
мені щось не дуже подобаєшся сьогодні, мало що ти 
вичвориш наступної миті...



-  Тобто?
-  У буквальному значенні. Ти ж таблетку й 

склянку з водою у вікно викинула... Раптом вирі
шиш сумочкою покидатися.

-  Ні.
Сергій із тугою відзначив, що навіть у такі мо

менти Владислава не довіряє йому.
-  Як знаєш, -  зі штучною байдужістю вимовив 

він.
-  Отже, тепер у мене є дуже цінний офіційний 

документ. -  Владислава погодилася залишити ма
шину неподалік від набережної й швидко йшла до 
«Комашки». -  Сьогодні я, що підтверджено доку
ментально, абсолютно недієздатна. Я не при собі, у 
стані нервового стресу, або афекту... Усе вчинене за 
сьогоднішній день зійде мені з рук.

Сергій ішов на півкроку за дівчиною й із задово
ленням спостерігав за нею. Рішуче обличчя, підня
тий комір чорного плаща, очі горять якимось демо
нічним блиском... Усе це робило Владиславу схо
жою на героїню американського бойовика. Чомусь 
ця думка насмішила Сергія.

-  Послухай, але ж це -  повна воля! -  продовжу
вала Владислава. -  Я можу скористатися цією си
туацією з набагато більшою користю, ніж ти припу
скаєш. Мені починає здаватися, що твої ідеї не зов
сім марення...

Усмішка в словах дівчини потішила Сергія.
-  Ну і як же ти збираєшся використати свою сво

боду?
-  Як завгодно... Скажу всім те, що дійсно про 

них думаю... Подзвоню в Москву вилаяти видав
ництво... Пограбую банк, вкраду яхту... Обпишу 
непристойними словами асфальт на набережній... 
Почну з ким-небудь справжню бійку...



-  Я такими бажаннями відстраждав років у чо
тирнадцять... Ти явно відстаєш у розвитку...

-  Нічогісінько ти не розумієш. -  Владисла
ва, трохи зніяковівши, притихла й, присівши за 
крайній столик «Комашки», дістала із сумочки 
сигарету. -  Це все я так, для прикладу, говорила... 
Піди краще, візьми дві кави. Після цієї гидоти, що 
мені вколола твоя медсестра, необхідно щось під
бадьорливе...

-  Ваша кава, дівчино, -  Сергій посміхнувся. -  
Двадцять хвилин перепочинку, і у бій. Сьогодні ви
рішальний у всій цій історії день. Ми повністю 
розв’яжемо собі руки, відскіпавшись від сімферо- 
польців, і зможемо, нарешті, ні об що не спотикаю
чись, приступити до серйозного розслідування. Ду
маю, за допомогою Фелікса ми дуже багато зможе
мо зробити.

Владислава пригадала історію про сина Гери й 
відчула наплив енергії. Розв’язка була близько, дів
чина відчувала це.

-  До речі, -  Влада запитувала це більше, щоб за
інтригувати Сергія й змусити його порозпитувати 
про ранкове збіговисько в кабінеті Деркача, ніж у 
надії довідатися щось нове, -  даси відповідь на два 
питання?

-  Ну? -  Сергій насторожився.
-  Хто твій батько?
-  Треба ж, після тривалого настільки близького 

знайомства тебе раптом зацікавив мій соціальний 
статус, -  Сергій хитро посміхнувся. -  Взагалі-то, 
ніхто.

-  Ти з’явився на світ із пробірки?
-  Батько ніколи не жив з нами, він навіть не був 

одружений з матір’ю. Можливо, він навіть не знає 
про моє існування. Я ріс без батька.



-  Так? -  Владислава відзначила, що син Гери 
цілком міг би говорити про свого батька так само, 
якби хотів замовчати останні роки свого спілкуван
ня з Журавелем. -  І ще одне питання. Не подумай 
нічого поганого... Ти знав близько Геннадія Жура
веля?

-  Та ти все ще перевіряєш мене на причетність 
до вбивств? -  невдоволено запитав Сергій, згадавши 
розказане Феліксом.

-  Ну... Я просто тренуюся на тобі, щоб потім ста
вити ці питання... -  Влада сама заплуталася у влас
ній вигадці.

-  Ні. Я не знав Геннадія Журавеля близько, я 
взагалі його не знав, про що вже говорив тобі, -  
упевнено збрехав Сергій. -  І ще, я ніколи не думав 
продавати наркотики і взагалі вкрай негативно ста
влюся до них. Маючи серйозний досвід вживання, 
упевнено можу заявити, що наркотики -  зло.

-  Чому? -  з цікавістю запитала дівчина.
-  Я втратив багатьох друзів через це.
-  У якому розумінні?
-  Людина, яка всерйоз бавиться подібними реча

ми, зрештою взагалі перестає існувати в реальному 
світі... Дуже важко спостерігати, як у твоїх друзів 
остаточно зриває дах і вони перетворюються на рос
лини, ні до чого не прагнуть, крім нової можливості 
доторкнутися до всесвітнього сміттєпроводу. Саме 
ці дотики вони називають кайфом.

-  Але якщо їм це подобається... Що ж погано
го? -  Владиславу дуже дивувала агресивність тону 
Сергія.

-  Та те, що не відживши своє, людське, ти про
сто не маєш права лізти кудись іще. Тим більше, що 
кайф цей руйнівний для того людського, що в тебе 
закладене Богом, -  Сергій раптом замовк, потім,



помітивши, як захопив його монолог Владиславу, 
посміхнувся й додав: -  Ну от, я ж просив, не брати 
мої міркування близько до серця.

-  Як скажеш, -  Владислава вирішила, що боже
вільним краще не суперечити.

-  Хочеш сказати, що я довго критикував мірку
вання Фелікса, а тепер сам уподібнююся до них?

-  Ні, зовсім не збиралася нічого подібного гово
рити. -  Влада із задоволенням відкривала для себе 
нові сторони Сергієвої вдачі. -  Я збиралася сказати 
зовсім інше... Знаєш, мені страшно їхати до твого 
Олександра Павловича. Це може дуже погано 
закінчитися...

-  Я не маю права тебе вмовляти. Роби як знаєш.
-  Але, може, ти переконаєш мене, що все це аб

солютно безпечно...
-  Ні. Ти сама прекрасно знаєш, що це дуже ри- 

зикований задум. Не хочу тебе обдурювати.
-  Жаль. Так мені набагато легше було б зважи

тися. Я б потім виправдувала себе тим, що це ти 
вмовив мене. Що я не з власної дурості влізла в таке 
божевілля...

-  Висота ухвалення рішення тим запаморочли
віша, чим менше шансів, що, зважившись один раз, 
ти можеш ще десять разів усе виправити. Я розумію 
твій стан.

-  Ти говориш зовсім не те, що мені зараз потріб
но... Я не хочу...

-  Не хочеш брати на себе відповідальність за 
прийняте рішення? Це нормально. Але я нічим не 
можу допомогти тобі. Тобі доведеться вирішити са
мій. Отже, або ти пас, або ми й далі діємо за задума
ним планом.

-  Я не кажу, що я пас... Але просто... Може, ще 
трохи зачекати, обміркувати все, як слід?



-  Ти ж знаєш, у нас тепер зовсім не залишилося 
часу.

-  О’кей, я згодна. Поїхали до твоїх бандитів.
-  Домовилися. Допиваймо каву і їдьмо. Я дуже 

радий, що ти не підвела мене.
-  А я не рада. Але по-іншому в мене не вихо

дить...
-  Ладко, зрозумій, насправді увесь навколиш

ній світ ворожий, і ти, щоб вижити, повинна зав
жди дотримуватися тільки власних інтересів. То
му, якщо ти все-таки відмовишся, я це зрозумію. 
Не варто приймати рішення, про яке пожалкуєш, 
ще перш ніж почати діяти.

-  Ну, по-перше, ти й навколишній світ -  це різ
ні речі... По-друге, я не вважаю все ворожим. По- 
третє, якщо все вдасться, як ти кажеш, то вся ця за
тія вигідна й мені теж. Я вже сказала, я згодна. 
Просто мені трохи страшно...

-  Я зроблю все можливе, щоб у разі чого допо
могти тобі.

-  Я знаю, -  Влада притулилася щокою до тильної 
сторони його долоні. -  Напевно, мені не слід було го
ворити, що боюся. Тепер ти розчаруєшся в мені...

-  За чесність не розчаровуються.
-  Добре, поїхали, -  чомусь Владислава відчула 

раптом надзвичайний приплив сил. -  Ми їм усім ще 
покажемо!

-  Це точно. -  Сергій теж устав.
-  Знаєш, зачекай секунду, я хочу купити собі ті

стечко. -  Владислава пішла до прилавка.
-  Саме вчасно, -  здивовано знизав плечима 

Сергій.
Коли вони сідали в машину, Владислава перебу

вала у підозріло піднесеному стані. Сергій розповів 
їй, куди потрібно їхати.



-  Скажи, якби тобі раптом дали повну свободу і 
ти міг би цілий день робити все, що захочеш, знаю
чи, що потім тобі за це нічого не буде, -  Владислава 
прекрасно знала дорогу до того району, про який го
ворив Сергій, -  що б ти зробив?

-  Умер би.
-  Чому?
-  Я б умер. Ну, якби знав, що завтра мені за це 

нічого не буде і я оживу знову, -  Сергія тішило зди
вування Владислави. -  Розумієш, я дуже часто не 
роблю чогось тільки тому, що це просто суперечить 
законам фізики. Вони, за великим рахунком, -  мої 
головні вороги. Ти ніколи не відчувала фізичної по
треби злетіти?

-  Я не про це, -  Влада, яка прекрасно відчувала 
таку потребу, відмахнулася. -  Я про себе. Якби в те
бе була така довідка, що б ти зробив?

-  Те ж, що роблю зазвичай... Я намагаюся жи
ти вільно. Тому завжди роблю те, у чому відчуваю 
потребу... Намагаюся нічого не боятися... А вза
галі, це дурна тема. Ти краще розкажи, навіщо 
тебе викликав Деркач. Це зараз буде більш про
дуктивно.

*  *  *

По дорозі до Олександра Павловича Владислава 
коротенько розповіла все, почуте від Раї.

-  Так, -  перед тим, як зайти в під’їзд, Сергій ду
же серйозно глянув на Владу, -  а тепер зосередься й 
поводься якомога спокійніше. Ти пам’ятаєш усе, 
про що ми з тобою домовлялися?

-  Ну звичайно. Не турбуйтеся, шефе, усе буде як 
слід, -  Влада розсміялася нервовим, напруженим 
сміхом.

Сергій вирішив повірити її зобов’язанню.



У центрі масивних залізних дверей красувався 
круглий опуклий дзвінок, який неприємно за
пищав.

-  Хто це? -  запитав низький чоловічий голос, 
мабуть, не повіривши власним очам.

-  Ми, як і домовлялися, ми. Нас чекає Олек
сандр Павлович, -  награно оптимістична інтонація 
Сергія нагадала Владиславі хлопчиків з канадської 
оптової компанії.

-  Здрастуйте, Олександре Павловичу. -  Сергія 
страшенно порадував ошелешений вираз обличчя 
роботодавця. -  Ось, усе, як і домовлялися. Владо, 
це Олександр Павлович, та сама людина, про яку я 
тобі розповідав. Це Владислава Раєвська, власниця 
контрольного пакета акцій For you.

-  Дуже приємно, -  Влада якомога дружелюбні
ше посміхнулася новому знайомому й почала неса
мовито трясти його руку. -  Ви навіть не уявляєте, 
як вчасно ви з’явилися в моєму житті.

Олександр Павлович набрав було повітря, щоб 
щось заперечити, але Владислава не дала йому вста
вити жодного слова.

-  Ні, ні, не варто нічого пояснювати, -  дівчина 
продовжувала трясти спітнілу долоню, і нещасно
му співрозмовникові на якусь мить здалося, що за
раз рука відірветься й безпомічно впаде на підлогу. 
Але дівчина, нарешті, дала спокій руці й багато
значним шепотом вирекла: -  Я все знаю. Сергій 
усе-усе розповів мені. Ви не уявляєте, яка я щасли
ва, що є люди, готові вчинити це зі мною! Я б і сама 
могла впоратися, але в мене якось не вистачає мо
ральних сил. Я вже думала дати оголошення в газе
ту, або щось подібне... Але, знаєте, ми живемо в та
кий час, мене, можливо, не зрозуміли б оточуючі.



А тут Сергій каже, що його знайомий саме готовий 
брати участь у подібному заході, я б навіть сказа
ла -  ритуалі. Ви навіть не уявляєте, як я зраділа. 
Що ж, я готова. -  Владислава з деякою недовірою 
оглянула мордоворота за спиною шефа. -  Але, мо
же, спочатку обговоримо деталі? Без присутності 
сторонніх?

-  Так, так, -  Олександр Павлович, нарешті, отя
мився. -  Ходімо до мого кабінету. Його роль тимча
сово виконує ця кімната. Ви проходьте, а ми із Сер
гієм на хвилину вийдемо на кухню.

Сергій галантно відчинив перед дівчиною двері 
кабінету й із виглядом переможця пройшов за 
Олександром Павловичем. Той, ледве стри
мавшись, щоб не грюкнути щосили дверима, щіль
но причинив їх і з неприхованою люттю глянув на 
Сергія.

-  Що все це значить, парубче? По-моєму, ми 
домовлялися про збереження в таємниці мого місця 
перебування!

-  Так, але, -  спокійно заперечив Сергій. -  на
скільки я розумію, тепер це вже не має значення.

-  Що ти затіяв? Це і є твій сюрприз?! -  крик 
майже прорвався крізь напружений шепіт розлюто
ваного Олександра Павловича.

-  Так, -  Сергій не втримався від самовдоволеної 
посмішки, роблячи вигляд, що абсолютно не розу
міє настрою свого роботодавця, -  це і є мій сюрприз. 
Погодьтеся, чудово придумано? Навіщо намагатися 
від людини щось приховувати, якщо вона сама доб
ровільно готова піти нам назустріч. Влада зізнала
ся, точніше я переконав її, що вона сама хоче такої 
розв’язки сюжету. От вона сюди й прийшла. Ваша 
проблема негайно врегулюється.



-  Що ти верзеш? -  Олександр Павлович відкрив 
кран і набрав собі склянку води, подумки зафіксу
вавши, що, мабуть, нерви його зовсім на межі, інак
ше він зі своїм педантичним ставленням до якості 
всього, що споживає, нізащо не став би пити водо
провідну воду, яка кишить мікробами.

-  Повторюю, -  Сергій говорив майже по скла
дах, як маленькому, -  Владислава готова добро
вільно піти на врегулювання ваших проблем.

-  Я правильно розумію, -  Олександр Павлович 
вирішив вимовити свій здогад уголос, сподіваю
чись, що в такий спосіб він матиме менш абсурдний 
вигляд, -  ця дівчина сама хоче розпрощатися з 
життям, але просто на самогубство в неї не вистачає 
моральних сил, так?

-  Що? -  Сергію й на гадку не спадало, що мож
на в такий спосіб витлумачити візит Владисла
ви. -  Олександре Павловичу, ви добре себе почу
ваєте?

-  Уже ні, -  різко відрізав роботодавець. -  Або 
ти негайно поясниш мені по-людськи, що тут від
бувається, або я сам, ось цими руками, придушу і 
її, й тебе. Я не хлопчисько, щоб так пудрити мені 
мізки!

-  О Господи! -  Сергія не на жарт злякав гнівний 
погляд співрозмовника. -  У мене й на думці не було 
заплутувати вас. Просто, наскільки я розумію, 
смерть дівчини була вам необхідна, щоб заволодіти 
контрольним пакетом акцій? Я переконав Влади
славу, що їй вигідно продати вам ці акції самій, ро
зумієте? Дівчина згодна підписати з вами договір 
про продаж акцій.

-  Ні, ну ви тільки подивіться на нього! Тобі 
хтось дозволяв виявляти ініціативу?



-  Але ж ви самі сказали, щоб я врегулював цю 
проблему за сьогоднішній день... Чим не рішення 
питання?

-  Ідіот!!! Та якщо вона при своєму розумі, вона 
нізащо не погодилася б продати мені акції. Це ж ка
тегорично не вигідно їй! Бути не може такого... І по
тім, чому вона, навіть побачивши Алика, не зміни
ла своїх намірів? Вона ж запам’ятала його ще з ча
су викрадення... Щось тут не так.

-  Повірте, я вигадав дуже правдоподібну істо
рію, і дівчина повірила мені. -  Сергій трохи зам’яв
ся, до настільки різкого неприйняття його ідеї 
Олександром Павловичем він був не готовий. -  
Зрештою, яскравий доказ того, що я говорю прав
ду -  візит Владислави сюди.

-  Мені все це не подобається, -  Олександр Пав
лович глибоко задумався. -  Добре, підемо погово
римо з нею. Але врахуй, якщо ти надумав обдурити 
мене...

Сергій внутрішньо весь напружився -  дуже сер
йозно пролунала ця погроза. «От заткнути б йому 
зараз рота, накинутися всім тілом і задушити». -  
майнуло в голові Сергія, але він одразу згадав про 
Алика й вилаяв себе за абсурдні думки.

-  Та все буде гаразд, шефе, -  пробелькотів Сер
гій, лаючи сам себе за таке приниження.

Владислава стояла біля вікна спиною до тих, хто 
зайшов.

-  Сідайте, дівчино, -  Олександр Павлович сів в 
крісло. -  Отже, ви хочете продати свою частину ак
цій?

-  Так, дуже хочу, -  Владислава рвучко опу
стилася на люб’язно підставлений Сергієм сті
лець, і, поставивши лікоть на краєчок стола, від



разу обтрусила його й поморщилася: -  Фу, що це 
у вас?

Олександр Павлович мовчки дивився на огидну 
коричневу купку на власному столі.

-  Що це, я вас запитую? -  Владислава відійшла 
на кілька кроків від нещасливого стола. -  Ну що ж 
ви мовчите? Сергій говорив, ви відома людина... У 
якої ж відомої людини гидять у кабінеті та ще й на 
робочому столі?!

-  Я, я, я не знаю, як це сюди потрапило... Алик, 
не стій, як пень! Що це таке?

-  Не видно, чи що, гівно, -  процідив Алик крізь 
зуби й вирушив на кухню за совком і ганчіркою.

-  Гівно? Ви впевнені? -  на обличчі Владислави 
раптом з’явилася зацікавленість. На жах присут
ніх, дівчина раптом підійшла впритул до стола й, 
відламавши шматочок огидної коричневої маси, по
клала її собі до рота, трохи пожувала, поморщила
ся, сплюнула в попільницю і з серйозним виглядом 
вимовила: -  Так, дійсно, гівно. От дивно. Що воно 
робить у вас у кабінеті?

Останньої фрази Олександр Павлович не почув, 
приступ нудоти змусив його вибігти з кабінету.

-  Ти що робиш? -  одними губами прошепотів 
Сергій, як тільки двері за роботодавцем зачинилися.

-  А я сама не своя, мені можна, у мене й довідка 
є! -  задерикувато посміхнулася Влада.

-  Тихіше! Тебе можуть почути!
-  Думаю, в Олександра Павловича зараз є занят

тя важливіше, ніж підслуховувати чужі діалоги. -  
Влада підморгнула Сергію, потім раптом посерйоз
нішала. -  Я чула вашу з ним кухонну розмову. Він 
аж ніяк не такий легковірний, як ти припускав. 
По-моєму, зараз, коли всі так зайняті, ми зобов’яза-



ні скористатися з нагоди, щоб утекти. Чує моє сер
це, твій план провалився. Ще кілька слів, і цей твій 
Олександр Павлович виведе нас на чисту воду. Мені 
навіть страшно уявити, що тоді буде... Пропоную, 
скориставшись паузою, негайно тікати!

-  Дороги назад уже нема. Як я потім поясню 
йому, що відбулося? Чому спочатку ти наче добро
вільно приходиш, а потім тікаєш? Я не можу при
думати безпечного виправдання твоєї поведінки. 
Ні, почали, то треба довести до кінця. Ти ж сама го
ворила, що коли вже щось робиш, то треба робити 
це якісно! Зараз переконаємо його, що ти готова 
продати акції, потім ви підписуєте договір, я заби
раю касету... І все, свобода! Ти наступного дня 
пред’являєш довідку про те, що була не при собі, і 
твій підпис під договором не може вважатися дій
сним. А на Олександра Павловича, щоб йому не хо
тілося знову переслідувати тебе, тоді можна буде 
нацькувати міліцію. Адже компромату на мене в 
нього вже не буде! Розумієш, така мета варта подіб
них трюків!

-  Господи, чому тільки зараз я розумію, наскіль
ки нереальною є ця твоя витівка...

Владислава запнулася, бо в кабінет увійшов 
Алик.

-  Давайте, я допоможу вам, -  Влада відібрала в 
мордоворота совок і ганчірку. -  Я все-таки жінка. І 
потім, я не гидлива.

Найбільше Сергій боявся, що Владислава зараз 
вийде з кабінету й кинеться до вхідних дверей. Тре
ба віддати йому належне, він уже добре вивчив ха
рактер Влади. Саме так вона й збиралася вчинити. 
Макс із Толиком, які з’явилися раптом у коридорі й 
відрізали тим самим шлях до відступу, зовсім при



голомшили Владу. Помітивши пістолет, пристебну
тий до ременя Макса, Владислава відчула, як страх 
припнув її до місця. Макс простежив за поглядом 
дівчини й неприємно посміхнувся. Влада неймовір
ним зусиллям волі змусила себе спокійно викинути 
вміст совка у відро для сміття й, намагаючись збе
регти якомога спокійніший вигляд, повернулася в 
кабінет. Сергій з полегшенням зітхнув.

-  Я думав, ти спробуєш утекти, -  він, вибачаю
чись, посміхнувся. -  Недооцінив тебе, вибач. Не 
бійся нічого, я ж з тобою.

-  Тобі нема за що вибачатися, -  Владислава ди
вилася прямо перед собою, намагаючись змусити 
голос не тремтіти. -  Я б і пішла, мені дійсно страш
но. Але там, у дверях стоять ці охоронці. Я подума
ла, вони не випустять мене...

-  Цікаво, звідки вони взялися... Мабуть, тільки- 
но прийшли, інакше ще раніше з’явилися б поціка
витися, хто тут у гостях, -  задумливо вимовив Сер
гій і відразу змінив тон: -  Ви в порядку? -  Не повер
таючи голови, Владислава зрозуміла, що в кімнату 
повернувся Олександр Павлович.

-  Так, -  голос його звучав незвично в’яло. -  Про
шу вибачення, усе це якесь дивне непорозуміння. 
Я, мабуть, зле себе почуваю, уявляєте, мені приви
ділося, що ви, дівчина із пристойної родини, і рап
том... їсте...

Влада не дала йому договорити.
-  Може, раз вам так не здоровиться, ми із Сергі

єм зайдемо завтра?
Олександр Павлович змусив себе зосередитися.
-  Та ні. Не люблю відкладати на потім важливі 

переговори. Отже, ви хочете продати акції, пра
вильно я розумію?



-  Ну так.
-  Можливо, я зможу допомогти вам у цьому.
Цієї миті у двері постукали, і Макс, пильно й, як

здалося Владиславі, з неприхованою погрозою, 
оглянув присутніх, після чого нарочито офіційним 
тоном виголосив:

-  Шефе, у мене термінове повідомлення, можна 
вас на секунду відволікти.

Олександр Павлович невдоволено поморщився, 
але все-таки вийшов за двері.

-  Сергію, по-моєму, Макс прийшов з недобрими 
для нас звістками. Ти можеш придумати, як нам 
утекти звідси?

-  Владо, не накручуй себе. Усе йде за планом. 
Усе гаразд. -  Сергій виразно відчув, як хвилі пані
ки від Владислави повільно підбираються до ньо
го. -  Ти й мене теж вибиваєш із колії. Зосередься й 
заспокойся.

Але заспокоюватися не довелося, тому що в по
рівнянні з тим, що відбулося далі, всі попередні 
переживання Владислави виявилися лише легки
ми й незначними хвилюваннями. На порозі кабі
нету з’явився раптом Олександр Павлович, який 
зовсім змінився. Ані тіні втоми, ані натяку на по
гане самопочуття... Грізний і рішучий, він, як го
ра, завмер у дверях. Поверх його голови здійма
вся з якоюсь страшною приклеєною усмішкою То- 
лик.

Макса з ними не було. Хвилиною раніше Сергій 
почув, як Олександр Павлович дуже серйозно шеп
нув синові:

-  Хлопче, тобі зараз тут робити нічого. Іди по
чергуй під під’їздом. Коли що -  попередиш нас про 
небезпеку.



Владислава всього цього майже не зауважувала. 
Зір її чітко сфокусувався на двох блискучих чорних 
пістолетах, спрямованих у кімнату.

-  Пані Раєвська, -  Олександр Павлович говорив 
дуже тихо, і щось жахливе чулося Владиславі в 
кожному його слові, -  досить морочити серйозним 
людям голови. Дайте мені свою сумочку, будь 
ласка.

-  Що за дріб’язкові спроби злодійства, Олексан
дре Павловичу? -  Влада непевно спробувала пожар
тувати. -  Грошей у моїй сумочці майже немає та й 
сама вона коштує небагато. Навіщо вона вам?

І тут Сергій, той самий коханий Сергій, людина, 
якій Владислава вже почала повністю й безмежно 
довіряти, преспокійно встав зі свого місця, майже 
різко вирвав з рук Владислави її сумку й простяг
нув Олександру Павловичу.

-  Владиславо, треба слухатися, коли до тебе 
звертаються старші, -  вимовив Сергій тоном зовсім 
чужої людини.

-  Ви хотіли обдурити нас? -  Олександр Павло
вич безсердечно вивалив на стіл уміст сумочки й, 
швидко ознайомившись, розірвав довідку про не
осудність Владислави. Дівчині здалося, що це не 
сумочку, а саму її, живу Владу із плоті й крові, так 
безжалісно попатрали. «Ні! -  зі скаженою швидкі
стю проносилося в її голові. -  Сергій просто тягне 
час... Не може бути, щоб він підстроїв усе це, тіль
ки щоб заманити мене сюди... Він просто хоче 
приспати пильність ворогів...» -  Макс не спускав з 
вас, Владиславо, очей із самого ранку! -  глумливо 
продовжував Олександр Павлович. -  Молодець, 
хлопчик, я його ще похвалю. Адже ви погодилися 
підписати зі мною договір про продаж акцій, пере



страхувавшись довідкою про власну неосудність 
на сьогодні. Так? Лікар-вірменин не став би бреха
ти. Максим добряче налякав його, і той усе розпо
вів...

-  От як?! -  Сергій зобразив повне здивування. -  
Я був упевнений, що після нападу в лікарні Владу 
направили до лікаря, щоб той призначив їй новий 
курс лікування. Ти обдурила мене, Владо? Як ти 
могла?!

Чомусь через останні слова Сергія Владислава 
трохи заспокоїлася. Схоже, що в Сергія визрів 
якийсь план, і він тепер усіляко намагався знову 
відновити довіру злочинців до себе. Дівчина знай
шла в собі сили підіграти.

-  А ти думав, я так легко потраплю під повний 
твій вплив і стану всерйоз укладати настільки не
вигідні угоди, хлопчику? -  презирливо кинула во
на, дивлячись прямо йому в очі. -  Треба ж було 
якось довідатися, де знаходиться ваше бандитське 
лігвище.

По обличчю Сергія пробігла нервова судома.
-  Бачить Бог, -  звернувся він до Олександра 

Павловича, відходячи в дальній куток кабінету, за
лишаючи тим самим Владиславу незахищеною від 
спрямованої на неї зброї, -  я не знав, що вона може 
так підвести, -  краєм свідомості Сергій фіксував, 
як дуло пістолета Толика переміщається слідом за 
ним. Що ж, його теж тримали на прицілі, це було 
цілком природно. Сергій вирішив продовжувати 
свій монолог: -  Навіть не знаю, як я міг так їй пові
рити.

-  Ну, -  нервово посміхнувся Олександр Павло
вич, не опускаючи руки із затиснутим у ній пістоле
том, -  словам я віднедавна не вірю. Зараз ти на ділі



доведеш, що ти вірний даній мені обіцянці. Влади
славо, ця людина, ви, напевно, навіть не здогаду
єтеся, була найнята мною, щоб убити вас.

-  Невже? -  Влада вдавано розширила очі, нама
гаючись імітувати подив. Якщо Олександр Павло
вич зважився на подібні зізнання, виходить, живою 
він її звідси випускати не збирається... Що ж, у 
будь-якому разі Влада збиралася боротися за своє й 
Сергієве життя до кінця.

* * *

А Макса в цей час нещадно били. Хлопець, який 
півжиття ходив у секцію боксу, взагалі-то звик до 
бійок. Але бійкою те, що відбувалося в міліцейсько
му «уазику», за кілька кроків від під’їзду, де Олек
сандр Павлович найняв чергове приміщення, наз
вати було важко. По суті, відбувалося справжні
сіньке побиття. Один із оперів, старший у цій групі, 
стояв трохи осторонь і, мрійливо дивлячись на те, 
що відбувалося, із сумнівом кивав головою. «Ні. 
Даремно гаємо час. Цей просто так не розколеть
ся», -  думав він.

-  Хлопці, -  на секунду перервав він колег, даю
чи жертві кілька секунд перепочинку, -  натисніть, 
зараз уже слідаки приїдуть, а ми ще не знаємо, ку
ди йти.

Хлопці свою роботу знали дуже добре.
-  Ти будеш говорити, сволото? -  ще раз закри

чав один із них і знову заніс кулак для удару.
І тут Макс здогадався, що це катування ніяк не 

може бути вічним. Варто тільки назвати номер 
квартири, у яку пішла Владислава, і все заспокоїть
ся, і цим тварюкам стане не до нього, вони будуть 
дуже зайняті вбивцею Сергієм. Тоді можна буде від



повзти до узбіччя цієї дороги, загубитися в кущах, 
відлежатися... Потім бігти, бігти, бігти... У рідний 
Сімферополь, до дбайливих рук матері, яка завжди 
була проти спільної роботи Макса з батьком. Макс 
доклав неймовірних зусиль і нарешті вирік:

-  Відстаньте, суки! П’ятдесят перша квартира, 
четвертий поверх...

Для пристойності його ще кілька разів стукну
ли. Саме в цей момент із-за рогу вилетів, смішно 
підскакуючи на дорозі, «Запорожець» Дена. Дер
кач, який ледве вмістився на сидінні поруч із воді
єм, почувався космонавтом. Ден гнав, наче за ним 
мчало мільйон збожеволілих монстрів. Усього 
десять хвилин тому хлопці-опери, приставлені, 
нарешті, стежити за переміщеннями Владислави 
Раєвської, повідомили, що «Хонда» під’їхала до 
того самого будинку, де висів автомат, із якого 
хтось таємничий, видаючи себе за толового редак
тора газети «Вечірня Ялта», дзвонив нотаріусові, 
щоб довідатися зміст заповіту. Деркач, почувши 
цю новину, зрадів, як дитина, і з криком: «Ти ба
чиш, чуття мене не підводить! Я недаремно переві
ряв, звідки зроблено цей дзвінок!» -  сам потяг Де
на до машини. Уже по дорозі вони знову зв’язалися 
з операми, і ті, цього разу розтривоживши своїм 
повідомленням навіть Дена, доповіли, що біля 
під’їзду ошивається хлопець, який за всіма прик
метами нагадував одного з підозрюваних. Того са
мого, чиї відбитки були виявлені на дверній ручці, 
що валялася біля нещасливого підвалу. Ден пере
лякався не на жарт. Виходить, Владислава сама, 
добровільно пішла в лігвисько вбивць! Щойно за
спокоївшись за життя Глюка, Ден не міг дозволити 
собі не встигнути врятувати Владиславу. Ден гнав



свій «Запорожець», зневажаючи правила дорож
нього руху й відсутність асфальтованої дороги в де
яких місцях.

-  Яка квартира?! -  уже кричав Ден, підбігаючи 
до оперів і витягаючи на ходу зброю.

-  Цього, -  Деркач спокійно показав на Макса, -  
у наручники й нехай сидить у машині, таточка че
кає. Денисе Ігоровичу, заспокойтеся хоч на мить. 
Нам треба перекинутися кількома фразами, аби по
годити свої дії.

Ден, розуміючи, що Деркач має рацію, змусив 
себе зупинитися. «Тільки б не було вже пізно... 
Тільки б не було... -  завзято стугоніло в голові в 
слідчого. -  Зрештою, з нею Сергій... Можливо, він 
зможе захистити це божевільне дівчисько», -  за
спокоював він сам себе.

* * *

-  Що ж, пане вбивцю, -  Мильний упіймав себе 
на тому, що навіть якось забавляться тим, що відбу
вається, -  настав час для серйозних вчинків.

Дуже повільно Олександр Павлович перевів ду
ло пістолета з Владислави на Сергія, який стояв у 
кутку.

Влада несміливо ступила кілька кроків до две
рей. Пістолет Толика загрозливо сіпнувся, дівчина 
зупинилася.

-  Здається, настав час вам діяти, містере кат. -  
Мильний підійшов дуже близько до Сергія й різко 
повернув пістолет. -  Вам доведеться користуватися 
тією зброєю, яка є під рукою. -  Сергій непевно узяв
ся за рукоятку пістолета. Толик тепер не зводив 
прицілу з невдачливого вбивці.

-  Що ж, виконуй свою роботу. -  Олександр Пав



лович уже відійшов на безпечну відстань і майже 
сховався за спину охоронця. -  Мені буде цікаво сво
їми очима побачити смерть істоти, яка завдала мені 
стільки клопотів. Тільки врахуй, один неточний 
рух -  і Толик прострелить тобі голову. Він уміє це 
робити, повір мені. Робота в спецорганах учить лю
дину багато чому...

Владислава відчула неймовірне полегшення. 
Сили тепер здавалися їй рівними. По одному пісто
лету з кожної сторони, що ж, шанси на перемогу яв
но збільшилися.

-  Не здумайте цього робити, -  нервово заговори
ла Влада, сподіваючись відволікти увагу ворогів і 
дати Сергію кілька секунд, щоб той міг правильно 
зорієнтуватися в ситуації. -  Невже ви думаєте, що я 
ризикнула б піти сюди одна? Довіритися повністю 
такому лайну, як цей зрадник... -  дівчина презир
ливо хмикнула. -  Я ще при своєму розумі. За нами, 
мій любий, усю дорогу назирці гналися Ден з Дер
качем. Не думаю, що вони раптом виявлять винят
ковий гуманізм і не погіршуватимуть ваші й так 
паршиві справи, наткнувшись на мій холодний 
труп.

Сергій здригнувся. Останні слова Владислави 
зачіпали занадто сильно.

-  Вона блефує! -  злобливо прошипів Олександр 
Павлович із-за спини Толика. -  Дій негайно або ж 
Толик наробить дір спочатку в тобі.

Сергій витер рукавом із чола холодний піт. Пе
ребувати під прицілом пістолета не дуже приємно.

-  Ну?! -  Мильний перейшов на крик.
Сергій обома руками вхопився за рукоятку пі

столета й усім корпусом повернувся до Владислави. 
Її погляд ранив сильніше від усіляких куль.



-  Ти ж розумієш, що вони приберуть тебе слідом 
за мною? -  одними губами прошепотіла дівчина. 
Сергій ствердно кивнув, але пістолета не прибрав. 
Немов в уповільненій зйомці Владислава бачила, 
як звужуються очі Сергія, як озлоблюється вираз 
його обличчя.

-  Стріляй же! -  не витримав Олександр Пав
лович.

І тут вхідні двері з гуркотом відчинилися. За
пахло димом.

-  Усім стояти, міліція! -  голосно закричав 
хтось.

Сергій вирішив скористатися ситуацією.
-  Прибрати зброю! -  Ден і кілька оперів уже 

з’явилися на порозі кабінету.
Владислава відчула, що хтось боляче схопив її 

за волосся й притяг до себе.
-  Один рух, і я вб’ю її, -  до болю знайомий голос 

Сергія пролунав над самим вухом дівчини, несучи із 
собою якісь нові, зовсім не знайомі інтонації непри
критої злості. -  Я вб’ю її! -  закричав Сергій, і дуло 
пістолета боляче вп’ялося Владиславі під ребра. 
Сергій затяг заручницю на кухню й зачинив двері.

Владислава безсило осіла на табуретку й з жа
хом дивилася на Сергія, який усе ще стискав у ру
ках зброю.

-  Владо, -  Сергій спробував наблизитися, дівчи
на відсахнулася, -  вибач, так було потрібно. Це ж 
все несерйозно... Треба щось робити...

Не маючи сил стримати паніку, Сергій гарячково 
роззирався навсібіч.

Владислава спробувала зібрати залишки розуму 
й почала дико, як їй здавалося, цілком по-бабськи 
верещати.



-  Він уб’є мене! Не заходьте сюди! Він божевіль
ний... У нього пістолет.

Керована скоріше якимись первісними інстинк
тами, Владислава кинулася до вікна й різко смик
нула на себе раму. Сергій зрозумів дівчину з півсло
ва. Швидко скочивши на підвіконня, він схопився 
обома руками за ринву.

-  Добре, що вікна виходять на протилежний від 
входу в під’їзд бік, -  Сергій спробував посміхнути
ся, потім глянув униз і сполотнів -  вікна були до
сить високо.

На секунду навколишній світ перестав існувати 
для дівчини. Очі Владислави жадібно вп’ялися в 
обличчя Сергія. Прищулений погляд -  погляд зві
ра, загнаного в куток... Стоп-кадр. Прощальна кар
тинка. Сергія більше не буде. Він пішов із Владино- 
го життя. Назавжди.

Голосові зв’язки дівчини не переставали видава
ти страждальницький крик, розуміючи, що лише 
так можна подарувати Сергію дорогоцінні хвили
ночки для втечі. Свідомість Владислави була зовсім 
не тут.

-  Він уб’є мене! Дене, він здурів! Не заходьте сю
ди! -  власний крик дівчина чула звідкись ззовні.

Садистка-пам’ять так недоречно підкидала кар
тини останніх декількох тижнів. От вони із Сергієм 
біжать набережною, взявшись за руки, і холодні 
морські бризки осідають на їхніх щоках крапелька
ми відчайдушного щастя.

-  Дене, спробуй почати мирні переговори! Він сам 
не свій! -  голос Владислави жив тепер самостійно.

Спогади несли її все далі. От Сергій сидить нав
проти неї в сарайці, вони п’ють міцний чай і весело 
регочуть.



-  Забери пістолет, маніяк! Це ж я! -  тіло продов
жувало відпрацьовувати покладену на нього місію.

Уривки минулих днів промайнули перед очима, 
чітко вимальовуючи епізоди життя із Сергієм. 
«Моя!» -  шепочуть кохані губи, теплі мужні руки 
притискають дівчину до себе, і Влада почуває себе 
такою захищеною...

Коли фігура Сергія зникла за найближчим пово
ротом, Владислава повільно, немов у сні, підійшла 
до дверей, відсунула стіл і меланхолійно, дивую
чись тому, що голос ще має сили звучати, прошепо
тіла:

-  Дене, заходь, він давно вже втік.
Сліз уже не було. Дівчина відчужено дивилася 

прямо перед собою.
-  Чому ти дозволила йому піти?! Швидко, 

хлопці, за ним! -  це, здається, кричить Ден.
-  Він напевно на шляху до траси! -  це вимовляє 

якийсь зовсім незнайомий голос.
-  Обережно, злочинець озброєний! -  вічно ро

зумний Деркач.
Силует Дена на секунду завмер у дверях кухні.
-  Владо, ти в порядку?
Дівчина не знайшла в собі сил відповісти.
-  Вікторовичу, відвези її додому. Видзвони кого- 

небудь, щоб посиділи з нею. Затримання цієї своло- 
ти Сергія тепер -  просто справа техніки... Ми впо
раємося й без тебе.

* * *

Ранок наступного дня приніс Владиславі трохи 
сил. Рая, яка завбачливо вирішила залишитися 
ночувати в пасербиці, з посмішкою спостерігала, 
як із задоволенням їсть яєчню Влада. Зважаючи



на вчорашній стан дівчини, Раєвська-старша на
строїлася чергувати біля Владислави не один тиж
день. Але, здається, нервовий зрив пройшов без 
сліду.

-  Тепер вірю приказці «Ляж поспи, і все ми
не», -  Влада жадібно припала губами до келиха із 
соком. -  Яка ти розумниця, Раю. Такий смачний 
сніданок. Правда, ти ризикуєш, що так я взагалі ні
коли не оклигаю. Дуже вже приємно, коли так за 
тобою доглядають. -  Влада підморгнула.

-  Бачила б ти себе вчора. -  Рая виключила чай
ник. -  Відразу б зрозуміла, чому навколо тебе всі 
навшпиньках ходять.

-  Хто це всі? -  Влада здивовано скинула брови, 
нарочито розгублено роззираючись по сторонах.

-  Ден заходив увечері. Ти вже спала. Деркач 
дзвонив. Усе довідувався про твоє самопочуття.

-  Ден не говорив, як там Глюк?
-  Аня? А що, її знайшли?
-  Так. Вона в лікарні. -  3 Владиславиних уст не 

сходила широка посмішка. -  Я сподівалася, що Ден 
повідомить які-небудь новини...

-  Ти гарна акторка, дівчинко, -  Рая трохи при
щулилася, -  але останнім часом втрачаєш кваліфі
кацію. По-моєму, у тебе вже болять м’язи щік від 
цієї гумової посмішки.

-  Знову переграю? -  Влада посміхнулася уже 
цілком природно.

-  Трохи.
-  Усе кепське, що могло зі мною трапитися, уже 

сталося... Раю, мені необхідно побути одній. Я не 
вірю, що все це справді було... Сергій, та сама люди
на, у якій я, нарешті, змогла розчинитися повні
стю... Єдиний, з ким я хотіла б прожити разом усе



життя... І раптом він робить мені боляче... -  Влади
слава важко зітхнула. -  Я вірила йому, розумієш, 
вірила... -  Дівчина змусила себе зібратися з думка
ми. -  Я не хочу зараз про це говорити. Мені необхід
но побути одній. Іди, будь ласка, іди...

-  Що ж, -  Рая взяла дівчину за руку, холод її до
тику чомусь заспокоював, -  усупереч усім прави
лам і обов’язкам сестри милосердя, я піду, якщо то
бі так потрібно. Зализування ран -  дійсно інтимна 
річ. Знаю по собі. -  Рая різко встала й пішла до 
вхідних дверей, недбалим рухом знімаючи з кори
дорної вішалки свій плащ і накидаючи його собі на 
плечі.

Телефонний дзвінок вивів Владу із заціпеніння.
-  Так?!
-  Це я, привіт, як ти? -  скоромовкою випалив 

Сергій, який і сам не розумів, що саме повинен го
ворити в цій ситуації.

-  Де ти? -  серцю Владислави стало раптом не
стерпно задушливо в обіймах грудної клітки.

-  Мені вдалося зникнути... Ти можеш приїхати 
до мене? Ми втечемо із цього міста разом, і ніхто не 
знайде нас.

Мовчання роздирало телефонні проводи.
-  Агов! Ти зі мною? -  Сергій не витримав пер

шим.
-  Ні, -  Влада ледве знайшла в собі сили запере

чити.
-  Чому? -  тон Сергія не був вимогливим. Він від

чув, що рішення дівчина вже прийняла й намагати
ся змінити його нерозумно. Залишалося тільки упо
коритися... І, може, попросити пояснення.

-  Я бачила твої очі. -  Владислава сама відчула 
необхідність порозумітися. Говорити ці жорстокі



слова було дуже важко. -  Я бачила твої очі в мо
мент, коли твоєму життю загрожувала реальна не
безпека. Ти б вистрелив, якби Ден не ввірвався в 
кімнату. Ти б убив мене заради порятунку власної 
шкури.

-  Це неправда. Я тоді просто намагався відтяг
нути час, щоб придумати вихід...

-  Я бачила твої очі.
-  Що ж, -  Сергій остаточно капітулював, -  пере

вірити, хто з нас правий, неможливо. Я їду з Ялти на
завжди. Жаль, що ти не хочеш поїхати зі мною... 
Просто пам’ятай, що я кохаю тебе. Кохаю назавжди.

-  Я теж кохаю тебе! -  Владислава не витрима
ла. -  Але я ніколи не зможу більше вірити тобі... Я 
бачила твої очі... Ти залишишся в моїй пам’яті на
завжди таким, яким ти був до вчорашнього дня. Я 
засинатиму, згадуючи тебе. Прокидатимуся й по- 
думки говоритиму тобі: «Доброго ранку». Але я не 
зможу більше бути з тобою поруч у реальному жит
ті... Я бачила твої очі в тій ситуації.

-  Схоже, ти крадеш мене в мене, -  Сергій нама
гався якось сформулювати свої почуття. -  Ти наче й 
кидаєш мене, а сама залишаєш із собою...

-  Я не краду. Я просто ксерокс. Зняла копію з 
того тебе, яким ти був для мене раніше, і назавжди 
залишила у своїй душі. І тепер житиму нею. У тобі 
реальному від цього нічого не постраждало. Це не 
злодійство.

-  Нерозумно...
-  Може, але я так влаштована. Не треба більше 

дзвонити мені. Я бачила твої очі...
-  Владо, ти помиляєшся. Можливо, мені вдало

ся добре зіграти ту роль, але я нізащо не натис би то
ді на курок...



-  Я бачила твої очі... Я не вірю тобі.
-  Ну що ж. Тоді бувай. -  Сергій намагався знай

ти якісь більш підходящі слова прощання, але, за
блукавши у власних думках, зміг вичавити із себе 
тільки звичну банальну фразу: -  Щасти тобі, люба...

-  Зачекай! -  Владиславу прорвало. -  Зачекай, не 
клади трубку! Я просто хочу сказати... Я не звину
вачую тебе ні в чому. Можливо, усе справді було 
так, як ти говориш. Річ в мені. Я не зможу більше 
тобі вірити. Я взагалі тепер розучилася вірити й бу
ти відкритою. Я не буду з тобою не тому, що я кра
ща чи сильніша. Просто не прижилася. Прощавай. 
Нам не варто більше мучити один одного.

* * *
Цієї самої миті Деркач, прослуховуючи телефон 

Владислави, задоволено потирав руки. Добре все- 
таки, що цей хлопчисько Ден погодився вчора зай
ти до дівчини під приводом турботи про її здоров’я 
й непомітно підкласти жучка в телефон. Дозволу на 
офіційне прослуховування лінії довелося б занадто 
довго чекати, а звичайна саморобна підслушка -  за
сіб на всі сто. Деркач відчував, що злочинець ще 
спробує вийти на зв’язок із Владиславою. Що ж, ін
туїція в роботі слідчого -  п’ятдесят відсотків ус
піху.

-  Хлопці, -  Деркач посміхнувся, -  настав час 
їхати на затримання. Цього разу йому навряд чи по
щастить утекти... Він в Алушті на літній квартирі у 
двоюрідної сестри. Повідомте всім нашим.

Ден приречено дивився у вікно, майже не вслу
хуючись у розпорядження, які віддавав Деркач по 
телефону. Щось не клеїлося в такій розв’язці спра



ви. Уловити, що саме, Дену ніяк не вдавалося. Зов
ні версія Деркача про те, що вбивця -  Сергій, була 
більш ніж правдоподібною. Усі докази та й сама по
ведінка підозрюваного свідчили на її користь. Але 
Ден усе ще сумнівався.

-  Вікторовичу, як тільки його затримаємо, зро
би мені ласку, завези його в лікарню до Анюти. Не
хай вона упізнає його. Чи він її викрадав, і взага
лі... Мені щойно повідомили, що вона вже отями
лася...

-  Хлопче, -  Деркач поплескав Дена по плечу. -  
ти все ще сумніваєшся в правильності моєї версії 
тільки тому, що твоя підсвідомість ніяк не хоче по
годитися з фактом, що вбивця так довго крутився у 
нас під самісіньким носом. Амбіції -  поганий по
радник.

-  Та до чого тут... -  Ден, розлютившись, відмах
нувся. -  Просто потім же сам затягаєш дівчину по 
кабінетах. А тут вона відразу все розповість, і доб
ре... Я, до речі, прямо зараз до неї поїду. Може, во
на які нові факти в цій справі прояснить. Та й кеп
сько якось, вона отямилася, а мене поруч немає...

-  Не піде! -  у Деркача сьогодні вселився якийсь 
дух протиріччя. -  Я, значить, їдь, розбирайся зі 
злочинцем, а ти шури-мури з дівчатками крути? 
Поїхали зі мною. Аня твоя нічого термінового пові
домити не може. У цій справі все вже й так ясно. За
їдемо до неї трохи пізніше. Справді, упізнання цьо
го Сергія відразу проведемо.

-  Як скажеш, -  від утоми настрій Дена став 
якийсь вкрай апатичний.

Телефон, що раптом задеренчав, порадував Дер
кача надзвичайно.



-  Молодці! -  кричав він комусь у трубку. -  Про
сто розумники! -  подібне звертання до колег слід
чому було раніше зовсім не властиве. -  Зараз і ми 
під’їдемо. Чекайте. -  Деркач поклав трубку й заме
тушився, збираючи якісь папірці. -  Взяли! -  уро
чисто повідомив він Дену. -  Як я й припускав, ні
куди він, гад, не зник. Ну, зараз він за все відпо
вість...

Ден навіть трохи зрадів, що їде з Деркачем. 
Принаймні так можна було відгородити Сергія від 
гніву Вікторовича. А може, це й не потрібно... Мо
же, Сергій і справді вбивця батька Владислави й 
тепер повинен понести заслужене покарання? У 
кожному разі до повного з’ясування всіх обставин 
Ден не хотів залишати Сергія напризволяще. «Він 
не винуватий?!» -  уже в машині Дену згадався 
крик заплаканої Владислави, й одразу стало зрозу
міло, чому визнавати Сергія винним так не хочеть
ся. «Господи, Владо! Та звідки ти можеш знати?! 
І мене накрутила, бісова душа, я тепер подумки йо
го захищаю!» -  беззлобно лайнувся в простір Ден і 
додав газу.

Коли через сорок із гаком хвилин Владислава 
влетіла в лікарню, щоб усе-таки відвідати подругу, 
то першим, кого вона побачила в коридорі, був Сер
гій. Дівчина навіть очі протерла, вирішивши, що це 
просто наступне її марення. Але Сергій не зникав. 
Більше того, напружений, трохи прищулений по
гляд з неприхованою ворожістю ковзав по обличчю 
Владислави.

-  Ось що означало твоє «зачекай, не клади труб
ку»? -  Сергій криво посміхнувся. -  Це не докір. Я 
сам повинен був виявитися розумнішим.



І тут до Владислави, нарешті, дійшло. Наруч
ники на руках Сергія, Деркач, який приховує 
радісну посмішку, Ден, що нервово розмовляє з лі
карем.

-  Ні! -  Влада завертіла головою. -  Я не знала про 
це... Я не знала, правда...

-  Тепер уже я тобі не вірю. Мені відразу здалася 
дивною твоя інтонація, коли ти просила мене не 
класти трубку.

-  Та ні ж бо... -  Влада зовсім розгубилася. -  Де
не, скажи йому!!!

Ден і Деркач мовчки спостерігали за тим, що 
відбувається.

-  Я чув твою інтонацію, -  безапеляційно заявив 
Сергій.

-  Так само, як я бачила твої очі? -  Владислава 
посміхнулася якось зовсім по-дитячому, і щось ду
же важливе й тепле ворухнулося в душі Сергія.

-  Досить базікати, -  Деркач, насолодившись 
досхочу справою рук своїх, трохи занервував. -  
Ходімте, лікар дозволив нам відвідати хвору.

Бліда Аня, побачивши крізь ледь розплющені 
повіки Дена й Владиславу, які входили у палату 
першими, спробувала слабко посміхнутися. Отут її 
погляд ковзнув по обличчю Сергія. Очі дівчини роз
ширилися від здивування.

-  Ти?! Знову ти?! -  Аня явно дуже нервувала. -  
Дене! -  вона різко підняла руку й ткнула пальцем у 
зовсім розгубленого Сергія. -  Він! Він!

Договорити в Ані сил не вистачило. Дівчина зно
ву відключилася.

-  Хто-небудь! -  у паніці закричав Ден. -  Вона 
знову знепритомніла!!!



У палату відразу ввірвалися медсестра й схви
льований лікар.

-  Я ж попереджав, їй не можна нервувати. Із та
ким струсом тільки... Геть усі звідси!

-  Я все можу пояснити... Просто якось, проки
нувшись зі мною в одній постелі... -  Сергій замовк, 
розуміючи, як дивно звучать зараз його слова. -  
Просто...

-  Мовчати! -  гаркнув Ден, і Сергій вирішив за
лишити свої пояснення на потім. -  Усе сходиться. -  
Намагаючись говорити якомога байдужіше, звер
нувся Ден до колеги: -  Вона впізнала його. Він -  
убивця й викрадач. Нарешті все стало на свої місця 
в цій заплутаній історії.

Це було вже занадто. Владислава не могла біль
ше нічого сприймати. Дівчина відчувала, що зади
хається.

-  Та стій же ти нарешті! -  Дену таки вдалося 
наздогнати втікачку. -  Слухай, тобі треба не пись
менством займатися, а за збірну Криму бігати, лед
ве наздогнав тебе. Ти куди?

Владислава мовчки дивилася на нього широко 
розплющеними очима.

-  Не час, Владко, не час. Зараз треба багато чого 
прояснити. Поїхали у відділок. Хочу, щоб ти сама 
почула всі факти, що свідчать про його вину. Зосе
редься! Ти чуєш мене?

-  Так, -  Влада зусиллям волі змусила свій мозок 
повернутися в липкі обійми реальності. -  Я тебе 
чую. Я в порядку. Просто схотілося розім’ятися... -  
Вона, вибачаючись, знизала плечима. -  Знаєш, тре
нування корисне для фігури... А то я спокійна та 
незворушна... так недовго й форму втратити...



Усе це Владислава щебетала вже сама собі, всі
даючись за кермо «Хонди». У відділку дівчину по
просили кілька хвилин зачекати.

Нарешті у прорізі вже ненависних дверей кабіне
ту з’явився Сергій. Наручники з нього вже чомусь 
зняли, але побляклий і змучений погляд таких ко
ханих очей і напружений прищур міліціонера, який 
супроводжував Сергія, не лишали анінайменших 
сумнівів: Сергія звідси більше не випустять.

-  Владо, заходь, -  Ден намагався говорити яко
мога природніше.

-  Що ж, дівчино, -  Деркач теж дуже виснажив
ся, і, як не дивно, ця втома надавала обличчю слід
чого м’якого й цілком людського виразу. -  Тепер 
вам більше нікого не потрібно покривати. Злочинця 
схоплено. Ви більше нічим не зможете заплутати 
слідство. Так що тепер у ваших же інтересах розпо
вісти нам усю правду. Ви ж не хочете, щоб вас підоз
рювали у співучасті?

Влада зібрала всі сили й глумливо посміхнулася:
-  У співучасті у взятті в заручниці самої себе? У 

вас буйна уява, пане слідчий...
-  Ви прекрасно знаєте, про що я кажу! -  у Дерка

ча вже навіть не було сил розлютитися.
-  Владо, -  Ден, який стояв увесь цей час біля 

вікна, теж присів, -  не клей дурня. Провина Сергія 
доведена. Зараз я хочу зрозуміти, чому ти покрива
ла його. Розумієш, твоя роль у всій цій історії трохи 
дивує.

-  Добре. Я все розповім, -  Владислава дістала 
сигарету й питально подивилася на Деркача. Той 
кивнув і клацнув запальничкою. -  Тільки поясніть, 
що доводить його провину. Касета?



-  О, ти знала про неї? -  Ден ще більше насупив
ся. -  Це не радує. Ні. Не тільки касета. З’ясувалися 
й мотиви. По-перше, манівцями підслідний уму
дрився змусити твого батька купувати...

-  Так. Це все я знаю. Він переманив Ірину на 
свій бік, і та стала постачати For you продукцію 
Сергія. Але що ж тут поганого? Звичайний бізнес...

-  річ у тім, що твій батько найближчим же ча
сом збирався купувати в усі свої заклади касові апа
рати й узагалі відмовитися від послуг поліграфіч
них фірм. Напевно, у той фатальний вечір Орлов 
спочатку й не збирався вбивати Раєвського. -  Ден 
спробував пом’якшити справлене фактами вражен
ня. -  Просто хотів поговорити, можливо, погрожу
вав. До речі, відомо, що Орлов дзвонив твоєму бать
кові напередодні. Найімовірніше, знову з погроза
ми. Це пояснює, чому Раєвський вирішив писати 
заповіт. Твій батько був досить запальною люди
ною. Напевно, спалахнула сварка, й Орлов вирішив 
помститися, згадавши, що в будинок він проник ні
ким не помічений...

-  А отрута? Хочеш сказати, що отруту він при
хопив випадково? -  посміхнувся Деркач. -  Ні. 
Убивця спланував все заздалегідь.

-  Навряд чи, -  відмахнувся Ден. -  Ти ж чув, що 
кажуть про нього друзі. Авантюрист, між іншим, 
хімік за фахом. Він завжди носив із собою цю отру
ту, так, для понту. Скоріше, щоб перед дівчатами 
хвастати, мовляв, у мене завжди є гарний спосіб пі
ти з цього світу...

-  Зачекайте, усе це ваші здогади?
-  Що базуються винятково на фактах. По-пер

ше, касета із втечею Орлова. Повірте, Владо, профе



сіонал завжди бачить по людині, винна та чи ні. Ор- 
лов винен, це стверджую я! По-друге, відмова Раєв
ського співробітничати -  чудовий мотив для злочи
ну. До речі, Орлов дійсно носив із собою отруту, про 
це повідомили деякі його друзі... Та й при обшуку 
квартири в нього були вилучені деякі отруйні речо
вини.

-  Та ж сама отрута? -  Влада хапалася за будь- 
яку соломинку.

-  Експертиза покаже, але, швидше за все, та са
ма. -  Дену було дуже неприємно повідомляти все це 
Владиславі.

-  І потім, уже зовсім незаперечні докази, -  Дер
кач вирішив продовжувати. -  Це його поведінка в 
момент затримання. Хіба стала б чесна людина бра
ти когось у заручники? Ну й те, що Ганна Оголюк 
впізнала його, зовсім не залишає сумнівів.

-  Але навіщо Аня була йому потрібна?
-  А історія з підвалом? Адже Аня полізла туди, 

що встановили, між іншим, ви самі, Владиславо. 
Мабуть, вона знайшла там щось таке, що могло ви
казати злочинця.

-  Навіщо ж він тоді відпустив її?
-  Ніхто її не відпускав, -  цього разу інтонація 

Дена була різкою. -  Глюк сама втекла. Схоже, її 
залишили десь помирати, а вона вибралася. Не за
лишається сумнівів, що ця людина -  убивця!!!

-  Зачекайте, а Гера Журавель? Навіщо Сергію 
Гера? А як же цей жахливий тип Олександр Пав
лович?

-  Олександр Павлович, схоже, до вбивства Раєв
ського непричетний. Судячи з розповіді цього типа, 
він дійсно хотів викупити For you, тому, щоб зрозу



міти слабкі місця акціонерів, установив стеження 
за будинком Раєвського. У такий спосіб він роз
секретив Орлова й вирішив використати його у сво
їх цілях. Орлов, думаю, нам ще розповість, навіщо 
йому знадобилася смерть Журавеля.

-  А сам він що говорить?
-  Мовчить, -  відмахнувся Ден. -  Надивився ім

портних фільмів, відмовляється розмовляти без ад
воката.

-  Нічого, кілька днів у нас посидить -  у всьому 
зізнається.

Владислава не стрималась й різко здригнулася.
-  Владо, розкажи нам усе про твою участь у цій 

історії. Чому ти покривала його?
Владислава набрала повні груди повітря й на од

ному подиху випалила:
-  Я занадто любила його й вірила йому. Я не мог

ла інакше...

-  Владо, я тут прихопив сумочку Глюка. Нічого 
примітного там немає. Переглянеш пізніше, може, 
знайдеш щось, що стосується нашої справи. Я почи
наю вірити у твої слідчі здібності.

-  Добре, -  розгублено відповіла Владислава.
Коли Владислава вийшла з відділку, на місто

вже спали сутінки. Вона почувала себе повністю 
спустошеною. Отже, Сергій, безперечно, винний. 
Занадто багато фактів, що вказують на це... Дівчи
ну били дрижаки. Дурне бажання втекти від спо
гадів, від усвідомлення зради, від туги по чомусь 
дуже важливому повернулося до неї знову.

-  Треба виїхати! -  автоматично прошепотіли ус
та дівчини.



І раптом знову стало легко. Ну звичайно! Як же 
Влада раніше не подумала. Дорога вилікує від 
болю.

-  Алло, Раєчко?! -  Влада, притуливши слухав
ку вухом до плеча, двома руками запихала в до
рожню сумку друкарську машинку. -  Так, у мене 
все гаразд... Просто дзвоню попередити, що я їду. 
Куди?

«І дійсно, куди?» -  чомусь це спало на думку 
дівчині тільки зараз. Але фізична оболонка Влади
слави сама відповіла на це запитання.

-  Як куди? У Москву, до Коті. Він давно кликав 
мене в штат цього їхнього журналу, -  вуста Влади
слави вимовили текст ще до того, як мозок усвідо
мив, що саме вони кажуть. -  Так, Раю. Я думаю, що 
надовго. Може, й назавжди. «Хонду» залишаю в то
му ж гаражі, можеш користуватися. Ключі будуть у 
запалюванні, а ключі від гаража тобі дадуть його 
власники. Я попереджу їх. Я обов’язково дзвони
тиму. Ну, бувай.

З дому дівчина виходила вже зовсім іншою лю
диною. Коротка чорна куртка, потерті джинси, 
зручні тапочки без підборів, перекинута через пле
че дорожня сумка...

* * *
-  Давай припинимо ці ігри. -  Ден ніяк не міг 

змусити себе спілкуватися з підозрюваним жор
стко. Чомусь, незважаючи на факти, що явно вка
зують на причетність Орлова до вбивств, шантажу й 
навіть до викрадення Глюка, слідчий підсвідомо по
чував до Сергія якусь симпатію. Мабуть, цей хло
пець дійсно мав талант подобатися оточуючим. Не



даремно ж зазвичай самодостатня Владислава так 
легко клюнула на цього типа.

-  Я й не намагаюся грати, -  посмішка в Сергія 
вийшла якась вимучена. Запалі очі в ореолі тем
них кіл втоми дивилися за вікно. -  Денисе Ігоро
вичу, -  з моменту арешту Сергій звертався до Дена 
тільки офіційно, -  зрозумійте, пояснювати щось 
безглуздо, ви однак мені не повірите, занадто бага
то фактів, що підтверджують мою провину. Я про
сто не можу собі зараз дозволити розраховувати на 
ваше розуміння. Я відмовляюся говорити що-не- 
будь без свого адвоката. Єдине, що я зобов’язаний 
вам повідомити, це те, про що я вже казав. Ще раз 
хочу звернути вашу увагу, що Олександр Павло
вич діяв не сам по собі, у нього був якийсь шеф. 
Можливо, вихід на цього шефа полегшить вам по
шуки справжнього злочинця. Не заплющуйте очі 
на цю лінію подій.

-  Тьфу ти! -  Ден щиро психонув. -  Я тобі допо
могти намагаюся, а ти... З Мильним Олександром 
Павловичем і без тебе розберуться. Якщо ти не ви
нен, запереч якось наявні проти тебе...

-  Ви однаково мені не повірите. Не маєте права 
повірити. Робота у вас така, -  Сергій важко зітхнув 
і зважився попросити дозволу закурити. Ден кинув 
різкий погляд на двері кабінету, потім повернув 
ключ, що стирчав у замку, і ствердно кивнув. -  
Просто не знаю, як пояснити колегам, чого я з то
бою так цяцькаюсь, -  Ден навіщось вирішив ви
правдатися.

-  А ви не цяцькайтеся, -  кілька затяжок додали 
Сергію нових сил. -  Я дійсно винен. Правда, не в то
му, про що ви думаєте. До вбивств засновників і ви



крадення Глюка я не причетний... Моя провина на
багато серйозніша.

Очі Сергія раптом блиснули якимось прирече
ним божевіллям. Дену на секунду всерйоз здалося, 
що він розмовляє з божевільним. Слідчий підозріло 
прищулився й акуратно почав:

-  І яка ж це твоя провина?
-  Я втратив її.
-  Провину?
-  Ні. Провину я придбав, а Владиславу втратив. 

Через власну дурість назавжди втратив ту єдину 
жінку, яка...

Телефонний дзвінок перервав одкровення Сергія.
-  Так?! -  Ден готовий був убити всякого, хто пе

ребив Орлова, який, схоже, був близький до того, 
щоб почати щось пояснювати. -  Отямилася? -  голос 
слідчого різко пом’якшав. -  Мене? Негайно? Але 
навіщо? Ага. Зараз буду.

Ден різко жбурнув слухавку.
-  Я терміново їду, -  кинув слідчий Сергію, засті

баючи пальто. -  Аня отямилася. Попросила всіх лі
карів, щоб терміново викликали мене. Наче щось 
важливе хоче повідомити. Сиди тут. Я протягом го
дини приїду.

У погляді Сергія раптом спалахнув вогник надії. 
Ден оцінив це по-своєму.

-  І не намагайся. Утекти в тебе однаково не вий
де. У коридорі -  черговий, озброєний і гарно навче
ний. А крізь ґрати. -  Ден кивнув на вікно, -  ти мо
жеш пролізти тільки по частинах. За правилами, я 
тебе взагалі повинен назад у камеру відправити. 
Але хай так уже й буде... Нічого тобі там, із кримі
нальними елементами... Хоча...



Ден згріб в оберемок папери зі стола, кинув їх 
у сейф, поклав ключ від замка собі в кишеню, ще 
раз критично оглянув кабінет, намагаючись зро
зуміти, чи не залишив на очах чого секретного, 
потім круто розвернувся й вискочив за двері, пі
сля чого Сергій почув брязкання ключа у дверно
му замку.

Кілька хвилин Сергій непорушно дивився за 
вікно. Тупа втома ніяк не давала зібратися з думка
ми. Можливо, інформація, якою Аня збиралася по
ділитися з Деном, несла в собі виправдання Сер
гія... Можливо, навпаки. Хлопець насупився. Ці
каво, що розповіла Дену Владислава? І взагалі, що 
відомо слідчим? Залишившись у кабінеті Дена, 
Сергій просто не міг собі дозволити не скористати
ся ситуацією. Хоча б спробувати з’ясувати що-не- 
будь... Правда, діяти зовсім не хотілося. Невір’я 
Владислави чомусь зробило життя Сергія абсолют
но безглуздим. Йому зараз було однаково, що буде 
далі... Розум переміг апатію. Зрештою, можливо, 
пощастить з’ясувати якісь нові факти... Сергій, 
підсунувшись ближче до стола слідчого, почав вив
чати вміст ящиків.

-  Схоже, я зовсім здитинів, -  вилаяв він сам се
бе через кілька хвилин. -  Стаю дурним і наївним.

Звичайно ж, усі папери, що стосуються поточ
ної справи, слідчий завбачливо прибрав. Сергій, 
не дуже сумуючи, залишив своє дурне заняття. 
Тут його погляд зупинився на одному дуже цікаво
му предметі. У кутку кабінету, на дверній ручці 
казенної шафи, висіла жіноча сумочка. Сергій ві
дразу впізнав річ Ані Оголюк. Скоріше автоматич
но, ніж точно розуміючи, навіщо він це робить, він



почав розглядати її вміст. Раптом Орлову стало яс
но, навіщо він порпається в чужих речах. На 
жаль, записної книжки серед них не виявилося. 
Сергій вирішив не втрачати надії так швидко. 
Зрештою, Аня могла писати й не в блокноті. При
гадуючи всі розповіді Владислави про подругу, він 
був упевнений, що зможе з’ясувати для себе деякі 
обставини викрадення Ані, дослідивши вміст її су
мочки. Немов одержимий, він вивалив усі її речі 
на стіл і почав уважно вчитуватися в написане на 
обривках листочків... Добре все-таки, що Влади
слава так багато розповідала Сергію про своїх дру
зів... Нічого вартого уваги поки виявлено не було. 
Хоча... «Фільтруй!!!» -  проголошував рекламний 
слоган на візитці.

-  Стоп! -  щоб не втратити думку, Сергій почав 
формулювати її в слова. -  Цей слоган придумала 
Владислава вже після зникнення Глюка... Звідки 
Аня могла взяти цю візитівку?

І тут у Сергія сяйнула думка. У голові його на
решті вишикувалася більш-менш чітка картина. 
Тепер необхідно було попередити Владиславу. На 
щастя, Ден, розхвилювавшись перед зустріччю з 
Анькою, не заблокував від Сергія телефонний 
зв’язок.

Владислави вдома, звичайно ж, не виявилося. 
«Куди можна було подітися?! Хоч би для пристой
ності попереживала про наш розрив і посиділа вдо
ма, ніби засмучуючись!» -  з певною часткою іронії 
подумав Сергій, вслухуючись у протяжні телефонні 
гудки. Де шукати Владиславу, Сергій навіть при
близно не знав. Єдиною знайомою Влади, чий номер 
телефону Сергій знав, була Рая.



-  Алло? Раю, це Сергій вас турбує. Той самий, 
котрого підозрюють в убивстві вашого чоловіка...

Сергій зрозумів, яку нісенітницю несе й осікся.
-  Не варто так докладно відрекомендовуватися. 

Я впізнала вас, Сергію, -  як не дивно, Рая відпові
дала досить спокійно. -  Я вас уважно слухаю.

-  Просто хотів довідатися, чи не у вас Влада...
-  Ні. Але навіть якщо й була б, я не думаю, що 

вона стала б розмовляти з вами.
-  Я знаю, знаю, -  нервово перебив співбесід

ницю Сергій. -  Але зараз ідеться про дуже серйозні 
речі... Владі загрожує небезпека... Ви не скажете, 
де вона?

-  Вона виїхала, -  Раєвська-старша постаралася 
зробити все, щоб не виказати власного хвилювання, 
але голос її все-таки крижанів. -  Ніщо, пов’язане з 
Ялтою й усіма цими страшними історіями їй більше 
не загрожує.

-  Куди виїхала?!
-  А чому я повинна говорити вам про це?
-  Куди виїхала?!
Щось в інтонації Сергія змусило Раєвську здати

ся. Підсвідомо, жінка завжди відчувала, що Орлов 
не може бажати Владиславі зла.

-  У Москву. До Коті...
-  От чорт! -  тільки й зміг вигукнути Сергій і, ро

зуміючи безглуздість будь-яких пояснень, жбур
нув трубку на важіль телефону й кинувся до вікна. 
Ґрати на вікні дійсно не залишали анінайменшої 
надії на можливість уже традиційної для Сергія 
втечі через вікно. Орлов насупився, потім навіщось 
ухопив зі стола Дена недогризок олівця й заскри
пів ним, дряпаючи листок паперу, який трапив під



руку. Поставивши крапку, Сергій недовірливо 
оглянув написане, різко підкреслив кілька слів і, 
залишивши листок на столі слідчого, почав ходити 
туди-сюди по кабінету. Отже, пояснювальна для 
Дена була готова. Покладатися на оперативність 
органів Сергій не збирався, просто хотілося якось 
пояснити Дену, що відбувається. Тепер треба роби
ти щось серйозне. Але як? Сергій важко зітхнув і 
почав тарабанити у двері.

-  Що у вас там? -  черговий не дуже звик до по
дібної поведінки затриманих. Щиро кажучи, жоден 
зі слідчих раніше не замикав ув’язнених у своєму 
кабінеті, тому черговий, що й на роботу цю потра
пив недавно, не знав, як поводитися.

-  У мене... -  Сергій теж раніше ніколи не пробу
вав нахабно тікати з міліцейського відділку, тому 
супротивники перебували абсолютно в рівних умо
вах. -  У мене... Справа!

Такого повороту подій черговий не очікував.
-  До кого?
-  Та ні до кого... Просто важлива справа, -  Сер

гій ще й сам не придумав, що він має на увазі.
-  А, ви про це, -  уява чергового зробила Сергію 

цінну послугу. -  Зараз. Відійдіть тільки від дверей 
і перестаньте стукати, -  черговий мужньо взявся 
однією рукою за ключ від кабінету, іншою -  за та
бельну зброю, яку раніше ніколи не виймав із кобу
ри. -  Тільки, попереджаю відразу, я озброєний і ду
же небезпечний.

Остання фраза Сергію настільки сподобалася, 
що намагатися вступати в єдиноборство з тюремни
ком відразу ж перехотілося. Чим же гарний хло
пець із чудовим почуттям гумору винен? Доведеть



ся справлятися із ситуацією, ігноруючи агресивні 
методи. Виявилося, що черговий, зрозумівши фра
зу про важливу справу глибоко по-своєму, вирішив 
відвести ув’язненого в туалет. Що ж, Сергія це ціл
ком влаштовувало. Ідучи довгим коридором, Орлов 
намагався нічим не видати внутрішнього напру
ження. У голові пульсувала одна-єдина думка: 
«Владиславу потрібно будь-що зупинити. Будь- 
якими шляхами, будь-якими силами». Сергій на
стільки сконцентрувався на цій своїй меті, що 
шлях її досягнення уявлявся йому тепер зовсім яс
но. «От зараз!» -  сказав хтось зсередини Сергію, ко
ли черговий, не ховаючи про всяк випадок пістоле
та, беззлобно гмикнув і кивнув на двері. Сергій спо
кійно й, як йому здалося, неприродно повільно про
стягнув руку до дверей і раптом, різко присівши, 
кинувся всією вагою на чергового і збив його з ніг. 
Пострілу, як і припускав Сергій, не було. Черговий 
кричав щось, але стріляти не зважився. Орлов уже 
біг до виходу, збиваючи на ходу всіх. Подальший 
план дій уже досить чітко вималювався в його голо
ві: добігти до знайомого з дитинства під’їзду з вихо
дом на горище (тільки б там було відчинено), через 
дах перелізти на сусідню вулицю, а там, через про
хідний під’їзд, до вірменського собору. Відтіля, пе
ремахнувши через стіну одного із парканів, легко 
можна потрапити у двір, де Владислава зазвичай 
залишає свою «Хонду». Сусіди, які стежать за ма
шиною, уже кілька разів бачили Сергія. Перекона
ти їх, що Влада просила пригнати їй машину, буде 
просто. А далі -  справа техніки. Якщо дуже поста
ратися, у Москву можна потрапити на кілька годин 
раніше Владислави...



* * *
Якісь півгодини потому Ден гнав свій «Запоро

жець» до верхньої траси. Довідавшись від Глюка 
ім’я справжнього злочинця, Ден миттєво зібрався з 
думками й почав діяти. Насамперед слідчий повідо
мив про почуте Деркачу, поклавши на колегу теле
фонні клопоти по спілкуванню з московськими ко
легами. Довідавшись про втечу Орлова, Ден невдо- 
волено хмикнув. Судячи із записки, Сергій перебу
вав у стані афекту. Ну ще б! На його місці кожен би 
зірвався. Тепер, знаючи Орлова, можна було не сум
ніватися, що хлопець наробить дурниць. І ніхто, 
крім Дена, нізащо не повірить, що Орлов робить усе 
це із найкращих міркувань. Що ж, висновок напро
шувався сам собою: утікача необхідно негайно по
вернути. Слідчий жодної секунди не сумнівався, де 
шукати Сергія. Напевно, той спробує перехопити 
Владиславу десь по дорозі. Зробивши кілька теле
фонних дзвінків, Ден легко встановив, куди і яким 
саме поїздом виїхала Владислава. Більше того, з 
відділка повідомили, що хтось, кого неодноразово 
бачили разом із Владиславою, щойно викрав її авто
мобіль. Сусіди, у гаражі яких стояла «Хонда», не
зважаючи на близьке знайомство із Сергієм, від
мовилися без особистих розпоряджень хазяйки 
віддавати кому-небудь автомобіль. Тоді Сергій роз
лютився, став кричати про якусь небезпеку й гро
мадянський обов’язок, після чого буквально силою 
відібрав у добропорядних охоронців ключі від гара
жа й погнав «Хонду». Хлопець явно був сам не свій 
і не зовсім контролював свої дії. Тепер, як при
пускав Ден, його зупинить перший же даішник. 
Слідчий, залишивши у відділку розпорядження



повідомити по рації про затримання Орлова, вирі
шив і сам виїхати на трасу. Робив він це скоріше від 
небажання сидіти склавши руки, ніж сподіваючись 
наздогнати Сергія. Що робити далі, Ден уже пре
красно знав. З урахуванням ситуації, терміновий 
від’їзд Дениса Ігоровича в Москву був сприйнятий 
на роботі як щось цілком природне. Азарт потрапи
ти в Москву раніше, ніж поїзд із Владиславою, 
охопив слідчого трохи сильніше, ніж треба. «Запо
рожець» кректав, гурчав, загрозливо гримів, попе
реджаючи, що може розсипатися в будь-який 
момент, але хазяїн залишався невблаганним.

-  Оце так я жену! -  чомусь із захватом прорік 
Ден, глянувши на спідометр, потім усвідомив дво
значну правдивість фрази, що вирвалася, посміх
нувся й додав ще газу.

Неухильно наближалися новобудови Алушти, і 
це радувало Дена надзвичайно. Приємно було усві
домлювати, що «дришпак»-«Запорожець» ще бага
то що може. Табличку з написом «Алушта» Ден 
уже проминув, коли «дришпак» раптом здригнув
ся, жалібно вискнув і стих. Слідчий ще кілька хви
лин витратив на боротьбу з запалюванням, після 
чого вилаявся й вискочив з машини. «Спокійно!» -  
Ден прекрасно розумів, що працівникові міліції 
неважко переконати будь-якого водія відтягти ма
шину на буксирі до алуштинського поста. На жаль, 
як з’ясувалося, щоб когось у чомусь переконувати, 
спочатку треба було змусити цього когось зупини
тися. Це був той рідкісний випадок, коли він по
шкодував, що посада не написана в нього на чолі. 
Усвідомивши марність своїх спроб, Ден повернувся 
до траси спиною, нервово хруснув кісточками



пальців і змусив себе заспокоїтися. Треба було тер
міново щось вирішувати. «Господи, не дай мені 
упустити цього божевільного Сергія, ну, будь ла
ска! -  як і всякий щирий атеїст Ден згадував про 
вищі сили тільки в критичних ситуаціях. -  От би 
хто-небудь зі знайомих проїжджав...» Обернув
шись знову до траси, Ден назавжди став віруючою 
людиною. Просто на нього летіла Владина «Хон- 
да». Ден видав переможний крик і мало не кинувся 
Сергію під колеса.

-  Денисе Ігоровичу, ви вирішили притягнути 
мене за ваше вбивство? -  Сергій опустив вікно 
«Хонди» й наполовину висунувся з машини.

-  Ні, просто боюся, що проїхати туди сам ти не 
зможеш, -  Ден кивнув у напрямку до Алушти. -  
Тобто зможеш тільки через мій труп!

-  Приваблива пропозиція.
Сергій, який вирішив, що зараз його знову 

будуть заарештовувати, холоднокровно завів ма
шину й на дуже маленькій швидкості рушив далі 
по трасі. Ден задкував, не відходячи від капота 
«Хонди».

-  Може, перестанете ризикувати життям? -  де
лікатно поцікавився Сергій, не додаючи швидкості, 
але й не зупиняючи машину.

-  Та заспокойся ти! -  Дену набридло задкувати, 
але дозволити проїхати Сергію він не міг. -  Зрозу
мій, я зараз тобі потрібен куди більше ніж ти мені!

-  Це ще чому?
-  Тебе зупинять на першому ж посту.
-  Поки мені успішно вдавалося їх об’їжджати!
-  Так, але ти втрачаєш на цьому дорогоцінний 

час.



Сергій, нарешті, зупинив «Хонду».
-  Що ти пропонуєш, Дене?
-  Послухай, у тебе є машина. У мене -  усі 

необхідні для успішної поїздки в Москву докумен
ти. А ще в нас із тобою зовсім немає часу на з’я
сування стосунків. Владислава дійсно в небезпеці. 
Думаю, нам поодинці не впоратися.

-  Звучить привабливо. Але де гарантія, що це 
не черговий виверт міліції, щоб засадити мене за 
ґрати?

-  По-перше, якби це було так, то я давно дістав 
би зброю, -  Ден втомлено посміхнувся, побачивши, 
що Сергій поспішно закриває вікна «Хонди». -  По- 
друге, мені нема сенсу це робити. Анюта отямилася 
й назвала мені ім’я справжнього вбивці. Сергію, пе
рестань гратися в дитячий садок.

Сергій, нарешті, вийшов з машини.
-  Це міняє справу, -  серйозно заявив він. -  У те

бе буксировочний трос є?
-  Який же «Запорожець» їздить без нього, -  

Ден, упевнений у перемозі, відійшов від капота 
«Хонди».

Сергій взався допомагати підчіплювати трос. За 
кілька хвилин «Запорожець» уже затягли алуш- 
тинським даішникам.

-  Ну що ж, у дорогу, -  «Хонда» рушила з місця.
-  Послухай, -  Ден вирішив не втрачати дорого

цінного, часу. -  Підозри з тебе, між іншим, ще не 
зняті. Думаю, тобі є що розповісти про твою роль у 
цій історії.

-  Влада не розповіла? -  Сергій напружено сте
жив за трасою.

-  Залишилася маса питань.



-  Дене, це настільки заплутана історія, що...
-  Як ви мені всі набридли! -  не витримав слід

чий. -  Ця історія така заплутана здебільшого через 
ваше колективне мовчання. Або ти мені негайно 
розповіси все, або... або...

-  Ну?! -  Сергію було дуже цікаво, чи існують ще 
такі речі, які можуть його налякати.

-  Або я негайно виходжу з машини, їду додому 
й завалююся спати доби на три... Так би мовити, 
пускаю справу на самоплив. Нехай московські ко
леги розбираються. Уявляю, чим закінчиться 
справа... За ґратами виявитеся ви всі, включаючи 
небіжчиків.

Сергій на секунду замислився, кивнув і зрозу
мів, що таки доведеться відповісти на всі питання 
Дена.

* * *

-  Це дуже важливо, люба. -  Раєвській-старшій 
знову довелося вдатися до всієї своєї чарівності, 
щоб переконати співбесідницю покликати Фелікса 
до телефону.

-  Раю?! -  судячи з тону, Фелікс був у чудовому 
настрої. -  Ти справді маєш якісь магічні навички. Я 
саме йшов дзвонити тобі, коли довідався, що ти вже 
на проводі. Читаєш думки? Приймаєш телепатич
ний виклик?

-  Припини, -  Раї було не до розмов про окуль
тизм. -  Не блазнюй, Феліксе. Мені терміново пот
рібно з тобою зустрітися. Навколо Владислави зно
ву діються дивні речі.

-  Як я й припускав. Сергія випустили?
-  Не знаю. Він дзвонив мені недавно й...



-  Зачекай. -  Фелікс, який у глибині душі пре
зирливо ставився до будь-якої техніки, терпіти не 
міг обговорювати важливі речі по телефону. -  По
слухай, я саме зараз збираюся в «Комашку». Чому 
б нам не обговорити все це за чашечкою кави?

-  Знайшов час ходити по кав’ярнях! -  обурилася 
Рая, яку телефонний дзвінок Сергія й тривожні 
розпитування Дена вкрай схвилювали. -  Чи в моло
дості не награвся в переговори на шинкарських ту- 
совках...

-  Дійсно, не награвся. Коли всі друзі ошивались 
по кав’ярнях, мені було їх жаль. Так бездарно ви
трачати час... Я тоді не міг собі дозволити просто 
плескати язиком -  я вершив глобальні справи.

-  А зараз ти надолужуєш. Що ж, кожен повинен 
пройти через період тусовок, щоб перерости їх. Ви
рішив погратися в юність? -  чомусь голос Фелікса 
подіяв на Раю заспокійливо, і тепер вона могла собі 
дозволити висловлюватися звично.

-  Мабуть, так.
-  Не забувай, віспа в сорок років переноситься 

набагато важче, ніж у дитинстві.
-  Так, а в п’ятдесят від неї навіть можна помер

ти! Тому я волію дитиніти зараз. Ти як знаєш, а я 
йду в «Комашку».

І Фелікс, абсолютно впевнений, що Раєвська 
прийде на зустріч, спокійно натис на важіль теле
фону.

-  Це вже хамство! -  процідила крізь зуби Рая 
слухавці й кинулася до виходу з будинку.

Допомога Фелікса була справді необхідна. У 
цієї людини в Ялті всюди були свої люди. Можли
во, Фелікс зуміє з’ясувати, що ж відбувається



насправді. Самій Раєвській що-небудь пояснюва
ти ніхто не збирався. У відділку, куди Рая додзво
нилася, відповіли, що Денис Ігорович виїхав у ві
дрядження, а Деркач катастрофічно зайнятий і 
розмовляти зараз ні з ким не буде. Рая, яка так 
довго тренувала в собі спокій і витримку, більше 
не могла сидіти склавши руки й чекати появи ін
формації.

-  Що ж, -  кинула вона власному відображенню 
в дзеркалі, -  схоже, це саме той випадок, коли ти 
просто не можеш нічого не робити. Уперед!

І Рая, на ходу помахуючи завбачливо схопленим 
капелюхом, швидким кроком вирушила в бік на
бережної. Фелікс з’явився в «Комашці» майже 
одночасно з нею.

-  Схоже, ти не дуже поспішав? -  Раєвська біль
ше не могла приховувати злість. -  Феліксе, я не 
впізнаю тебе! Тут таке діється, а ти відмовляєшся зі 
мною розмовляти по телефону, а на зустріч прихо
диш демонстративно прогулянковим кроком.

-  Знаєш, -  на обличчі Фелікса не було й тіні по
смішки, -  життя навчило мене однієї речі: коли 
йдеться про справді серйозні речі, насамперед пот
рібно змусити себе повністю заспокоїтися. Розпо
відай.

Рая, нарешті, змусила свою звичайну холод
нокровність повернутися й почала чітко й швид
ко перераховувати всі відомі їй факти. Фелікс 
слухав мовчки, дивлячись кудись повз Раєвську, 
намагаючись не пропустити жодного слова. Кіль
ка секунд тиші, що повисла за столиком, коли 
Рая закінчила розповідь, здалися жінці цілою 
вічністю.



-  Що скажеш? Чи зможеш ти довідатися, що 
там відбувається?

-  Не впевнений. -  Фелікс відмахнувся. -  Не це 
головне... З усього виходить, що Ден довідався 
щось таке...

-  Це я й так розумію... Годі розповідати про те, 
що сніг білий, придумай, як одержати інформа
цію! -  благала Раєвська.

-  Ти зараз припускаєшся помилки. -  Фелікс ді
став цигарку. -  Ти намагаєшся почати що-небудь, 
щоб заспокоїти себе, а зовсім не на благо спільної 
справи. Ми повинні подумати, як допомогти Влади
славі, якщо їй, звичайно, щось загрожує...

-  Але як ми можемо допомогти, не знаючи, про 
що йдеться?!

-  З’ясувати все самим. Безглуздо копати там, де 
інші вже щось знайшли. Те, що підштовхнуло Сер
гія й Дена діяти, вже виявлено.

-  Ким?
-  Ними. Я достатньо довіряю цим людям, вони 

вбережуть дівчину від тієї небезпеки, про яку дові
далися.

-  Ти пропонуєш спокійно сидіти склавши руки 
й перевіряти, чи вийде в них урятувати мою дочку, 
чи ні?!

-  Урятувати від чого? Раю, подумай, ти ж навіть 
не знаєш, чи загрожує що-небудь Владиславі в цю 
хвилину...

-  А як же ще я можу трактувати цю ситуацію? 
Спочатку мені дзвонить людина, яку підозрюють у 
вбивстві мого чоловіка й дуже цікавиться місцезна
ходженням Владислави... Я, як остання дурепа, 
що, очевидно, потрапила під гіпноз його чарівності,



викладаю йому все начистоту... Потім з’являється 
вкрай схвильований Ден зі своїми розпитуваннями. 
Ясно ж, що щось відбувається...

-  До речі, ти віриш у вину Сергія?
-  Ні, -  Рая відповіла, не замислюючись. -  Хо

ча... дивлячись у чому. Він повівся вкрай негарно 
під час арешту... За що й поплатився, повністю 
втративши довіру Владислави... А до іншого він 
навряд чи може бути причетний. Не можу навіть 
пояснити, чому мені так здається...

-  Не напружуйся. Тут ми відчуваємо ситуацію 
однаково.

-  Можливо... Тільки я вважаю, що потрібно не
гайно щось робити, а ти усе ще філософствуєш...

-  Я пропоную піти іншим шляхом. Мені здаєть
ся, ми можемо довідатися багато чого й самостій
но... Без принизливого шпигунства за міліцією. 
Причому те, що ми довідаємося, може виявитися 
досить корисним як для Владки, так і для всього 
слідства в цілому...

-  Господи! -  тільки й змогла відповісти Раєвська 
на подібну тираду. -  Твоя пристрасть до глобально
сті завжди заважала тобі що-небудь зробити... Схо
же, я сама зараз піду в відділок і спробую ще раз до
могтися інформації.

-  Нерозумно. -  Фелікс посміхнувся. -  Тобі ніхто 
нічого не скаже, ти ж уже пробувала. Мені здаєть
ся, діяти треба по-іншому. Є ще зачіпки, які явно 
ніхто не перевіряв і які напевно виведуть нас на ва
жливі відомості.

-  Які?
-  Наприклад, розказана тобою історія про сина 

Журавеля...



Рая важко зітхнула:
-  Феліксе, зараз не та ситуація, щоб порпатися в 

пікантних подробицях чийогось життя. Не думаю, 
щоб ця історія мала щось спільне з...

-  Послухай. У міліції просто не вистачило часу 
перевірити цю версію. Події розвивалися надто 
стрімко. Підозрюю, що Ден даремно не розібрався 
із цією ниточкою... Вона може принести багато ці
кавої інформації...

-  Чим ця інформація допоможе Владиславі?
-  Хто його знає... Може, прояснить ситуацію... 

А може, і взагалі нічим. Але відсутність результа
ту -  теж результат. Подумай гарненько, може, ти 
знаєш ще щось про сина Журавеля... Розумієш, ми 
з Владкою не сиділи склавши руки, дещо з’ясували 
за цей час... Є в мене підстави вважати, що якийсь 
дуже близький знайомий Журавеля причетний до 
вбивств. Це цілком міг бути його син, тим більше 
що хлопець, як ти говориш, захоплювався наркоти
ками... Згадай, що ще ти знаєш?

-  Тут і думати нічого, -  Раєвська добре знала, 
що Фелікс належить до того типу людей, яким 
простіше відразу все розповісти, щоб вони відче
пилися. -  Я свідомо не розповіла слідчим все, щоб 
не вплутувати людей, доля яких мені не нале
жить.

-  Ну? -  цього разу Феліксу не вдалося втримати 
на обличчі вираз абсолютної нудьги.

-  Я знаю, де колись жив син Гери. Дуже давно, 
коли хлопчик був ще зовсім маленьким, а в Жура
веля категорично не клеїлося спілкування з мадам- 
матір’ю, Гера просив мене занести туди всякий 
дріб’язок: трохи грошей, продукти, подарунки до



Нового року... Ох і недоброзичливо зустріла мене 
тоді ця жінка...

Договорити Раєвська не встигла. Фелікс різко 
встав і вирушив до виходу.

-  Веди, -  через плече кинув Фелікс.
-  Це далеко, по дорозі до готелю «Ялта».
-  Нічого дійдемо, не такі ми вже й старі...
Ішли мовчки. Рая ледве встигала за швидкими

кроками Фелікса. На якусь мить жінка навіть сама 
повірила, що візит до сина Журавеля може чимось 
допомогти. Розчарування прийшло досить швидко. 
Будинок, у якому колись жив син Журавеля, змі
нився до невпізнанності. Фасад, оформлений за всі
ма канонами євроремонту, і вивіска «Масажний ка
бінет» позбавили Раю надії довідатися що-небудь. 
Фелікс вирішив для пристойності зайти всередину 
й з’ясувати, куди поділися попередні господарі. На
півголі дівчата у холі ніколи нічого не чули не тіль
ки про попередніх господарів приміщення, а й уза
галі про що-небудь, не пов’язане з косметикою або 
одягом.

-  Може, ти все-таки спробуєш знайти інформа
цію більш реальними шляхами? Може, сходимо до 
Деркача? -  несміливо почала Раєвська.

-  Зачекай, -  Фелікс якось дивно крутився нав
коло своєї осі. -  Скажи мені -  право чи ліво?

-  Посередині! -  не витримала Рая. -  Перестань 
гратися!

-  Посередині? Що ж, теж варіант. -  Фелікс пе
рейшов через дорогу й почав стукати у хвіртку бу
динку навпроти.

Усе це було настільки смішно, що сил злитися в 
Раї просто не залишилося. Фелікс довго розкланю



вався перед старезним дідком. Старий дивився з не
довірою і, так і не зрозумівши, чого від нього хо
чуть, покликав кругленьку жінку років сорока 
п’яти. Та, явно зачарована надмірною ввічливістю 
незнайомця, розцвіла й запросила Фелікса в буди
нок. Прикриваючи за собою хвіртку, Фелікс під
моргнув Раї, яка все ще стояла біля масажного кабі
нету, й жестом попросив її зачекати. Судячи з вира
зу обличчя жінки, повернутися Фелікс повинен був 
мінімум годин через п’ять, але азарт розслідування 
виявився в ньому сильнішим за чоловіче самолюб
ство. Тому вже через кілька хвилин задоволений 
Фелікс простягав Раї листок, на якому акуратним 
почерком була записана нинішня адреса сина Жу
равеля й трохи нижче номер телефону самої сусідки 
зі скромною припискою: «У разі потреби, звертай
теся. Ліда».

-  От що значить сусіди! -  гордо вимовив Фе
лікс. -  Підемо за цією адресою просто зараз. Я амбі
ційний, і мені дуже хочеться знайти свіжу інформа
цію про цю справу самому, причому негайно.

Зблідла Рая впустила листок з адресою.
-  Феліксе, іти нікуди не треба... Я чудово знаю 

цю адресу. Влада писала туди листи, коли ми виво
зили її в дитинстві з Ялти. Це адреса Коті, кращого 
друга Влади, того самого, до якого вона поїхала в 
Москву...

Нарешті в голові Фелікса вималювалася струн
ка картина того, що відбувається.

-  Що ж, тепер дійсно необхідно діяти! Чи не хо
чете вилетіти в Москву найближчим авіарейсом, 
мадам? -  Фелікс підняв листок із землі.

Рая раптом відчула, що зараз розплачеться.



* * *

Із самого ранку Владислава намагалася повер
нути свою вчорашню готовність до дії. «Усе в поряд
ку, усе в порядку, я чиню правильно...» -  повторю
вала вона собі, тиняючись між прокуреним тамбу
ром й іншими вільними місцями. Монотонна смуга 
пейзажів чомусь навіювала тугу. Грайливо привітні 
вокзальчики здавалися вбогими, а солідні станції -  
ворожими й занадто метушливими. І головне, тут 
не було моря! Тут ніде не було моря! -  Тук-тук -  по
їзд монотонно відстукував марш прощання з улю
бленим містом. Влада закрила вуха руками. Тук- 
тук -  звук, здавалося, лунав уже звідкись зсереди
ни дівчини. «Ти втекла, -  безжалісно констатував 
він. -  Тук-тук. Ти зрадниця, Владо, ти покинула 
кохану людину у важкий момент. Дурною принци
повістю й звичайним боягузтвом ти відлякала свій 
шанс на щастя. Він дається тільки один раз, і ти 
втратила його. Тук-тук». Владислава вискочила в 
тамбур і вхопилася за сигарету. Моря за вікном, як 
і раніше, не було. Звичайно ж, дівчина їхала з Ялти 
не вперше. Дорога до Москви була давно знайома й 
колись улюблена. Але ось так, кидаючи все й усіх, 
по суті, тікаючи від проблем... Тепер Влада й сама 
не знала, чи вірить вона у вину Сергія. «Не можна 
було їхати, не розібравшись у всьому до кінця. -  
Нарешті в голові дівчини народилася хоч якась здо
рова думка. -  Зрештою, мені ніхто не заважає по
вернутися в Ялту, якщо стане вже зовсім зле, -  умо
вляла вона себе. -  От зараз поговорю з Котею. Роз
повім йому все, -  від усвідомлення майбутньої зу
стрічі з другом дівчині стало зовсім легко. -  Він 
обов’язково щось придумає. Він же особа незацікав-



лена. Як добре, що є ще люди, на яких можна, не со
ромлячись, вихлюпувати власні проблеми». Влади
слава, нарешті, зрозуміла, чому раптом зірвалася й 
поїхала в Москву. Їй просто потрібна була допомога 
Коті. Вперше в житті дівчина нездатна була само
стійно впоратися із ситуацією. У Москву Влада їха
ла за порадою. Чесно признавшись собі у власному 
безсиллі, Владислава чомусь трохи заспокоїлася. І 
хоча моря поблизу, як і раніше, не було, навколиш
ній світ перестав здаватися дівчині ворожим і по
хмурим.

Першим, кого побачила Владислава, сходячи з 
поїзда в Москві, був Фелікс.

-  Агов, Раю, вона тут! Ти не до того вагона піш
ла! -  голосно прокричав бородатий велетень кудись 
у юрбу й міцно схопив ошелешену Владу за руку. -  
Безмірно, безмежно, а також...

Наче й нічого не трапилося, почав він своє зви
чайне вітання, хитро примружившись і дивлячись 
Владиславі просто у вічі.

-  Боже, невже ми її таки перехопили. -  Рая не
вловимим легким рухом торкнулася холодними 
пальцями щоки Владислави.

Влада раптом відійшла на два кроки назад, по
терла очі, переконалася, що все це їй не сниться й 
почала роззиратися в пошуках моря.

Моря, як і раніше, не було. Зате... Він біг крізь 
юрбу, незважаючи на пасажирів, які сахалися в різ
ні боки.

-  Владо!!!
Владислава, нетямлячись від радості, кинулася 

назустріч, перестрибуючи на ходу через чиїсь вели
чезні сумки.



-  Люба, -  Сергій міцно пригорнув дівчину до се
бе. -  Люба, ніколи не їдь більше так раптово... Я те
бе дуже прошу. -  Він цілував її волосся, вдихав та
кий рідний запах і навіть не намагався заглушити 
скажене биття власного серця.

Влада підвела очі й розтанула цілком в ніжності 
його погляду.

-  Ти ж нікого не вбивав, правда? Ми ж ніколи 
більше не розлучимося? -  зненацька для самої себе 
прошепотіла вона й раптом розплакалася.

-  Сергію, Ден з вами? -  Раєвська, витримавши 
належну паузу, наблизилася до закоханих.

-  Так. Він уже зв’язався зі своїми місцевими ко
легами й чекає на нас. Найближчим часом багато 
чого з’ясується.

Передчуваючи нове глобальне лихо, Владислава 
миттєво вивільнилася із затишних обіймів Сергія.

-  Що?! -  дівчина вимогливо обвела очима при
сутніх. -  Чому ви всі відводите погляди. Що ще тра
пилося? Не мучте мене! Глюк?! Що з нею?!

-  Ні, -  швидко відповів Сергій. -  3 Анькою все 
гаразд. Вона вже отямилася й видужує.

-  Бачиш, -  Фелікс знітився, але вирішив все-та- 
ки відкрити Владиславі правду, -  з’ясувалися дея
кі обставини. Зважаючи на все, ім’я вбивці твого 
батька й Гери -  Костянтин.

-  Який Костянтин? -  Владислава подумки по
просила Бога тимчасово позбавити її можливості 
чути.

-  Котя. Твій Котя -  вбивця.
Владислава була вражена, що не втратила свідо

мості й не збожеволіла негайно. «Твій Котя -  убив
ця», -  чітко повторювалося в думках дівчини. Цей



факт ніяк не вміщався в її голові. Влада ще міцніше 
стисла долоню Сергія.

-  Не вірю. Мені треба поговорити з ним... Де 
він? -  Владислава змусила себе вимовити це спо
кійно.

-  Поїхали, -  Сергій м’яко підштовхнув дівчину 
в напрямку входу в метро.

*  * *

Ден зустрів ялтинців досить холодно.
-  Тільки вас тут не вистачало! Забирайте Владу 

й їдьте додому. -  кинув він, на ходу в якийсь черго
вий кабінет для підписання паперів.

-  Ну вже ні. -  Сергій ухопив слідчого за руку. -  
Агов, приятелю, -  за час дороги молоді люди всти
гли зблизитися, і Сергій міг тепер дозволити собі 
подібне. -  Це ми. Свої! Отямся.

-  Тьфу! -  Ден зрозумів, що поводиться не ціл
ком пристойно. -  Вибачте, я зовсім заклопотаний. 
Так, так. Зараз усе розповім. Зачекайте тут дві хви
лини.

-  Дене, -  втрутилася Владислава, -  я повинна з 
ним поговорити!

Слідчий відмахнувся й зник за масивними две
рима чийогось кабінету. Влада відчувала набли
ження істерики й прохально глянула на Сергія.

-  Зроби що-небудь! -  тільки й змогла сказати 
вона.

-  Зараз... Усе буде добре.
Сергій без стуку пішов у кабінет за Деном.
-  Господи, -  Влада безпомічно оглянулася на 

мачуху й Фелікса. -  Треба ж, усе буде добре... І як 
він собі уявляє це добро?!



-  Т-с-с! -  Фелікс приклав палець до губ. -  Ладко, 
тобі треба заспокоїтися.

Огризнутися Владислава не встигла, бо Сергій з 
Деном уже з’явилися на порозі.

-  Добре, добре, зараз я все вам поясню, -  Ден 
зрозумів, що настала його черга відповідати на пи
тання.

Компанія вийшла на сходовий майданчик.
-  Ну що, -  Ден, вважаючи Сергія найвитримані- 

шим із усіх присутніх, звертався тільки до нього: -  
Усе, як ми з тобою й припускали. Він у всьому зі
знався, щоправда, відкривати подробиці поки від
мовляється...

-  Котя?
-  Так, Владо, злочинцем виявився Костянтин.
-  Зізнався, сам? -  Фелікс недовірливо похитав 

головою.
-  Йому подітися було нікуди, -  Ден перевів по

дих і почав викладати: -  Надто багато доказів, що 
свідчать проти нього. Анюта назвала його ім’я, 
Олександр Павлович пізнав його по голосу...

-  А вбивства?
-  Хлопець, схоже, грається в героя. Про здій

снення вбивств він говорить як про власні по
двиги.

У цей момент до Дена підійшов хтось із москов
ських колег і, вибачившись, відвів його вбік.

-  Але навіщо? -  тремтячими губами Влада вче
пилася в сигарету. -  Це ж Котя, я не можу зрозумі
ти навіщо... -  Дівчина дивилася за вікно й думала, 
що, якби їй довелося жити в цьому величезному мі
сті, де нема ні моря, ні рідних людей, вона, можли
во, теж почала б убивати людей.



-  Знаєш, Владо, -  Ден повернувся до ялтинців, -  
схоже, злочинець сам тобі все це розповість. Він 
клянеться докладно розповісти все за умови твоєї 
присутності на допиті.

-  Я не впевнена, що дівчинці це піде на ко
ристь! -  Рая не могла не втрутитися.

-  Усе гаразд, Раю. Я в нормі. Мені самій дуже 
потрібно в усьому розібратися, -  сказала Влада ду
же серйозно, і Раєвська-старша не знайшла в собі 
сил заперечити.

* * *

У виділеному для допиту кабінеті було нестер
пно холодно. Владислава не зводила очей з дверей, 
Ден нервово барабанив пальцями по краєчку чу
жого стола. Сергія, Фелікса й Раю попросили за
чекати в коридорі. Владиславі було не по собі. 
Двоє абсолютно сторонніх людей копирсалися в 
якихось паперах у дальньому кутку кабінету. Вла
дислава раптом згадала, що так і не написала но
велу на конкурс. Чомусь їй стало соромно за це са
ме перед Котею. Влада труснула волоссям, нама
гаючись спрямувати думки в більш підходяще 
русло. Двері з неприємним казенним брязканням 
відчинилися, і в кабінет увійшов Котя. Владисла
ва мимоволі підхопилася з стільця. Поривання 
кинутися до друга спіткнулося об усвідомлення 
страшних обставин зустрічі. Влада завмерла. Ко
тя не виглядав переможеним. Дівчина постарала
ся знайти в його очах колишнього відчайдушного 
хлопчиська з ялтинських двориків. Але колиш
нього Коті вже не було...

-  Сядь, Ладко, -  від колишнього звертання Вла



ду пересмикнуло. -  Стоячи вітають переможців. 
Сядь.

Владислава не поворухнулася. Костянтин осуд
ливо похитав рудоволосою головою.

-  Говори, -  наполегливо вимовила Влада.
-  Можна залишити нас наодинці? -  Костянтин 

присів на приготований для нього стілець і трохи 
зверхньо оглянув присутніх.

-  Ні, -  посміхнувся один із незнайомців, який 
уже облишив свої папери і з цікавістю спостерігав 
за подіями.

-  Ну, що ж, будьте присутні. -  Костик байдуже 
знизав плечима. -  Ладко, нарешті для наших діало
гів знайшовся гідний глядач. -  Котя раптом зовсім 
по-хлоп’ячому підморгнув подрузі. Владислава, на
решті, присіла на краєчок стільця, не зводячи очей 
з такого знайомого обличчя.

-  Я тебе слухаю, -  дівчині не хотілося підіграва- 
ти театральному тону Костянтина.

-  Королева чекає вибачень? Їх не буде. Я не по
чуваю за собою провини. Я лише боровся за власне 
процвітання. Це природно для живої істоти, чи не 
так? Перемагає найсильніший.

-  Господи, -  Влада не змогла стриматися. -  Як 
же ти заблукав, друже...

Костянтин дозволив собі погрітися в теплі, яке 
на мить з’явилося в її погляді.

-  А-а-а, королева нас усе ще захищає... Це ле
стить.

-  Навіщо тобі були потрібні акції For you?
-  Бізнес, -  коротко відповів Котя, і Владислава 

зрозуміла, що вперше чує від нього це слово. -  Я 
розповім. -  Костянтин продовжував: -  Обіцяв і роз



повім. Не їм, -  Костик кивнув на присутніх.- Вони 
нічого не розуміють у витонченості сюжету. Тобі, 
Ладко. Ти оціниш.

-  Навряд. Я ж борець за гармонію. Мені відраз
ливі руйнування... -  Владислава поза власною во
лею включилася в гру.

-  Протестую, -  раптом заговорив один із присут
ніх. -  Замість зізнання тут відбувається з’ясування 
стосунків...

Він хотів додати щось іще, але, потрапивши під 
обстріл грізних поглядів, замовк. Костянтин зробив 
вигляд, що репліки із залу не було.

-  Люба моя подружко, чи замислювалася ти ко- 
ли-небудь над таким поняттям, як убогість? Ми зав
жди ніби були на рівні, але кошти на гарне життя 
тобі діставалися просто так, а мені доводилося все 
дитинство вислуховувати купу повчань за кожну 
піднесену таточком копійку. Геннадій Журавель 
був поганим батьком. Він не вмів любити безкори
сливо.

Владислава зуміла впоратися з подивом.
-  Чому ти ніколи не говорив мені, що Гера -  твій 

батько?
-  Що?! -  Костик мало не розреготався. -  Він так 

ретельно приховував від усіх моє існування... Зі
знаватися, що я -  його син, мені було заборонено з 
раннього дитинства. Він терпіти не міг мою матір... 
Не хотів показувати кому-небудь, що в них є щось 
спільне. Владо, ти не уявляєш, як це жахливо, ви
слуховувати нотації й моралі від людини, яка соро
миться тебе, і лагідно кивати у відповідь тільки то
му, що він дає гроші на життя твоїй родині. При
родно, я став підробляти, як тільки досяг більш-



менш свідомого віку. Думаєш, мої картинки могли 
б прогодувати нас із матір’ю? Ні. Уся моя дизайнер
ська кар’єра -  це так... частково для душі, частково 
для прикриття. Пристойні заробітки я одержував 
зовсім на іншому.

-  Наркотики? -  Владислава й сама зрозуміла, до 
чого хилить Котя.

-  Так. Пів-Криму цим займається. На певному 
етапі я зрозумів, що зробити серйозні гроші мож
на тільки за допомогою якихось солідних місць 
збуту.

-  І ти запропонував Гері допомогти тобі. Ти, 
знаючи ставлення мого батька до наркотиків, хотів 
продавати їх через For you? -  брови Владислави 
здивовано поповзли вгору.

-  А при чому тут твій батько? Крім нього, у фір
ми ще були засновники, чи не так? Я робив ставку 
на те, що Гера мені допоможе. По-родинному, так 
би мовити. І знаєш, що він відповів мені?

-  Знаю. Він порадився з Раєвською-старшою й 
відмовив тобі. Гера не виказав при цьому, хто саме 
запропонував подібний бізнес, покривав тебе, улю
бленого синочка...

-  Нісенітниця! -  Костик різко перебив дівчи
ну. -  Гера нікому не говорив про мене зовсім не з 
міркувань турботи. Він мене відверто соромився. 
Знаєш, у якій формі він висловив мені відмову For 
you? Він утер мені ніс, як щеняті, поставив на міс
це... Дай Боже, Ладко, ніколи не пройти тобі через 
подібні приниження... Тоді я заприсягся, що втілю 
свою ідею в життя. Мені допомагати не збиралися, 
довелося діяти манівцями. Я такий же спадкоє
мець For you, Ладко, як і ти. Я маю право викори



стати цю контору на власний розсуд! Що ж, пер
ший раз мене послали. Я відійшов у сторону. Виї
хав у Москву, талант дизайнера, що так приваблю
вав тебе, дозволив мені не здохнути з голоду. При
думана мною для ресторанів батька схема справді 
була хорошою, і я не збирався відмовлятися від 
своєї ідеї. Якби не надумана мораль наших консер
вативних батьків, я б давно вже став мільйонером. 
Тим більше що про поставки й фінансування пер
ших етапів операції я на той час уже домовився. 
Тут, у Москві, люди розуміються на бізнесі. Маючи 
всі можливості, я все ще намагався домовитися з 
For you мирними шляхами. До рішучих кроків ме
не змусили! Я ж теж не аматор руйнувань... Через 
підставних осіб я чесно намагався підписати кон
тракт із For you про інтернет-кафе. Послухай, ні 
документальної, ні моральної відповідальності на
ші предки за це не несли б. Одержували б тихо свої 
дивіденди й не розтуляли рота. Ні, мій батько втру
тився і тут. Розпізнав у пропонованому контракті 
мою схему й завалив мені всю справу. Таки дійсно 
татусь-благодійник! Навіть Анін, готовий робити 
все, що завгодно, аби тільки ніхто не розголошував 
його зв’язок із твоєю мачухою, не зміг урегулюва
ти ситуацію.

-  Послухай, але чому саме For you? Ти ж міг ор
ганізувати...

-  Владо, я робив те, що вважаю правильним. 
Батько він мені чи ні? Не хоче допомагати, то зму
симо. Я повинен був помститися йому за прини
ження! Моя схема повинна була запрацювати саме 
із цією мережею ресторанів! Зрештою, я зважився 
на крайній крок. Я дещо знав від Гери про знайом



ство твого батька з Раєю. По суті, у For you усе ви
рішував твій батько, от я й вирішив впливати без
посередньо на нього.

-  На шантаж мій батько, звичайно ж, не піддав
ся. Ти не міг не знати заздалегідь, що так буде, -  
Влада сумно похитала головою. Невже комплекс 
покинутої дитини може довести людину до таких 
жахливих вчинків?

-  Я давав Раєвському шанс! Спочатку я не хотів 
його вбивати!

Владу почали бити дрижаки. Від співчуття до 
Костика не залишилося ні крапелиночки.

-  Я встановив камеру стеження, щоб накопати 
компромат. Але це не принесло особливого резуль
тату. Тоді я зважився на останній крок. Особиста 
зустріч. Повна відвертість. Адже твій батько добре 
знав мене. Можливо, він погодився б піти мені на
зустріч, довідавшись, що людина, яка пропонує 
подібний вид бізнесу, і кращий друг його дочки, 
якому він завжди готовий був допомогти, -  одна 
особа. Раєвський з радістю зустрів мене в той ве
чір. Я спеціально прийшов пізно, щоб ніхто не ба
чив мене. З перших же хвилин розмови стало зро
зуміло, що отруту я захопив із собою не дарма. Як 
тільки я заговорив про справу, Раєвський раптом 
став на себе не схожий. Теж почав учити мене жи
ти, принижувати... Скажи мені, хто твій друг, і я 
скажу, хто ти. Вони з Герою висловлювалися одна
ковими словами. Що ж, усю останню частину роз
мови я робив вигляд, що абсолютно скорився його 
відмові й згоден змінити свої плани. Раєвський 
уже випив тоді отруєного вина.

«Я повинна, повинна все це дослухати... -  вну



трішній голос не давав Владі спокою. -  Спокійно, я 
зобов’язана це дослухати»

-  І тут, -  Костянтин продовжував, -  і тут тра
пився цей твій Сергій. Я зрозумів тоді, що небеса зі 
мною. Так вдало підкинути мені людину, на яку 
можна звалити провину за вбивство! От вона, Лад
ко, щира витонченість сюжету. Плівка із записом 
довго тримала на гачку цього недоумка.

-  Давно це ти став дозволяти собі так висловлю
ватись про близьких мені людей!?

Влада зле примружилася.
-  Ой леле, -  Костик пафосно вклонився, -  коро

лева гнівається, перепрошую. Я забув, цей тип ни
ні у фаворі. Що ж, повернімося до фактів. Най
перше, про що я подумав, коли трохи заспокоївся, 
була, як не банально, думка про тебе. Про заповіт 
Раєвського я тоді ще нічого не знав. Хто ж міг по
думати, що вчорашній шантажист у моїй особі мо
же змусити Раєвського так нервувати? Але я пре
красно розумів, що віддалік від акцій батька ти не 
залишишся. Пряма спадкоємиця, твоя мачуха, 
навряд чи захотіла б займатися бізнесом. Значить, 
контрольний пакет акцій For you неодмінно потра
пить до тебе в руки. Отут мені пригадався один 
незначний для тебе факт: ми ж одружені з тобою, 
так? Повір, думка вбивати тебе мені тоді й на 
гадку не спадала. Ти дійсно дуже близька мені лю
дина, Ладко. Можеш не вірити в це, але я кажу 
правду... Я всього лише збирався вивести тебе з 
гри. На щастя, прослуховування твоїх касет із за
писами розмов «з життя» я на той час, таємно від 
тебе, уже вів і про твою слабку психіку знав, як 
ніхто інший.



-  Ти спеціально підстроїв сцену з ванною, щоб 
запроторити мене в психушку?

-  Чудово зіграно, погодься! Хоча стовідсоткової 
гарантії успіху, звичайно ж, не було. Але я вирі
шив спробувати. Частково в мене це навіть вий
шло, правда?

Владислава не відповіла.
-  Геру я прибрав зі зрозумілих причин. Він здо

гадався про мою причетність до смерті Раєвського 
й вирішив здати мене ментам. Як тобі такий різно
вид батьківської турботи? -  Костик саркастично 
хмикнув. -  Ситуація з ванною для Гери була під
строєна, щоб новий фаворит моєї королеви став пі
дозрюваним у двох убивствах одразу. На акції Ге
ри я й не розраховував -  я ж невизнаний син. 
Утім, як і геній. Правда? Бо комбінація вийшла 
дійсно хороша. Власниками акцій залишалися два 
залякані тупі кретини й божевільне дівчисько... 
Не так складно заволодіти акціями в такій ситуа
ції. А потім ти зробила помилку, що могла стати 
для тебе фатальною.

-  Яку ж? -  Влада презирливо посміхнулася. -  Я 
не залишилася в психушці назавжди?

-  Це, безперечно, теж. Але є й інша. Ти відмови
лася їхати зі мною, Ладо. Ти добре пам’ятаєш цей 
момент?

-  Не переживай, пам’ятаю.
-  Ти сама підписала собі вирок. Далі від мене 

вже нічого не залежало. Я передав -  природно, че
рез підставних осіб -  касету з доказами проти твого 
нинішнього кавалера й пояснювальну записку, що 
розшифровує ці докази й указує, що треба робити 
виконавцеві.



-  Олександру Павловичу?
-  Так.
-  І той вирішив використати Сергія, щоб розпра

витися зі мною?
-  Десь так. -  Костик безтурботно закинув ногу 

за ногу й ще раз підморгнув. -  Життя, Ладко, -  річ 
серйозна. Але що значить воно в порівнянні з гар
ною грою й чітко сформульованими цілями? Тим 
більше що ти ігнорувала мене досить довго, щоб я 
встиг трохи образитися й зажадати помсти... Чесно 
кажучи, мені не обов’язково було прибирати тебе 
фізично. Ти -  особа, яка легко піддається стресам, 
це я знав і раніше. Досить було повторити в реаль
ності придуманий тобою епізод смерті героя, і ти од
разу потрапила до лікарні! Як я сподівався, що, 
наткнувшись на одяг Глюка у своїй машині, ти ос
таточно втратиш контроль над собою й будеш виз
нана божевільною назавжди! Мені як твоєму доку
ментальному чоловіку це було б дуже навіть на ру
ку... Оціни, як красиво все виходило... Ти не в со
бі -  акції без нагляду. І тут з’являюся я, чарівний 
рятівник і на додачу законний спадкоємець. «Я до
поможу Владиславі впоратися з таким вантажем, 
як доля фірми!» На жаль, не вдалося... Вибач, я не 
всесильний.

Влада раптом зовсім чітко зрозуміла, що перед 
нею сидить душевно хвора людина.

-  До речі, -  Костянтин і не думав переривати 
свій монолог, -  мій вирок щодо тебе кілька разів мі
нявся. Як тільки стало зрозуміло, що цей твій кава
лер не дуже годиться на роль кілера, я вирішив дія
ти самостійно. Сцена з одягом Глюка в машині... 
Непогано, правда?



-  Що поганого зробила тобі Анюта?
-  Як завжди, з’явилася не в тому місці і не в той 

час. Ти ж її знаєш, це цілком у її стилі. Ці недоум
ки Олександра Павловича забули забрати поясню
вальну записку, написану моїм почерком, коли за
лишали підвал. Мені довелося повернутися. До ре
чі, якби Глюк не втекла з дачі мого батька, ви б 
ніколи не вирахували мене. Я б усе-таки довів твоє 
божевілля до кінця й ти залишилася б жива. А мо
же, не став би клопотатися й прибрав тебе спокій
ненько, я точно не знаю. -  Костик мрійливо дивив
ся у вікно. -  Уявляєш, після твоєї смерті з’являєть
ся раптом скорботний чоловік і вірний друг і, щоб 
не дати справі близької людини загинути, цілком, 
між іншим, законно успадковує контрольний пакет 
акцій і живе собі розкошуючи! А так усе ви-йшло 
якось не так. Коли твого хахаля всі остаточно стали 
вважати вбивцею, я, чесно кажучи, зрадів, поду
мав, що є ще шанси все налагодити. Швиденько 
здимів у Москву, треба було десь перечекати пік по
дій. І потім -  усе-таки варто було дотримуватися 
офіційної казочки про своє місцезнаходження. Я 
розраховував розібратися з тобою трохи пізніше...

-  Знаєш, -  Владислава сама дивувалася власно
му спокою, -  я не хочу більше з тобою розмовляти. 
Ти нікчемна людинка, яка загралася. Мені просто 
жаль тебе.

-  Ну, знаєш, могла б хоч похвалити за красивий 
виклад, -  почав було Костик.

Але Владислава вже не слухала його. Дівчина 
мовчки встала й пішла до дверей. Фелікс із Сергієм 
гаряче сперечалися про щось на сходах, Рая сиділа 
навпочіпки, притулившись спиною до стіни, й за



думливо дивилася за вікно. Побачивши Владисла
ву, усі троє кинулися до дівчини. Вона сумно по
сміхнулася.

-  Спасибі вам, -  швидко проговорила вона. -  
Господи, як я вам вдячна, що ви в мене є. Як я вас 
люблю...

-  Ладко, -  Фелікс почав явно заготовану промо
ву, -  я розумію, зневірятися в людях дуже боляче, і 
коли кращі друзі...

-  Ні, -  дивною світлою посмішкою Влада пере
била Фелікса, -  я не зневірилася в людях... Що ви, 
навпаки... Ви стільки зробили для мене. Як же 
можна зневіритися в людях, коли поруч із тобою та
кі вірні друзі. Я так вас люблю...

У цей момент, розірвавши похмурі осінні хмари, 
на волю вирвалося сонце. Усі четверо, не змовляю
чись, повернулися до вікна.

Усі, крім Дена, якого затримували справи, вирі
шили їхати додому сьогодні ж увечері. По-перше, 
Глюк залишилася у Ялті зовсім одна, а по-друге, 
ніхто не міг довго не бачити море.

* * *

A ’more
Щось було не так. За вікном нескінченним сі

рим потоком шастали пішоходи. Пральна машина 
ревіла, здригалася й билася в неспроможній злості 
об байдужі кахельні стіни. Учора приходили гості, 
спочатку старанно вели світську бесіду, потім 
мовчки дивилися телевізор, потім вино закінчило
ся, і вони, нарешті, пішли. Щось було не так. 
Пральна машина намацала двері, вирвалася на во
лю, навмисно спіткнулася об поріг ванної й вивали



ла на підлогу весь свій вміст. На роботі сьогодні 
зламався кондиціонер, і Вовочка три години, не ви
пускаючи з зубів сигарету й ні на секунду не припи
няючи лайки, лагодив його. Щось було не так. Гали
на висмикнула шнур машинки з розетки. Чудо 
техніки застогнало й безсило завмерло. До прихо
ду Ігоря з роботи залишалося тридцять хвилин. 
Приготована вечеря охолола й мирно похропувала 
на сковорідці. Щось було не так... Галина, ігнорую
чи спінену калюжу, повільно підійшла до дзеркала. 
Жінка глянула собі прямо в очі й жахнулася, прочи
тавши в них власні думки. Рішення вже майже ви
зріло. «Ні, Господи... Що ж я роблю...» -  в очах жін
ки майнув бешкетний вогник божевілля.

Вона любила Його. До божевілля, до готовності 
до самокатування. Любила Його неквапливі рухи, 
Його то грайливо-ніжні, то наполегливо-жагучі до
тики, будь-які Його настрої, будь-які примхи. Вона 
мріяла стати Його часточкою, віддатися вся, без 
залишку Його нескінченній енергії, ні на секунду не 
залишати Його. Але доля розпорядилася інакше. 
Вдалий шлюб, переїзд у велике місто, перспектив
на робота. Галина не змогла відмовитися від цього. 
І  от тепер жила іншим, зовні цілком щасливим 
життям. Але іноді, коли час раптом перетворю
вався в суцільне сіре місиво, коли високопоставлені 
друзі здавалися занадто вже іграшковими, коли 
буденність ставала нестерпно нав'язливою, а чо
ловік Ігор надмірно зразковим, тоді приходило 
«щось не так», і Галина не витримувала, кидала 
все, зривалася й незалежно від свого місцезнаход
ження мчала до Нього. Вона міняла літаки на по
тяги, автобуси на таксі, норкову шубу на шорти.



Вона летіла, як божевільна, назустріч своєму 
тижневому щастю. Знаючи, щ о  
с тане «так».

Не заохочене ні косметикою, «і зайвою увагою
Галинине відображення вже покусувало губи в бруд
ному вікні прокуреного тамбура. Вона з мазохістсь- 
кою насолодою прокручувала в мозку картини попе
редніх побачень із Ним. Вона згадувала Його зата
сканість, що чітко проглядалася останнім часом, 
уже звичну немитість, дивуючись тому, наскільки 
коханими, рідними й навіть збудливими здавалися 
їй ці риси. Вона згадувала, як безліч разів заставала 
Його в обіймах інших. Як злилася, нервувала. Як 
підходила до нього навмисно гордовито, ; говорила 
з Ним вдавано байдуже. Але щоразу, як; тільки бачи
ла Його, сповненого каяття, біля своїх ніг, як ті ль- 
ки відчувала на своїх ступнях ніжну вологу Його 
поцілунків -  прощала все, не в силах втриматися. 
Галина вийшла з вагона перша й, кивнувши такси
стові, який підскочив, швидко прибрала із чола 
впертий локон чубчика. На місто повільно насту
пали сутінки. «Швидше!» -  серце жінки скажено 
гупало, передчуваючи зустріч. «Швидше! » -  нерво
во шепотів вітер, який свистів за віконцем авто. І 
ось Галина вже виходить із машини, ось уже цокіт 
її підборів гучною луною розлітається знайомими 
до болю вуличками. Як завжди, вона помітила Його 
першою. Галина завмерла й раптом цілком заспоко
їлася. Із дуже збудженої світської дами вона пере
творилася у чарівну тендітну жінку з високо під
нятою головою, щасливою посмішкою й сяючими 
очима. Вона дзвінко засміялася й кинулася до Нього 
в обійми, на ходу розстібаючи блузку. «Нехай це бо



жевілля, нехай таких, як я, у нього тисячі, ні, мі
льярди. Але ж зараз я щаслива!» Кожною клітин
кою свого тіла Галина відчувала Його вологі пе
стощі. Вона тонула в них, розчинялася, втрачала 
себе, стаючи то безмірно величезною, то мізерно 
малою. Вона не відчувала вже різниці між своїм і 
Його єством. З кожним поривом, з кожним Його 
наближенням рамки реального життя залишали 
Галину, поступаючись місцем якомусь первісному, 
звіриному бажанню рухатися. Вона раптом відчу
ла себе вільною, жагучою, гарною, жаданою, зва
бливою. Вона то боролася з Ним запекло, невміло, 
то, немов рабиня, підкорялася Його владній муж
ності. То, як дитя, грайливо кокетувала, хихи
каючи й вислизаючи, т о  ставала раптом серйоз
ною й чуттєвою, урочисто, немов уперше, впу- 
скаючи його в себе... Вона задихалася, захлиналася 
солонуватим смаком Його піновиверження. Вона 
була щаслива.

Трохи пізніше, безсило розпластавшись на ка
мені, який поріс водоростями, Галина трохи при
мружившись, пильно вдивлялася в Нього, намагаю
чись знайти, криється в таємних Його глиби
нах, діється зараз за маскою спокою й незворуш
ності. Не знайшла... Зрозуміла, що ніколи не знай
де. І раптом зважилася на визнання, яке ніколи ра
ніше нікому не робила: «Я люблю тебе, море! Чуєш? 
Я люблю тебе!!!» -  закричала вона й щасливо роз
сміялася».

Владислава, нарешті, відірвалася від машинки. 
Здається, новела на конкурс була готова. Вона, 
вдаючи строгого критика, ще раз пробігла рядки 
очима.



-  Алло, Сергійку, вибач, що дзвоню на стільни
ковий, ти де? Працюєш? Переговори? Слухай, а я 
тут новелу свою закінчила, хочеш почитаю? А що, 
по телефону теж можу. А я не дуже тебе відволі
каю? Що значить «не важливо»? Ну, тоді слухай...

Із кухні долетів дружний сміх. Глюк з Деном на
лежно оцінили таку телефонну розмову.
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