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ЗНАЮТЬ  ВІДПОВІДЬ  ОРХІДЕЇ
                                                                        РОМАН
ГЛАВА  1
         
         Більшість з тих, хто відвідує  Ніро Вульфа згідно попередньої  домовленості, особливо, коли вони приїздять з такої далечини, як Небраска, мають, як правило, заклопотаний вигляд.   Однак, у сьогоднішнього відвідувача вигляд був цілком нормальний.   Перед нами сидів гладко виголений чоловік з живими карими очима і вперто окресленим ротом, який виглядав молодшим за свої шістдесят.  А я вже знав, що йому навіть шістдесят один рік.   Коли в понеділок вдень прийшла телеграма від  Джеймса  Р. Херолда -- Омаха, Небраска -- з проханням про зустріч, я, як зазвичай, навів про нього деякі довідки.  З'ясувалося, що він є єдиним власником компанії залізних виробів "Херолд", яка торгує оптом, що він дуже поважна людина і має на своєму поточному рахунку більше половини мільйона доларів.   Останнє, певна річ, могло обіцяти нам солідний гонорар, якщо джентльмен насправді опинився в  делікатному становищі.  І ось тепер, поглянувши на нього, я, зізнатися, був розчарований.  Судячи по зовнішньому вигляду, можна було подумати, що він по-простому приїхав проконсультуватися відносно обрізки кущів орхідей.  Тепер цей тип зручно розвалився в червоному шкіряному кріслі.
  --  Здається, мені варто пояснити, чому мій вибір впав саме на вас.
  --  Як хочете, -- буркнув Вульф.  Впродовж півгодини після ланчу він зазвичай не розмовляє, а бурчить.
         Херолд закинув ногу на ногу.
  --  Це стосується мого сина.  Я хочу знайти свого сина.  Приблизно місяць тому я помістив у нью-йоркських газетах оголошення, зв'язався з поліцією, а також...  Ви щось сказали?
  --  Нічого.  Я вас слухаю.    
         Як би не так.  Вульф скорчив гримасу.  Це означало, що коли тут не пахне хорошим гонораром, то Херолд може забиратися до біса.   Одному з наших клієнтів, який вжив замість словосполучення "встановити контакти", словечко "контактувати", довелося викласти зайву тисячу доларів, хоча він про це не знав.
         Херолда, схоже, бентежили сумніви, однак він відкинув їх убік.
  --  Розумію.  Ви не любите пхати носа в справу, якою займається поліція.  Але тут не той випадок.  Я мав справу з Бюро зниклих людей, з якимось лейтенантом на прізвище Мерфі, а до цього ще давав і оголошення в "Скандальній хроніці".  Абсолютно безрезультатно.  Врешті, моя дружина остаточно втратила терпіння, сіла мені на голову, і я зателефонував із Омахи лейтенанту Мерфі, сказав йому, що хочу найняти приватного детектива, попросив  кого-небудь  мені порекомендувати.  Він почав було мене відмовляти, я ж, варто мені чогось захотіти, завжди стою на своєму,  добився свого, і він рекомендував мені вас.  Він додав також, що в справах подібного роду від вас мало користі, бо ви надто товстий і лінивий, але ви маєте двох службовців -- Арчі Гудвіна і Сола Пензера, неперевершених віртуозів.  Отож, я й надіслав вам телеграму з проханням про зустріч.
        Вульф видав звук, схожий на фиркання і вказав пальцем на мене:
  --  Це містер Гудвін.  Йому все і повідайте.
  --  Він працює у вас, чи не так?
  --  Авжеж.  Мій довірений помічник.
  --  В такому разі, я скажу все вам.  Звик мати справу з начальством.  Пол -- мій єдиний син, ще маю дві дочки.  Коли він пройшов курс в університеті штату Небраска, я залучив його до оптової торгівлі залізними товарами.  Це було одинадцять років тому.  Він був некерованим, коли вчився в університеті, і я вирішив, що відчувши себе в упряжці, хлопець стримає норов.  Куди там!  Він украв двадцять шість тисяч доларів із каси фірми, і я вигнав його в три шиї, -- Херолд піджав свої тонкі губи. -- І з роботи, і з дому.  Він виїхав з Омахи -- я його більше ніколи не бачив.  І не хотів бачити, але тепер хочу, і моя дружина хоче.  Місяць тому, восьмого березня, я довідався, що він не брав грошей.  Я дізнався, хто їх взяв, що було цілком і повністю доведено.  Ясна річ, злодію віддасться по заслузі, а я б хотів розшукати власного сина.
        Він витяг з кишені великий конверт, щось з нього дістав і піднявся з крісла.
  --  Це його фотографія, остання з тих, які я маю. -- Одну з них він протягнув мені. -- Тут шість екземплярів, я можу зробити ще. -- Він повернувся на своє місце в кріслі. -- З хлопцем вчинили несправедливо, і я хотів би загладити свою вину.  Мені ні за що перед ним вибачатися, бо в той час у мене на руках були докази, що гроші взяв він, а тепер  я знаю, що не він, і тому хотів би його знайти.  Дружина прямо таки горить від нетерпіння побачити синочка.
         На фотографії був відбиток круглощокого юнака в академічній шапочці, мантії і прищами на підборідді, видно, дуже доброго.  Ніякої помітної схожості з татусем, який не проявляв ніяких ознак сентиментальності.  Чи то вмів тримати себе в руках, чи то просто в його жилах текла риб'яча кров.  Я був схильний думати, що останнє більше відповідало дійсності.  Дружина на нього наїхала, а то б і не пчихнув.
         Вульф поклав фотографію на стіл.
  --  Ви певні, що він у Нью Йорку, але чому, дозвольте запитати?
  --  Тому що дружина і обидві дочки кожного року в дні народження отримують від нього листівки -- спеціальні вітальні картки.  Я підозрюю, що дружина весь цей час з ним листувалась, хоча вона й заперечує.  Вона говорить, що залюбки б листувалась, але він не дав їй адреси, присилав лише листівки, і на всіх стояв поштовий штемпель Нью Йорка.
  --  Коли прийшла остання?
  --  Дев'ятнадцятого листопада, менше, як п'ять місяців тому.  В день народження моєї дочки Марджори.  І також із Нью Йорка.
  --  Що-небудь іще?  Хто-небудь бачив його тут?
  --  Не знаю.
  --  Поліції вдалося добути факти?
  --  Рівним рахунком нічого.  Але я не скаржусь.  Очевидно, вони старались, але в такому величезному місті, як Нью Йорк, у них по горло всяких інших справ.  Я певен, що одинадцять років тому син приїхав сюди потягом із Омахи, але я не можу підтвердити це фактами.  В поліції моєю справою займалися кілька людей, цілий тиждень займалися, принаймні, вони мені так сказали, а тепер, думаю, вже ніхто не займається.  Я послухав дружину і вирішив сам почати рішучі кроки.  Щоправда, на збиток своєму бізнесу.
  --  Цього мені мало, -- сухо зазначив Вульф.  Він також, мабуть, зупинився на версії риб'ячої крові. -- І що, оголошення в газетах не дали жодних результатів?
  --  Жодних.  Я отримав листи від п'яти пошукових агентств з пропозицією послуг, зо дві дюжини листів від психів і самозванців, поліція ними займалася, але все виявилося липою.
  --  Яким образом були складені ваші оголошення?
  --  Я сам їх писав.  Вони всі були однакові. -- Херолд витяг з нагрудної кишені велике шкіряне портмоне, порився в ньому і дістав газетну вирізку. Повернувшись лицем до світла, став читати:
         "Пол Херолд, який виїхав із Омахи, штат Небраска, дізнається дещо для себе вигідне, якщо негайно зв'яжеться з батьком.  Стало відомо, що сталася помилка.  Того, кому потрапить на очі це оголошення, і хто знає що-небудь відносно місцезнаходження вищеназваного Пола Херолда в даний момент, або впродовж останніх десяти років, просимо зв'язатися з автором оголошення, розуміється, за пристойну винагороду".
  --  Я помістив його в п'яти нью-йоркських газетах, -- він засунув вирізку в портмоне, а портмоне до кишені. -- Загалом, оголошення з'являлось тридцять разів. Стільки грошей викинуто на вітер!  Мені не шкода грошей, мені шкода викидати їх на вітер.
         Вульф хрюкнув.
  --  Краще б ви витратили їх на мене чи містера Гудвіна і містера Пензера.   Ваш син по прибутті до Нью Йорка міг змінити прізвище, що дуже навіть вірогідно, тому не дивно, що ні поліція, ні ці оголошення не допомогли вам натрапити на його слід.  А ви не знаєте, при ньому був багаж коли він виїздив із Омахи?
  --  Так.  Він забрав увесь свій одяг і дещо з особистих речей.  При ньому були валіза, кейс і сумка.  
  --  Які-небудь із цих речей були помічені його ініціалами?
  --  Ініціалами? -- Херолд  спохмурнів. -- Ммм...  Так, звісно, валіза і кейс.   Подарунки матері.  Тобто, моєї дружини.  А вам навіщо знати?
  --  Тільки  "П.Х." чи ще друге ім'я?
  --  Немає у нього ніякого другого ім'я.  Просто "П. Х."  Навіщо вам?
  --  Якщо він змінив ім'я і прізвище, вірогідно, йому було зручніше у всіх відношеннях, щоб вони теж починалися з П. Х.  Існує десять тисяч  варіантів розшифровки цих ініціалів.  Так що, містере Херолд, якщо навіть ми з вами зупинимось на цьому самому П. Х., нам передує складна і втомлива праця, плюс до всього слід прийняти до уваги той факт, що ваш син не бажає себе виявляти, раз усі ваші оголошення стрельнули холостими.  Думаю, вам краще залишити вашу затію.
  --  Ви хочете сказати, що я маю припинити пошуки?
  --  Так.
  --  Але я не можу...  Дружина і дочки...  Ні, я теж хочу його знайти.  Справедливість має взяти гору.  Хлопчину слід знайти.
  --  І ви хочете найняти мене?
  --  Так.  Вас, Гудвіна і Пензера.
  --  Тоді я маю попередити вас, що на роботу можуть піти місяці, що витрати можуть виявитися вельми значними, сума ж мого гонорару не залежить від успіху чи неуспіху моєї роботи.  У мене високі гонорари, містере Херолд.
  --  Знаю.  Мені сказав лейтенант Мерфі. --  Зараз у Херолда був куди більш заклопотаний вигляд, ніж на початку зустрічі. -- Я можу в будь-який час відмовитися від ваших послуг?
  --  Так.
  --  Гаразд. -- Він набрав у легені повітря: -- Вам потрібен завдаток?
  --  На прийдешні витрати.  Більш того, мені потрібно знати все, що відомо вам. -- Вульф повернувся в мій бік: -- Арчі, блокнот.
         Він вже давно лежав переді мною.
         Коли через годину клієнт пішов, а Вульф піднявся до оранжереї на полуденне засідання з Теодором і своїми орхідеями, я поклав до сейфа чек на три тисячі доларів і сів за друкарську машинку опрацьовувати свої записи.  У мене вийшло п'ять сторінок самих фактів, парочка з яких могла б пригодитися в подальшій роботі.  У Пола Херолда був рубець на лівій нозі під коліном довжиною в три дюйми-- результат нещасного випадку в дитинстві.  Це могло нам допомогти, знайди ми його зі спущеними штаньми.  Завдяки нещасному випадку він був звільнений від служби в армії і не потрапив на війну.  Матір називала його Пупсі.  Він не пропускав жодної спідниці, якийсь час він поклав око на свою однокурсницю Ерлін Мейсі, однак не зв'язав себе вузами Гіменея.  Наскільки було відомо нашому клієнту, виїхавши на схід, Пол не підтримував зв'язків з жодною із своїх подружок.  Він спеціалізувався на соціології, однак у батька були вельми туманні уявлення про університетські справи сина.  Впродовж двох років юнак брав уроки гри на скрипці, відтак, продав її за двадцять доларів, за що одержав наганяй.  Незважаючи на хворе коліно, намагався грати в футбол, але в команду не потрапив, двічі приймав участь у бейсбольних матчах проти "Канзаса".  Це все, що стосується спорту.  Палить і п'є в міру.   Стосовно пристрастей його дитяти до азартних ігор, то клієнту про це нічого  невідомо.  Регулярно просив гроші на кишенькові витрати, проте до того рокового випадку з пропажею грошей ні в яких махінаціях запідозрений не був.
       І так далі, і тому подібне.  Словом, нічого виразного.  Ніяких свідчень про уподобання, припустімо, до тварин чи про те, що у хлопця була тверда мета стати Президентом  Сполучених  Штатів, нічого такого, що могло  нам хоча б трохи допомогти.  Якщо батько добре знав свого сина, в чому я дуже сумніваюся, то це була звичайнісінька дитина, якій дуже не поталанило, і яка тепер перетворилася невідомо у що.  Від тієї реклами, яку  дав нам з Солом лейтенант Мерфі із бюро зниклих людей, недобре попахувало.  Будь-який службовець поліції Великого Нью Йорка, починаючи з самого комісара Скіннера і завершуючи останньою сошкою, залюбки віддав би свій денний заробіток, аби стати свідком того, як Ніро Вульф сяде в калюжу.  Отож, цілком вірогідно, Мерфі, попотівши цілий місяць над цією справою, второпав, що перед ним якраз той самий випадок.  
         Я відправився до кухні і сказав Фріцу, що ми взялися за справу, над якою будемо пихтіти зо два роки і в підсумку зостанемось з носом.
        Фріц усміхнувся і покачав головою:
  --  З носом в нашому домі ніхто ніколи не залишиться, -- рішуче заперечив він. -- А  ти і містер Вульф, і поготів.
         Він дістав з холодильника пластикову коробку, поставив її на стіл і відкрив кришку.
  --  Мерзотник, ікра алози була на ланч, -- заволав я. -- Ти і на обід готуєш отруту?
  --  Мій дорогий Арчі, -- почав Фріц, який переважав мене тільки в приготуванні їжі, -- то було звичайне соте зі звичайнісінькою підливкою з часника і кервеля.  Тепер буде в  каструлі, з маслом із анчоуса, яке я приготував власноруч.  Тоненькі пластинки сала будуть порублені, дружок, разом з п'ятьома травами.  У сметану, в якій все буде тушкуватися, я добавлю три інші трави і витягну їх тільки перед тим, як подати блюдо на стіл.  Сезон алози дуже короткий, тож містер Вульф згоден мати її в себе на столі три рази на день.  Можеш сходити до Ела на Десяту авеню і скуштувати неїстівної гидоти -- окорока на житньому хлібові з тушеною капустою.
        Після цих слів Фріца пересмикнуло.
        Поміж нами спалахнула суперечка, проте я не став піддавати себе ризику бути виставленим до Ела і його окорока.  Ми все ще продовжували сперечатись, коли я почув, що Вульф спускається ліфтом зі своєї оранжереї, і зразу ж, безболісно для нас обох, вийшов з гри, покинувши Фріца наодинці з його травами.
        Вульф стояв біля полиць з книгами, розглядаючи глобус, котрий був пузатіший, ніж він.  Можливо, хотів упевнитися в тому, що Омаха, штат Небраска, знаходиться там, де була завжди.  Упевнившись, що так воно і є, він попрямував до свого столу, обійшов його і опустив свою колосальну тушу в зроблене по спеціальному замовленню крісло.
        Він витягнув шию, щоб повністю обвести поглядом килим, що покривав всю середину кімнати.
  --  Тепер квітень, тому килим у нас брудний, -- промовив велемудрий Вульф. -- Слід нагадати Фріцу, щоб відправив його в чистку, а сюди нехай постеле що-небудь інше.
  --  Свіжу "Таймс", -- кивнув я, розглядаючи Вульфа. -- Але це ніяк не може служити темою довгої розмови.  Якщо вам хочеться уникнути обговорення проблеми Пола Херолда, візьміть що-небудь, пов'язане з Близьким Сходом.
       Вульф хрюкнув.
  --  З чого б мені її уникати?  Адже лейтенант Мерфі сказав, що це робота для вас з Солом.  Ти з ним зв'язався?
  --  Так.  Ми хочемо прикинутися новобранцями Армії Спасіння.  Він почне з Бетгері і рушить на північ, я почну з  Ван Кортленд Парк і рвону в сторону півдня.  На Різдво ми з ним зустрінемось біля гробниці Гранта і порівняємо наші спостереження.  Після чого візьмемось за Бруклін -- там рочків на три роботи, не більше.  Можете запропонувати що-небудь цікавіше?
  --  Боюсь, що ні. -- Вульф зробив богатирський вдих. -- Схоже, справа безнадійна.  Ти не знаєш, у цього лейтенанта Мерфі є якісь особисті причини мене ненавидіти?
  --  Навряд чи.  Просто він служить у поліції, чого цілком досить.
  --  Мабуть, ти правий. -- Він заплющив очі, через секунду знову їх розплющив. -- Я мав би відмовитись від цієї роботи.  Я майже певен, що в Нью Йорку під ім'ям Пола Херолда його ніхто не знає.  Цій фотографії одинадцять років.  Як наш герой виглядає тепер?  Дуже вірогідно, що він не хоче бути упізнаним, і оголошення послужили йому застереженням.  Що стосується пошуку зниклих людей, то поліція у цій справі добре напрацьована.  Якщо ж вони після цілого місяця пошуків...  З'єднай мене з лейтенантом Мерфі.
        Я підійшов до телефону і набрав СА   6 -2000, врешті-решт, переконав якогось сержанта, що мені окрім Мерфі ніхто з їх відомства не потрібен, а коли останній взяв слухавку, зробив знак Вульфу.  Свою слухавку я не став класти.
  --  Лейтенант Мерфі?  Це Ніро Вульф.  Сьогодні вдень мене відвідав якийсь Джеймс Херолд із Омахи, Небраска, з метою найняти мене розшукати його сина Пола.  Він говорить, що ви порадили йому звернутися до мене.  Він запевняє, що бюро вже цілий місяць займається пошуками його сина.  Це правла?
  --  Правда.  Ви погодились на нього працювати?
  --  Так.
  --  Чудово.  Щасти вам, містере Вульф.
  --  Дякую вам.  А можна поцікавитись відносно прогресу в розслідуванні?
  --  Він дорівнює нулю.  Щоразу з'ясовувалось, що ми йдемо по хибному сліду.
  --  Ви використовували якісь методи, крім рутинних?
  --  Дивлячись, що називати рутиною.  У цій справі все ясно: з хлопцем обійшлися несправедливо і він образився.  У мене досі ним займається один толковий чоловік.  Якщо хочете, присилайте Гудвіна з листом від Херолда -- ми з задоволенням покажемо рапорти.
  --  Дякую вам.  Ви маєте  які-небудь припущення?
  --  Боюсь, що ніяких.  Зичу вам удачі.
       Цього разу Вульф не став йому дякувати.  Ми разом повісили слухавки.
  --  Прекрасно, -- озвався я. -- Він думає, що вручив нам гримучу змію.  Хай йому чорт, адже він, здається, має рацію.  Отже, звідки почнемо?
  --  Тільки не з кварталів Бетгері, -- буркнув Вульф.
  --  О'кей.  Тоді звідки?  Боюсь, стан справ куди гірший, ніж виглядає.  А що, коли голубчик    Пол сам сфабрикував дільце з крадіжкою двадцяти шести кусків, щоб дременути від татуся?  Не дивно при такому батечкові, га?  Отож, побачивши оголошення, де його просять зв'язатися з батьком, не з матір'ю і сестрами, а з батьком, згадуючи при цьому про якусь помилку, що він робить?  Пускається  чимскоріше в Перу чи на Близький Схід, або йде до крамниці і купує собі пару бакенбардів.  А що, ідея -- можна розпитатися в усіх магазинах, які торгують бакенбардами, і якщо ми знайдемо...
  --  Заткнись.  Ось тобі ідея.  Слухай і мотай на вус.
         Я втупився на Вульфа.
  --  Майте на увазі, шеф, все не настільки безнадійно.  Я старався підняти вам настрій і тим самим змусити працювати ваші протухлі мізки.  Так, якщо ви...
  --  Я сказав тобі -- заткнись.  Ще не пізно дати оголошення в завтрашні газети?
  --  В "Газетт" уже пізно.  Може, встигнемо в "Таймс".
  --  Блокнот.
         Якщо навіть він схибнувся, я все рівно ще числився в його штаті, тому я пішов  до свого столу, дістав блокнот, розкрив його на чистій сторінці і взяв ручку.
  --  Там, де друкують різне, -- велів він. -- У дві колонки по три дюйми кожна.  Заголовок "До   П. Х." великим жирним шрифтом з крапками після П і Х.  Далі текст дрібніший: "Ваша невинність доведена, каємось з приводу вчиненої несправедливості, -- він змовк. -- Заміни "каємось" на "жалкуємо".  Далі:  Не дозвольте злобі завадити торжествувати справедливості, -- він знову змовк. -- Вас ніхто не змушує вступати в контакт, але потрібна ваша допомога в розкритті справжнього злочинця.  Зобов'язуюсь поважати ваше небажання відновити зв'язки, котрих ви відновити не побажаєте".
        Він піджав губи, затим кивнув.
  --  Далі моє прізвище, адреса і номер телефону.
  --  Чому б не спом'янути матінку? -- запитав я.
  --  Нам невідомо, як він до неї ставиться.
  --  Він посилає їй до дня народження вітальні листівки.
  --  А тобі відомо, під впливом якого почуття він це робить?
  --  Ні.
  --  Тоді є доля ризику.  Ми можемо напевно визначити лише два почуття, які володіють ним:  почуття образи за несправедливість і бажання відплатити.  Якщо ж і вони у нього відсутні, то він або надлюдина, або недолюдина.   В такому випадку нам ніколи його не знайти.  Я розумію, що стріляю навмання та ще й по невидимій цілі, і станеться чудо, якщо ціль буде вражена.  Є якісь інші міркування?
        Я сказав, що додати мені нічого і підсунув до себе друкарську машинку.

ГЛАВА  2

        В межах Великого Нью Йорка мешкає, принаймні, сто тисяч людей, по відношенню до яких колись була вчинена несправедливість чи ж вони думають, що була вчинена; бодай хоч у п'ятдесяти ініціали   П. Х., половина з них побачать це оголошення, одна третина на нього відгукнеться -- троє письмово, шість зателефонують, а двоє зайдуть у старий аристократичний особняк на Тридцять П'ятій Західній вулиці, котрий являється власністю Вульфа і в якому він мешкає і владарює наді мною до того часу, поки мені не видасться, що його влада зайшла надто далеко.
        ... Першим відгукнувся не  П. Х., а  Л. К. -- Лон Коен із "Газетт".   Він зателефонував у четвер вранці і запитав про оголошення  по справі Хейза.   Я сказав, що ми не давали ніякого оголошення по справі Хейза, на що він мені коротко відповів:  брехуни.
  --  Вульф дає оголошення, звернене до П. Х., заявляючи, що знає, буцімто той невинний, а ти говориш, ви не робили ніякого оголошення, -- розпинався він. --  Гаразд, гаразд.  І це після всіх тих послуг, котрі я для тебе зробив.  Я всього тільки і питаю...
  --  До біса! -- перервав я його сентенції. -- Вже б мені слід було знати, та й містеру Вульфу також:  адже ми регулярно читаємо газети і знаємо, що хтось, на ім'я  Пол Хейз притягнений до суду за звинуваченням у вбивстві. -- Це не наш П. Х., -- кричав я в слухавку.
  --  О'кей.  Судячи з усього, ви вчепились у справу мертвою хваткою, а вже коли Вульф вчепиться в щось мертвою хваткою, він нікого й близько не підпустить.   Але коли ви будете готові трішки відпустити щелепи,  згадайте про мене.
       Переконувати Лона в помилковості думки було даремно, і я цього робити не став.  І Вульфу, який перебував в даний момент в оранжереї на черговому засіданні зі своїми орхідеями, не став дзвонити.  Який сенс піднімати його на сміх через те, що шеф упустив з виду, що людину з ініціалами П. Х. в теперішній момент судять за звинуваченням у вбивстві -- адже і я начисто про це забув.
       Більшу частину дня мене раз за разом смикали інші П. Х...  З одним із них, П. Хорганом, не було ніяких проблем, бо він заявився до нас власною персоною, і мені досить було на нього зиркнути:  він був значно старшим за нашого клієнта.  Другий, який також явився власною персоною, завдав чимало клопоту.  Його звали Перрі Хеттінгер, і він відмовлявся вірити, що оголошення не має до нього жодного стосунку.  Коли мені, врешті, вдалося від нього відчепитися і я повернувся в столову, Вульф вже розправився з м'ясним пирогом, і я лишився без добавки.
        Щодо телефонних дзвінків від П. Х., то з цим було складніше -- їх я не бачив в обличчя.   Трьох я виключив у результаті тривалих розмов, проте на трьох інших було варто поглянути -- я призначив їм побачення.  Відходити від телефону мені було не варто, і я зателефонував Солу Пензеру, попросив його зайти за фото, залишеному нашим клієнтом, і пройтися на ці самі побачення.  Звісно, для Сола, кращого з оперативних слідчих, з таксою в шістдесят доларів за годину, таке дитяче доручення здалося  справжнім ображенням, але на те була воля нашого клієнта, до того ж, я платив з його кишені, а не з своєї, і міг трішки  докласти.
        Те, що в кримінальній хроніці фігурувала людина, чиї ініціали теж були  П. Х., як я й гадав, дуже ускладнило життя.  Дзвонили з усіх газет, у тому числі і з "Таймс", дві редакції командирували до нас кореспондентів, з котрими я бесідував через поріг.  Близько полудня подзвонив сержант Перлі Стеббінс з Відділу розслідування вбивств.  Він зажадав переговорити з Вульфом.  Однак, я сказав йому, що Вульф зайнятий, і це відповідало дійсності, оскільки він потів над кросвордом в лондонському "Обсервері".  Я поцікавився у Перлі, чи не можу йому чимось помогти.
  --  Ви ще зроду мені ні в чому не помогли, -- буркнув він, -- і ваш Вульф також.  Але раз він дає оголошення в газеті, в якому стверджує, що вбивця невинуватий, і що він хоче назвати ім'я справжнього злочинця, ми повинні поцікавитись, що все це означає.  Я за цим і телефоную.  Якщо він не скаже мені по телефону, я буду у нього за десять хвилин.
   --  Мені дуже прикро, якщо ви станете себе затрудняти, -- запевнив я Стеббінса. -- Звичайно, ви не повірите жодному моєму слову, тому я рекомендую вам подзвонити лейтенанту Мерфі із Бюро зниклих людей.  Він вам розповість усе, як є.
  --  Що ще за жарт?
  --  Зовсім не жарт.  Я б нізащо не осмілився жартувати з охоронцем законності.  Зателефонуйте  Мерфі.  Якщо ж його розповідь вас не задоволить, приходьте до нас на ланч.  Перуанська диня, м'ясний пиріг, ендівій під соусом з мартіні і...
        В трубці клацнуло, пролунали гудки.  Я висловив Вульфу міркування, що було б дуже здорово завжди ось так легко відбиватися від Стеббінса.  Він скривив фізіономію -- це відносилося до кросворду -- і підвів  голову.
  --  Арчі...
  --  Так, сер.
  --  Процес над Пітером  Хейзом почався близько двох тижнів тому?
  --  Точно, сер.
  --  В "Таймс" давали його фотографію.  Принеси цей номер.
        Я хмикнув.
  --  Сер, мені спала подібна думка, коли подзвонив Лон, проте я добре пам'ятаю знімки цього суб'єкта -- їх давала "Газетт" і "Дейлі ньюс", -- і я цю думку відкинув.  Втім, не завадить знову поглянути.
        Одна з шістнадцяти тисяч моїх обов'язків полягає в тому, щоб зберігати підшивки "Таймс", по п'ять недільних номерів кожна, в шафі за книжними полицями.  Я пішов до шафи, присів біля неї навпочипки і, чхаючи від пилу, доволі скоро відкопав те, що нам було потрібно -- сімнадцяту сторінку газети від 27 березня.  Я швидко пробіг її і вручив Вульфу, а сам дістав із шухляди столу фотографію Пола Херолда в академічній шапочці і мантії, яку також вручив Вульфу.  Він поклав знімки рядком і втупився на них сердитим поглядом, я підійшов збоку.  Знімок в газеті був не вельми який, проте, навіть дивлячись на нього, можна було з певністю сказати, що коли на ньому наш П. Х., то він за одинадцять років добряче змінився.  Його круглі щоки впали, ніс став меншим, губи тоншими, а підборіддя відвисло.
  --  Ні, -- промовив Вульф. -- Га?  Що скажеш?
  --  Прийнято одноголосно, -- кивнув я. -- Дідька лисого його знайдеш.  Може, варто заглянути до суду?
  --  Маю сумнів.  Принаймні, не сьогодні.  Ти мені тут потрібен.
        Це всього лише відтермінувало агонію.  Того ж дня, окрім журналістів, нас відвідала ще одна особа.  Діло було так.  Рівно через три хвилини після того, як Вульф відбув на свою щоденну двогодинну -- від четвертої до шостої -- зустріч з орхідеями, залунав дверний дзвінок, і я вийшов у хол.   На ганку стояв суб'єкт середніх років, який явно не голився з учорашнього ранку.  Він був у мокрому плащі кольору деревного вугілля і в чорному фетровому капелюсі останньої моделі.  Схоже, черговий П. Х., а не журналіст.  Він заявив, що бажає переговорити з Ніро Вульфом.  На що я відповів, що Ніро Вульф зайнятий, назвав себе і запропонував свої послуги.  Він завагався.
  --  Я маю обмаль часу, -- промовив він, поглянувши на годинника.  Скидалося на те, що він був чимось стурбований. -- Мене звати Алберт Фрейєр.  Я адвокат. -- Він дістав із кишені шкіряне портмоне, витяг з нього візитну карточку і вручив її мені. -- Я захисник Пітера Хейза, якого судять за звинуваченням у вбивстві першого ступеня тяжкості.  Мене чекає таксі -- у журі зараз перерва, і я маю бути на своєму місці.  Вам що-небудь  відомо стосовно оголошення, яке Ніро Вульф помістив у сьогоднішніх газетах?  Те, що звернено до П. Х.?
  --  Відомо.
  --  Воно потрапило мені на очі всього годину тому.  Я б хотів запитати у Вульфа одне: ходять чутки, що воно адресоване моєму клієнту  Пітеру Хейзу, хотілося б знати -- так це, чи не так?
  --  На ваше питання неважко відповісти:  ні, це не так.  Містер Вульф і не чув ні про якого Пітера Хейза, якщо не рахувати газетних репортажів з процесу.
  --  Ви в цьому можете заприсягтися?
  --  Так.
  --  Що ж... -- схоже, він засмутився. -- Я сподівався...  Але неважливо.  Хто цей П. Х., котрому Вульф адресує своє оголошення?
  --  Це людина, чиї ініціали відомі, але невідоме прізвище.
  --  А що це за несправедливість, про яку згадується в оголошенні?  І справедливість, яка має перемогти?
  --  Це з приводу крадіжки, скоєної одинадцять років тому.
  --  Ясно. -- Він поглянув на свого годинника. -- Я більше не маю часу.  Я хочу, щоб ви доповіли про мене містеру Вульфу.  Щоправда, я не виключаю, що це всього лише збіг.  Але може бути, й каверза.   Якщо так, моєму клієнту може бути завдана суттєва втрата, що дає підстави направити вам позов.  Постараюсь вникнути у все це грунтовно, розуміється, коли матиму час.  Так зможете передати йому мої слова?
  --  Так.  Якщо маєте ще двадцять секунд, дайте відповідь на мої запитання: де родився Пітер Хейз, де він провів своє дитинство і де вчився в коледжі?
  --  Навіщо вам?
  --  Я не зобов'язаний відповідати на ваше запитання.  Можете вважати це звичайною допитливістю.  Адже я читаю газети, чи не так?  Причім, я відповів на шість ваших запитань, чому б вам не відповісти на три мої?
  --  Тому, що я не в стані це зробити.  Я попросту не знаю.
         Він зібрався йти.
  --  Невже? -- не вгамовувався я. -- Ви є захисником людини, яку судять за звинуваченням у вбивстві, і вам невідомі про нього такі дрібниці? -- він вже опустився на сьому зверху сходинку. -- Де живуть його родичі? -- запитав я, стоячи біля порогу.
        Він обернувся.
  --  У нього немає родичів.
        Він подався до таксі, що чекало його, сів у нього і захлопнув дверці.  Таксі покотилося, а я повернувся до кабінету і зв'язався по внутрішньому телефону з оранжереєю.
  --  Так? -- буркнув у слухавку Вульф:  він дуже невдоволений, коли йому дзвонять в оранжерею.
  --  У нас був гість.  Адвокат на ім'я Алберт Фрейєр.  Він виступає в якості захисника Пітера Хейза, але йому невідомо, де той народився, виріс і в якому коледжі навчався.  Він говорить, що у Хейза нібито немає родичів.  Мені здається, варто здійснити подорож до суду, тим паче, що за таксі платить клієнт.  Я поїхав.
  --  Ні.
  --  Ви жертва найпримітивнішого рефлексу.
  --  Гаразд.  Попередь Фріца.
        От чудило.  Я завжди попереджую Фріца, коли виходжу з дому.  Я сходив на кухню, затим повернувся до кабінету, прибрав зі столу, зачинив сейф, перемкнув телефон на кухню.  Коли я вийшов у хол, щоб одягтися, Фріц вже був там -- після мого виходу він має накинути ланцюжок.
         Набувши раз і назавжди автоматичні навички, за них вже не відповідаєш.  Одного разу, багато років тому, коли я виходив у якійсь справі з дому, мене вистежив детектив.  Я його не помітив, і те, про що він дізнався, спостерігаючи за мною впродовж години, обійшлося нам в зайвий тиждень роботи, а нашому клієнту -- в кілька тисяч доларів.  Після такого грандіозного провалу я цілих два місяці, виходячи з дому просто так, насамперед перевіряв, чи немає за мною стеження -- ось така виробилась мила звичка.
        Того вівторка, зробивши кроків п'ятдесят в сторону Дев'ятої авеню, я обдивився, як звично, по боках, але нічого цікавого не помітив.  Коли ж, зробивши ще п'ятдесят кроків, я знову обдивився, в мені щось таке спрацювало.  Причиною тому був тип, який знаходився в сорока ярдах позаду і йшов у тому ж напрямку, що й я.  Раніше його там не було.  Я зупинився і повернувся до нього обличчям.  Той уповільнив кроки, дістав з кишені якийсь папірець, заглянув у нього і став уважно вивчати будинки справа і зліва: найдурніше, що можна придумати в подібній ситуації -- краще вже нахилитися, ніби зав'язуєш шнурки.  Адже його раптова поява означала, що він або випірнув з проходу між будинками, щоб слідкувати за мною, або вийшов з якогось дому, відправляючись по своїх справах.  Якщо останнє, навіщо йому зупинятись і розглядати номери будинків?
       Отже, за мною ув'язався шпик.  Але якби я, як кажуть, схопив його за руку на місці злочину, не маючи доказів, окрім чисто логічних, він би попросту порадив мені проспатися.  Правда, я міг би повестися так, що в мене на руках з'явилися б ці самі докази.  Але на те був потрібен час, Фрейєр же сказав, що журі відправилось радитися, отож, мені було необхідно поспішати.  Все-таки, я вирішив, що можу урвати пару хвилин і розгледіти типа пильніше.  Це був чоловік середнього зросту в пальто реглане бронзового кольору і коричневому капелюсі, довгобразий і гостроносий.  До кінця першої хвилини моїх спостережень він почав проявляти ознаки неспокою, в результаті чого спрямувався до під'їзду найближчого будинку, в якому містився офіс, а також апартаменти доктора Волмера, і натиснув кнопку дзвінка.  Двері відчинила Хелен Грант, секретар дока.  Він обмінявся з нею кількома фразами, при цьому навіть не торкнувшись свого капелюха, розвернувся на сто вісімдесят градусів, спустився на тротуар, затим вибрався по сходах до під'їзду наступного будинку і подзвонив у двері.  Мої дві хвилини спливли, притому мені все було ясно, я зупинив таксі і велів водію їхати до центру.
       У цей час доби в коридорах суду можна зустріти адвокатів, клієнтів, свідків, членів журі, друзів, ворогів, політичних діячів, звичних громадян.  Справившись у муніципального службовця внизу, я вийшов з ліфта на третьому поверсі, перетнув хол і звернув за ріг до дверей з номером ХІХ, будучи певним, що зможу потрапити до зали без всяких проблем, позаяк справа Хейза не фігурувала на перших полосах газет.
       Так воно й трапилось.  У залі суду майже нікого не було -- ні суддів, ні членів журі, ні навіть клерка і стенографіста.  Пітера Хейза, розуміється, там також не було.  На лавках сиділо душ вісім-дев'ять, не більше.  Я справився у офіцера біля дверей і той сказав, що журі ще не з'являлося, і він не знає, коли з'явиться.  Я відшукав телефонну будку і зробив два дзвінки:  Фріцу -- попередив, що чи буду до обіду, чи не буду, і доку Волмеру -- слухавку зняла Хелен Грант.
  --  Послухай, малявка, ти мене любиш?
  --  Аж ніяк.  І ніколи не полюблю.
  --  Чудово.  Я остерігаюсь просити послуги у дівчат, котрі мене люблять, а я б хотів, аби ти мені зробила послугу.  П'ятдесят  хвилин тому у ваші двері подзвонив чоловік в пальто реглане бронзового кольору і двері йому відчинила саме ти.  Чого він хотів?
  --  Матінко божа!  -- обурено вигукнула Хелен. -- Скоро ти будеш прослуховувати наш телефон.  Якщо ти хочеш втягнути мене у свої брудні справи, то у тебе нічого не вийде.
  --  Я не маю жодних брудних справ, тож, я тебе нікуди не втягну.  Він що, намагався продати тобі героїн?
  --  Він запитав, чи не проживає тут чоловік на ім'я Артур Холкомб.  Я відповіла, що не проживає, і він запитав, чи не знаю я, де він мешкає.  Я знову сказала -- не знаю.  Ось і все.  В чому справа, Арчі?
  --  Так, пусте.  Розповім при зустрічі, якщо у тебе не пропаде до того часу бажання зустрітися.  Ну, а кажучи, що не любиш мене, ти обманюєш саму себе.  Скажи мені "до побачення".
  --  Ніяких побачень, Арчі, забудь...
         ... Отже, шпик.  Якщо він дійсно розшукував якогось Артура Холкомба, то чого ж він так поспіхом  ретирувався?  Втім, гадати не було сенсу, лишалося  прикидати в умі, чи пов'язано це з П. Х. і якщо так, то яким боком, і з котрим із них.
        Підійшовши до знайомих дверей, я виявив всередині пожвавлення:  раз у раз заходили люди.  Я підійшов до офіцера, запитав, чи не з'являлось журі, на що він відповів:  "Не питайте, містере, тут усі все знають, окрім  мене.  Проходьте".  Я зайшов до зали і став осторонь, щоб нікому не заважати.  Я займався вивченням декорацій і діючих осіб, коли поряд назвали моє прізвище.  Я обернувся і побачив Алберта Фрейєра.   У нього був аж ніяк не дружелюбний вираз обличчя. 
  --  Так виходить, ви зовсім не чули ні про якого Пітера Хейза, -- процідив він. -- Що ж, в такому разі ви почуєте про мене.
        Я не знайшовся, що йому відповісти, та він і не чекав відповіді.  Він ішов з кимось по центральному проходу до свого місця за столом захисту.  Я послідував за ним і всівся в третьому ряду зліва, з того боку, звідки виводять звинуваченого.  Клерк і стенографіст зайняли свої місця, помічник окружного прокурора Мандельбаум, котрого Ніро Вульф якось викрив у непрофесіоналізмі і змусив проковтнути дещо важко переварюване, сидів за сусіднім столом, за перегородкою, спереду нього на столі стояв портфель.  Поряд з помічником прокурора сидів якийсь молодший чин.  Присутні розсідалися по своїх місцях, а я відчайдушно крутив головою в надії побачити того типа в пальто реглане бронзового кольору, котрий розшукував Артура Холкомба, коли по залі раптом пронісся шумок, і всі як один, повернули голови вліво.  Те ж саме зробив і я.
        До зали ввели звинуваченого.
        Зір у мене прекрасний, до того ж, я напружував його на всі сто, намагаючись розгледіти цього типа, поки він ішов до свого місця безпосередньо позаду Алберта Фрейєра.  Я мав чотири секунди на те, щоб його роздивитися, бо коли він сів спиною до мене, мій зір вже нічим не міг мені допомогти -- на тій фотографії Пол Херолд був зафіксований в анфас, а не в потилицю.  Я заплющив очі й зосередився.  Він, а може й не він.  Можливо, що він, якби...  Коли я дивився на ті фотографії, котрі лежали у Вульфа на столі, я міг сказати:  тридцять до одного, що не він.   Тепер же мені здавалося, що можна поставити два до одного, можна навіть погодитися на крупну грошову ставку, притім я ще не знав, на кого слід ставити.  Мене так і підмивало зірватися з місця і зайти за перегородку, щоб розглянути цього суб'єкта як слід, однак, я змусив себе буквально влипнути в лавку.
        Члени журі розсідалися по своїх місцях, але вони мене не цікавили з жодного боку.  Пожвавлення в залі суду, яке передує оголошенню вироку, зазвичай викликає у всіх хвилювання, проте цього разу я його не відчував.  У мене чимдуж працювала голова, а погляд був зосереджений на спині звинуваченого:  я намагався змусити його обернутися.  Коли офіцер оголосив вихід судді і всі як один встали, я зробив це останнім. 
       Суддя всівся на своє місце і дозволив усім нам зробити те саме.  Я можу в точності повторити вам слова клерка, питання, яке суддя поставив старшині присяжних, питання,  поставлене старшині присяжних клерком, оскільки це звична рутина судового засідання.  
       Перші слова, смисл яких до мене дійшов, були словами старшини присяжних.  Він сказав:
  --  Ми знайшли підсудного винним у пред'явленому йому звинуваченні -- скоєнні вбивства першого ступеня тяжкості.  По залі пронісся гул, вірніше, щось із окремих вигуків і гомону, а жінка позаду мене видала звук, що нагадував хихикання.  Я далі не спускав очей з об'єкта мого спостереження, і дуже добре, що не спускав.  Він раптом піднявся зі свого місця, стрімко обернувся і обвів поглядом залу суду.  Це був зухвалий, допитливий погляд, який на соту долю секунди торкнувся і мене також.  Але тут охоронник взяв молодика під лікоть і всадовив на місце.  Встав Алберт Фрейєр і попросив журі проголосувати.
        Зазвичай під час подібної процедури присутні сидять непорушно, мені ж, як говориться, за всяку ціну закортіло "подзвонити".  Нагнувши голову і притуливши до губів долоню, ніби я хотів утримати слова, що були готові зірватися з моїх вуст, я ступив у прохід, припустився по ньому притьмом і був такий.  Мені було несила дожидатися ледве повзучого ліфта -- я кинувся до сходів.  Біля будинку суду кілька людей ловили таксі, я пройшов квартал у південному напрямку, зловив таксі, всівся і дав шоферу адресу.
        Я прибув у саму тютельку.  Годинник показував 5, 58, коли у відповідь на мій дзвінок постав Фріц і, відкинувши ланцюжок, дозволив мені зайти.  За дві хвилини Вульф мав спуститися з оранжереї.  Фріц зайшов за мною слідом до кабінету і доповів, що головною подією, яка сталася за моєї відсутності, був дзвінок від Сола, котрий сповістив, що зустрічався з трьома П. Х., але жоден з них не був тим, хто нам потрібен.  Тут зайшов Вульф і зайняв своє місце біля столу.  Фріц подався до кухні.
  --  Порядок? -- запитав Вульф, скосивши очі в мій бік.
  --  Ні, сер, -- сказав я. -- Здається мені, що Пол Херолд, себто, Пітер Хейз, був щойно звинувачений у скоєнні вбивства першого ступеня тяжкості.
         Вульф піджав губи, але враз відквасив.
  --  І дуже здається?  Сідай.  Ти ж знаєш, що я не люблю тягнути шию.
          Я всівся у своє крісло і повернувся в його бік.
  --  М'яко кажучи, здається, насправді я в цьому певен.  Потрібен детальний звіт?
  --  Так.  Сугубо по справі.
  --  В такому випадку почнемо з самого початку.  Коли я вийшов з дому, мені на хвіст сів шпик.  В цьому я теж абсолютно певен.  Я не мав часу, аби подражнити його і лишити з носом, тому я від нього просто відірвався.
         Вульф звично хрюкнув.
  --  Далі, -- звелів він.
  --  Коли я зайшов до зали суду, журі ще радились, проте невдовзі ці сучі діти з'явилися.  Я сидів спереду, в третьому ряду.  Ввели звинуваченого, який пройшов у двадцяти футах від мене, тож, я його добре бачив, але, на жаль, не довго, і головним чином в три чверті і в профіль.  Я  сумнівався і вже схилявся до того, що слід кинути монету -- орел чи решка?  Потім він сів і опинився до мене спиною.  Коли старшина присяжних оголосив вирок, він скочив на ноги, щоб окинути поглядом залу і когось у ній побачити.  В його погляді був невідомо кому адресований поклик:  "Дайте мені спокій!"  І ось, в цю мить, я побачив його в анфас.  На його обличчі відбивалося нерозсудливе зухвальство, таке ж саме, що є на обличчі нашого юнака з фотографії.  Надінь на нього академічну шапочку і цю саму хламиду, та ще відкинь одинадцять років -- і буде Пол Херолд.  Я відразу вийшов.  До речі, ще одна деталь.   Я по суті  дав зрозуміти  Алберту Фрейєру, що нас не цікавить Пітер Хейз, так ось, він побачив мене в залі суду, презирливо фиркнув і пообіцяв, що ми ще про нього почуємо.
       Вульф витріщився на мене.
  --  Отакої! -- видихнув він. -- Але ж нам було доручено тільки знайти його.  Ми можемо повідомити містеру Херолду, що його доручення виконано.
  --  Ні.  Хоча я й певен, що це так.  Варто дати Херолду знати, що його власний син звинувачується в убивстві, як він прискочить з своєї Омахи поглянути на нього через решітку і неодмінно скаже "ні".  І вже тоді лейтенант Мерфі від душі посміється над трьома віслюками.  Не просто посміється, а помре зі сміху.  Притому, мені дістанеться на горіхи від вас.
  --  Ти вважаєш, у нас безвихідне становище?
  --  Ні.   Краще, що ви могли б зараз розпочати, так це побачитися з ним і зробити власний висновок.  Щоправда, оскільки ви не любите займатися справами на виїзді, а він не має можливості приїхати сюди для особистої бесіди з вами, вам лишається в усьому покластися на мене.  Цебто, відправити до нього мене.
  --  Ти, Арчі, людина талановита.  Я завжди захоплювався твоїм вмінням знайти вихід з безвихідного становища.
  --  Я сам цим захоплююсь.  Але все має свою межу, до якої ми зараз підійшли.  Саме про це я роздумував у таксі по дорозі сюди.  Кремер, Стеббінс, Мандельбаум або хто-небудь ще із казенного відомства швидко пронюхають, що до чого, дізнається й Мерфі, котрий, як ви знаєте, людина кмітлива.  І якщо цей суб'єкт насправді виявиться Полом Херолдом, кому дістануться всі лаври?  Тут ви маєте проявити свій могутній, як старе дерево, талант.  
       Він бридко хрюкнув і подзвонив, щоб принесли пиво.
  --  Докладний рапорт, будь ласка.  Все, що ти бачив і чув у суді.
       Я засів за роботу, на що пішло небагато часу, і закінчив її на тім самім місці, коли клерк почав підраховувати голоси, а я поспіхом покинув залу. 
       Тут Вульф зажадав "Таймс" зі звітом про процес.  Я кинувся до нашої шафи і швиденько підібрав номери, починаючи з 27 березня і по сьогоднішній день включно.  Він почав з самого початку, а оскільки я вирішив, що й мені не завадило б прилучитися до вивчення цих самих матеріалів, мені довелося почати з кінця.  Він вже дійшов до другого квітня, а я якраз проглядав номер від четвертого квітня, і нам було не уникнути зіткнутися лобами, але тут пролунав дверний  дзвінок.
       Я відправився в передпокій і, роздивившись через прозоре з нашого боку скло плащ кольору деревного вугілля і чорний капелюх, котрі бачив сьогодні вже двічі, відправився доповісти Вульфу.
  --  Він стримав своє слово.  Алберт Фрейєр біля наших дверей.
        Брови Вульфа поповзли догори.
  --  Впусти його, -- буркнув він.

ГЛАВА  3

         Адвокат так і не поголився.  Те, з чим  він прийшов, насправді не терпіло зволікання, і шкребти щоки було ніколи.  Схоже,  він вирішив, що зміг декому щось таке довести, коли, доставлений під моїм конвоєм до кабінету і представлений Вульфу, він навіть не простягнув йому руки.  Якщо це насправді так, то його чекало розчарування, бо Вульф -- противник всіляких  рукостискань.   Коли Фрейєр опустився в червоне шкіряне крісло,  Вульф повернувся в його бік і промовив дуже навіть люб'язно:
  --  Містер Гудвін розповідав мені про вас, а також про  несприятливе рішення журі відносно вашого клієнта.  Прийміть мої співчуття.
  --  Він говорив вам, що ви про мене ще почуєте?
  --  Так, він і про це згадав.
  --  Добре.  Ось, я вже тут, -- Фрейєр явно не міг оцінити по достоїнству велике шкіряне крісло, користуючись лише його передньою половиною. -- Гудвін сказав мені, що ваше оголошення в сьогоднішніх газетах не має до мого клієнта жодного стосунку.  Ще він стверджує, мовбито ви аж ніяк не чули ні про якого  Пітера Хейза.  Я йому, натурально, не повірив.  Не минає й години, як він з'являється в суді, де слухається справа Пітера Хейза, що, звісно, потребує пояснення, за яким я сюди і прийшов.  Певен, мій клієнт невинний.  Він всього лише жертва диявольської змови.  Не берусь ствердити, що ваше оголошення -- частина цієї змови.  Щиро кажучи, не бачу в цьому жодного сенсу, оскільки воно з'явилося в день оголошення рішення журі, однак, я маю намір... 
  --  Містере Фрейєр, прошу вас, не слід бризкати слиною, це негігієнічно. -- Вульф відгородився від нього долонею. -- Я можу значно полегшити ваше життя.
  --  Ні.  Спершу поясніть мені, що означають ваші фокуси?
  --  Я вас розумію.   Ось чому я збираюся зробити те, що роблю вкрай рідко і лише за примусом.  Тепер це викликано надзвичайністю ситуації.   Я розкажу вам те, що повідав мені мій клієнт.  Ви є членом нью йоркської колегії адвокатів, чи не так?
  --  Саме так.
  --  І офіційним захисником  Пітера Хейза?
  --  Авжеж.
  --  Тоді я доведу до вашого відома дещо, яке не підлягає розголошенню.
        Фрейєр звузив очі.
  --  Я не зобов'язаний зберігати в таємниці те, що може послужити інтересам мого клієнта.
  --  Від вас цього ніхто не вимагає.  Єдине, що від вас потрібно, так це поважати таємницю іншої людини.  Інтереси вашого клієнта і мого клієнта можуть пересіктися, а можуть і не пересіктися.  Якщо вони пересічуться, ми подивимось, що тут можна витягти, якщо ж ні, я буду розраховувати на ваше розуміння.  Отже, опублікуванню цього оголошення передував...
        Він розповів йому все начистоту.  Він не став переповідати дослівно нашу тривалу бесіду з Джеймсом Херолдом, але й нічого з неї не приховав.  Коли він завершив свою розповідь, Фрейєр мав повне уявлення, який був стан справ на четверту годину сьогоднішнього дня, тобто, на той момент, коли він подзвонив у наші двері.
        Адвокат був хорошим слухачем і всього двічі перервав розповідь Вульфа:  один раз щось уточнив, другий -- побіжно поглянув на наш товстий і брудний килим.
  --  Я не виключаю, що ви можете вимагати від мене фізичного підтвердження всьому сказаному, -- зауважив Вульф. -- Ви можете поставити під сумнів свідчення містера Гудвіна, одначе раджу вам подивитися його рапорт -- п'ять сторінок на машинці.  Чи ж зателефонувати лейтенанту Мерфі, анонімно, як ви розумієте.  Щодо останнього, то тут я цілком і повністю від вас залежу.  Признатися, я б не хотів, щоб він зайнявся розслідуванням можливого зв'язку між вашим П. Х. і моїм.
  --  З підтвердженням можна і почекати, -- зглянувся Фрейєр. -- Треба бути ідіотом, аби видумати все це, мені ж відомо, що ви аж ніяк не ідіот. -- Він всівся зручніше і навіть відкинувся на спинку крісла. -- Я вас слухаю.
  --  Лишилося зовсім трохи.  Коли ви сказали містеру Гудвіну, що вам невідомо, звідки родом ваш клієнт і що він не має родичів, він вирішив поглянути на цього Пітера Хейза і з цією метою направився до суду.  Він побачив підсудного, коли того завели до зали суду і все ще вагався, але коли було оголошено рішення присяжних засідателів, і ваш клієнт скочив і обвів поглядом залу, він мав вже зовсім інше обличчя.  Як вважає містер Гудвін, схожість з юнацькою фотографією Пола Херолда виявилася майже стовідсотковою.  Ви попрохали мого дозволу поглянути на фотографію, і я, як ви пам'ятаєте, просив вас зачекати.  Тепер я сам прошу вас на неї поглянути.  Арчі!
       Я дістав з шухляди столу одну з фотографій і передав її Фрейєру.  Він подивився уважно, заплющив очі, розплющив їх і знову подивився.
  --  Можливо.  Цілком можливо. -- Він знову поглянув на фотографію. -- Чи ні. -- Він перевів погляд на мене. -- Ви сказали, у нього було зовсім інше обличчя, коли він обвів поглядом залу після оголошення рішення журі?  Що за обличчя?
  --  На ньому з'явилось життя.  Воно стало... натхненним.  Я говорив містеру Вульфу, що у мене склалося враження, ніби він намагався дати знак комусь, щоб йому дали спокій.
       Фрейєр замотав головою.
  --  Я ніколи не бачив його таким.  На першому ж нашому побаченні він заявив мені, що він, можна сказати, помер.  Що його життя було й є суцільний відчай.  
  --  Тобто, наскільки я зрозумів, ви цілком допускаєте, що ця людина може бути Полом Херолдом, -- уточнив Вульф. -- Ви не маєте якихось фактів, які доводят протилежне.  Так? 
  --  Так, -- адвокат задумався. -- Жодних фактів.  Він відмовився обговорювати своє минуле і сказав, що всі його родичі померли.  Це, звичайно, налаштувало проти нього окружного прокурора.  Ви самі розумієте, як це буває.
         Вульф кивнув.
  --  Отже, вам хотілося б мати підтвердження моєму повідомленню?
  --  Ні.  Я приймаю його в такому вигляді.  Як я вже сказав вам, я не вважаю вас ідіотом.
  --  Я потішений.  Тепер давайте обговоримо стан речей.  Мені б хотілося поставити вам парочку запитань.
  --  Валяйте.
  --  Ваш клієнт спроможний платити?
  --  Аж ніяк.  Звісно, що ні.  Це не є жодним секретом.  Я взяв справу на прохання одного свого друга, голови рекламного агентства, в якому Пол працює, вірніше, працював.  Всі, без винятку, колеги мають до нього симпатію і говорять про нього лише хороше.  Його друзі і знайомі -- також, я з ними спілкувався і міг би зібрати десятки письмових характеристик, якби це могло помогти справі.  Проте, окрім тюремної решітки він спорудив ще один бар'єр між собою і навколишнім світом.  І це стосується навіть його найближчих друзів.
  --  Виходить, якщо він дійсно Пол Херолд, це нам на руку.  Мій клієнт чоловік заможний.  Я зовсім не звертаюся до вашого користолюбства, однак кожен має одержувати плату за свій, навіть, і скромний труд.  Якщо ви впевнені в невинності вашого клієнта, вам захочеться подати апеляцію, що коштує дорого.  Моє друге запитання:  ви допоможете нам розвіяти сумніви?  Зумієте ви з'ясувати чимскоріш, чи являється ваш П. Х. моїм П. Х.? 
  --  Що ж... -- Фрейєр поставив лікті на підлокітники крісла і склав докупи долоні. -- Навіть не знаю, що вам відповісти.  Він дуже трудний чоловік і не став давати показання, хоча я добивався з усіх сил.  Я навіть не знаю, з якого боку до нього підступити.  Певен, він буде все заперечувати, оскільки  не захотів розповісти мені про своє минуле.  Ба більше, може статися так, що я вже не зможу представляти його інтереси. -- Він раптом різко подався вперед і його очі блиснули. -- А я хочу їх представляти!  Я певен, що він став жертвою змови, і ще є можливість зібрати докази!
  --  Тоді, якщо дозволите, я поставлю питання таким чином:  чи згодні ви з тим, що було б дуже бажано встановити, що він -- Пол Херолд? -- промуркотів Вульф.
  --  Так.  Ясна річ.  Ви сказали, ваш клієнт мешкає в Омасі?
  --  Авжеж.  Він відбув туди вчора ввечері.
  --  Дайте телеграму, щоб приїхав, і розкажіть про стан справи, а я постараюсь влаштувати йому зустріч з моїм клієнтом.
        Вульф покачав головою.
  --  Не піде.  Звичайно, якщо я буду знати напевне, що чоловік, звинувачений у вбивстві, його син, мені доведеться йому про це повідомити, але я не збираюся говорити йому, буцімто, звинувачений у вбивстві -- його син і попросити його це підтвердити.  Якщо виявиться, що це не його син, що тоді?  Тоді він попросту вважатиме мене кретином.  Я пропоную наступне:  влаштуйте так, щоб містер Гудвін побачився і побесідував з вашим клієнтом.
  --  Яким чином я зможу це зробити? -- адвокат спохмурнів. -- І навіщо?  Гудвін з ним вже бачився.
  --  Я сказав "і побесідував", -- Вульф повернувся до мене. -- Арчі, скільки часу тобі знадобиться для того, щоб прийти до остаточного висновку?
  --  Сам на сам?
  --  Так.  Ти, він і охоронець.
  --  Біс із ним, з охоронцем.  Могло б вистачити п'яти хвилин.  Втім, краще нехай буде десять.
        Вульф знову повернувся до Фрейєра.
  --  Ви не знаєте містера Гудвіна, зате я його добре знаю.  Він зуміє зробити все таким способом, що вас ніхто ні в чому не зможе звинуватити.  Він завжди готовий викликати вогонь на себе.  Можете сказати окружному прокурору, що Гудвін допомагає вам дещо установити.  Що ж до вашого клієнта, то Гудвін сам все йому пояснить. -- Він зиркнув на настінного годинника. -- Все можна було б перевірити вже сьогодні ввечері.  Зараз.  Запрошую вас зі мною пообідати.  Чим швидше закінчимо, тим краще.  
       Усе ж, Фрейєр виявився незговірливим суб'єктом.  Він упирав на те, що йому самому важко так пізно потрапити до ув'язненого в тюрму, більш того, необхідно все продумати -- відкласти діло до ранку.  Коли Вульф розуміє, що заради роботи слід поступитися, йому вдається тримати себе в руках, в силу чого наша нарада завершилася на значно приязнішій ноті, ніж почалась.  Я вийшов у хол разом з Фрейєром, поміг йому одягнутися і провів до самого порогу.
       Ледь зайшовши до кабінету, я збагнув, що Вульф з усіх сил старається приховати самовдоволення.  Коли я брав зі столу фотокартку Пола Херолда, аби покласти її  на місце, в шухляду столу, він зазначив:
  --  Так, його прихід виявився своєчасним, нічого не скажеш.  Але цього було слід чекати після вашої з ним зустрічі в суді.
  --  Угу, -- я засунув шухляду. -- Це ви підстроїли.  На те вам і талант даний.  Одначе, якщо під цим своїм "продумати"він припускає телефонний дзвінок в Омаху чи в Бюро зниклих людей, наслідки можуть виявитися вельми небажаними.  Мушу визнати, ви зробили все від вас залежне, навіть запросили пообідати.  До речі, ви знаєте, що на сьогоднішній вечір у мене призначено побачення, яке я, звичайно, у стані собі дозволити.
        Тож, Вульф обідав на самоті, а я всього на півгодини спізнився до "Фламінго клабу", де Лайлі Роуен у той вечір збирала своїх друзів.  Як звично, після двох годин, проведених у ресторані, ми з моєю крихіткою вирішили, що для танців тут надто мало місця, і відправились на веранду Лайли, вибудувану на верхівці хмарочоса, де нам, природно, ніхто і ніщо не заважало, а Господь Бог від нас з відразою відвернувся.
        Діставшись додому близько третьої години ночі, я пройшов до кабінету і запалив світло, щоб дізнатись, чи не залишив Вульф мені записку з яким-небудь невідкладним терміновим вранішнім дорученням.  На столі було порожньо.  Я піднявся двома сходинковими прольотами і опинився у себе.  
        Я маю провести в постелі повних шість годин, але звісно ж, бувають виключення з правила, тож, у середу вранці я з'явився в кухні о дев'ятій тридцять.  Ще зовсім сонний, але вже вдягнений і причесаний, я постарався, як можна бадьоріше, привітати Фріца, взяв зі столу склянку з помаранчевим соком, який волію пити не охолодженим, і заледве зробив ковток, як задзеленчав телефон.  Знявши слухавку, я почув голос Алберта Фрейєра.  Він повідомив, що все влаштував, і буде чекати мене о десятій тридцять у кімнаті для відвідувачів міської в'язниці.  Я зауважив, що хочу поговорити з його клієнтом  віч-на-віч.
  --  Так, -- мовив  він, -- я вас розумію, але я маю неодмінно бути присутнім, щоб вас упізнати, а також за вас поручитися.
        Я повісив слухавку і повернувся до Фріца.
  --  Трясця, мене підганяють.  Дай мені, будь ласка, скоріше парочку тістечок.  Бог з нею, з ковбасою, ще подавлюся, -- тістечка, мед і кава.
       Фріц було запротестував, але не дуже активно.
  --  Шкідливо починати день зі сніданку на скору руку, ти не на війні, Арчі, -- видав  він. 
       Я з ним погодився цілком і повністю, після чого зв'язався по внутрішньому телефону з оранжереєю і доповів про все Вульфу.

ГЛАВА  4

       Я був не зовсім сам.  В десяти футах справа від мене на точно такому ж дерев'яному стільці сиділа жінка і дивилася між прутами сталевої решітки на чоловіка, як на шимпанзе у клітці.  Нахилившись вправо, я міг би почути, що говорить чоловік, але я не став цього робити, тому що вони, як і я, мали право на таємницю.  В десяти футах зліва сидів чоловік і також дивився крізь решітку, за якою я побачив молодика, котрому явно було менше літ, ніж Полу Херолду на тій фотографії.  Я мимоволі чув те, що він говорив, та йому, певно, було на це наплювати.  У молодика за решіткою був знуджений вигляд.  Тут також тинялися троє чи четверо поліцейських.  Той, що привів мене сюди, стояв біля стіни.  Він також явно нудьгував.
       Під час проходження формальностей -- це здійснювалося під контролем Фрейєра -- мені сказали, що дають на побачення п'ятнадцять хвилин.  Я вже зібрався було підійти до поліцейського і попросити не засікати час доти, поки не введуть засудженого, як раптом відчинились  двері у стіні по той бік решітки і з'явився він сам у супроводі охоронця, який підвів його до стільця напроти мого, а сам відступився на п'ять кроків назад, до стіни.
        Хлопець сидів на краєчку стільця і, примруживши очі, дивився на мене крізь решітку.  "Хто ж із нас шимпанзе?" -- подумав я.
  --  Я вас не знаю, -- заявив він. -- Хто ви такий?
        У нього були бліді впалі щоки, згаслі очі і такі тонкі губи, що їх, можна сказати, не було зовсім.  Він виглядав, може, вдвічі старшим за юнака в академічній шапочці з фотографії.
       Я ще не знав, з чого почну -- мені спершу слід побачити обличчя того, з ким я буду розмовляти.  Я знав, що цей чоловік не міг просто так встати і піти, і все рівно я не мав жодного резону з самого початку озброювати його проти себе.  Я спробував подивитись йому в вічі, але заважала ця проклята решітка.
  --  Моє прізвище Гудвін, -- сказав я, -- Арчі Гудвін.  Ви коли-небудь чули про приватного детектива на прізвище Вульф,  Ніро Вульф?
  --  Так, я про нього десь читав.  Що вам від мене потрібно?
       У нього був загробний голос.
  --  Я працюю на Вульфа.  Позавчора до нас в офіс прийшов ваш батько, Джеймс Херолд, і дав нам завдання вас відшукати, оскільки йому стало відомо, що ви не брали одинадцять років тому тих грошей, і він хоче, щоб по відношенню до вас взяла гору справедливість.  Вірогідно, в теперішній ситуації для вас це рівним рахунком нічого не означає, однак, хай що, ви маєте знати правду.
        Якщо припустити, що переді мною був той самий чоловік, якого ми шукали, він тримався винятково.  На якусь долю секунди у нього відвисло підборіддя, але він зразу його підібрав.  Голос хлопця нітрохи не змінився.
  --  Не збагну, про що ви говорите, -- озвався він. -- Мене зовуть Пітер Хейз.
       Я кивнув.
  --  О'кей, я знаю.  Мені шкода, містере Херолд, але фокуси зі мною не проходять.  Містеру Вульфу дуже потрібні гроші, з яких він, до речі,  виплачує мені платню.  Тож, ми неодмінно повідомимо вашому батькові, що знайшли вас, і він, вочевидь, приїде з вами побачитися.  Я вирішив, що вас слід попередити завчасно.
  --  Я не маю жодного батька. -- Тепер його підборіддя виражало рішучість, яка звучала і в голосі. -- Ви помилились.  Якщо "батько" з'явиться, я не стану з ним розмовляти!
        Я покачав головою.
  --  Давайте не будемо галасувати.  А як щодо рубця під лівим коліном?  Я гадаю, він на місці.  Можливо, ви не захочете зустрітися з вашим батьком -- я не знаю, наскільки це в вашій волі в даній ситуації, усе ж таки, він так чи інакше приїде сюди, щойно ми дамо йому знати.  До речі, якщо й лишався якийсь сумнів відносно вашої особистості, ви самі його розвіяли цим вашим "я не стану з ним розмовляти".  Навіщо стільки почуття, якщо ви безбатченко?  Якщо, припустімо, ми помилились, то найпростіший спосіб довести помилку -- дозволити джентльмену прийти і поглянути на вас.  Ми не будемо умовляти вас зустрітися з батьком -- ми мали всього лиш знайти вас, що й зробили, і якщо...
       Я замовк, бо його  зненацька стало трясти.  Я міг, зрозуміло, спокійненько встати й піти, позаяк моя місія завершилась, але Фрейєр був би явно незадоволений, покинь я його клієнта у такому стані, адже саме Фрейєр влаштував мені сьогоднішню зустріч.  І я лишився.  По обидва боки решітки було дещо на кшталт прилавка, щоб ми не підходили надто близько один до одного, він поклав на нього кулаки, і тепер судорожно возив кулаками по поверхні прилавка.          
  --  Заспокойтеся, -- мовив я. -- Я зараз піду.  Ми вирішили, що маємо сповістити вас.
  --  Стривайте, -- він взяв себе в руки. -- Зачекаєте?
  --  Гаразд.
        Він прибрав з прилавка кулаки і подався вперед.
  --  Я погано вас бачу.  Послухайте, ради Бога, послухайте.  Не говоріть йому.  Ви не знаєте, що він за людина!
  --  Як же -- я з ним зустрічався.
  --  От моя матір і сестри, ті знають.  Я думаю, вони певні, що на мене звели наклеп з тими грошима, так, так, вони в цьому певні, але батько навряд чи так думає.  Тепер мене знову обмовили.  Ради Бога, не повідомляйте йому.  Цього разу вже нічого не виправити, я так чи інакше помру, я вже, можна сказати, помер, несправедливо піддавати мене новому випробуванню.  Я не хочу, щоб вони знали.  Господи, невже ви нічого не розумієте?
  --  Розумію, -- запевнив я, шкодуючи, що лишився.
  --  Тоді пообіцяйте, що нічого не скажете.  Ви справляєте враження порядної людини.  Якщо мені судилося померти через судову помилку, що ж, я помру, але навіщо нові муки?  Розумію, що говорю непереконливо, і взагалі я не при собі, але якби ви тільки...
       Я не знав, чому він раптом змовк -- я слухав його з такою увагою, що не помітив, як до мене підійшов поліцейський.  Він торкнув мене за плече:
  --  Час вийшов.
        Я підвівся.
  --  Обіцяйте мені! -- ледве не плакав Пол Херолд.
  --  Не можу, -- відказав я, повернувся і вийшов.
         Фрейєр чекав мене у кімнаті для відвідувачів.  Я не ношу з собою дзеркала, тому не знаю, який я мав вигляд, коли увійшов до тієї кімнати, але коли ми потрапили на вулицю, він запитав тривожно:
  --  Не вийшло?
  --  Вираз моєї фізіономії тут ні при чому, -- зазначив я. -- Запитайте у партнерів по покеру.  Однак, якщо ви не заперечуєте, то я прибережу відповідь для містера Вульфа, тому що він платить мені за роботу.  Підете зі мною?
        Він погодився.  Слід віддати належне Фрейєру -- він усе хапав з півслова.  В таксі я відкинувся на спинку сидіння і, повернувши голову до вікна, уважно вивчав миготливий пейзаж, а він навіть не спробував завести розмову.  Проте він крапельку переграв.  Коли ми вилізли з машини біля старого особняка на Тридцять П'ятій вулиці, він зауважив:
  --  Якщо хочете спершу переговорити з Вульфом, я можу зачекати тут.
        Я розсміявся.
  --  Ні, краще я дам вам закладки для вух.
         Я першим піднявся  сходами і натиснув кнопку дзвінка.  Фріц впустив нас у хол, ми роздяглися і затим пройшли до кабінету.  Вульф сидів біля столу за пивом.  Він удостоїв мене погляду, привітався з Фрейєром і навіть запропонував пива.  Адвокат відмовився і без запрошення всівся у червоне шкіряне крісло.
  --  Я бачив його і говорив з ним, -- почав я з місця в кар'єр. -- А тепер хочу, щоб ви відповіли мені зрозуміло, а не з допомогою ваших звичних "так" і "ні":  ви хочете, щоб містер Фрейєр слухав мою розповідь?
        Вульф взяв з підносу склянку:
  --  Хіба є причини  що-небудь приховувати?
  --  Ні, сер.
  --  Тоді валяй.
        Звичайно, я розповів усе слово в слово, що для мене було легким ділом, бо єдина різниця між мною і магнітофоном полягає в тому, що магнітофон не може брехати.  Втім, я брешу Вульфу лише тоді, коли справа торкається сугубо моїх особистих проблем, в даному випадку вона торкалась наших спільних проблем.  Я розповів усе слово в слово, бо вважав, що і Вульф, і Фрейєр повинні мати повне уявлення про те, що відбулося.  Тому я описав стан Пола Херолда, його лихоманку, стиснуті кулаки, якими він возив по прилавку, а також вираз його очей, коли він говорив, що було б несправедливо піддавати його новим випробуванням.  Слід відзначити, що я доповідав стоячи і міг покласти свої кулаки Вульфу на стіл, продемонструвавши, як Пол Херолд возив ними.  Закінчивши доповідь, я витяг з-за столу крісло і втомлено гепнувся.
  --  Якщо вам все ще потрібен остаточний висновок по даному питанню, то ось він:  так! -- наголосив я.
       Вульф поставив склянку на піднос, глибоко зітхнув і заплющив очі.
       Фрейєр випнув щелепу і затряс головою, приказуючи:
  --  Зроду не було такої справи.  Дай Бог, щоб вперше і востаннє.  І які ваші наміри? -- запитав він Вульфа. -- Невже ви зможете закрити на все це очі?
  --  Мої очі, що хочу, те й роблю, -- буркнув Вульф.  Але зразу ж розплющив їх. -- Арчі, ти хотів, щоб містер Фрейєр чув твою доповідь з думкою все ускладнити?
       Я знизав плечами:
  --  Авжеж, дійсно.
  --  Тоді сповіщай  містера Херолда, що ми знайшли його сина живим і здоровим тут, у Нью Йорку.  Сподіваюсь, він приїде.
        Фрейєр кашлянув і подався вперед.  Я подивився на Вульфа, зглитнув слину і промовив:  
  --  Сповіщайте самі.  У мене болить палець.  Наберіть Вестерн Юніон, два сім один один.
        Він розсміявся.  Будь-яка стороння людина сказала б, що він по-собачому фиркнув, та я в цьому ділі розуміюся.
  --  Жахливо смішно, -- зазначив я. -- А ви знаєте анекдот про сороканіжку у взуттєвій крамниці?  Жахливо смішно, можу розказати...
  --  Мені здається, нам слід все ретельно обговорити, -- рішуче заявив Фрейєр.
        Вульф кивнув.
  --  Згоден з вами.  Я лише хотів, щоб містер Гудвін виказав своє ставлення до цієї справи. -- Він покосився в мій бік. -- Чи, може, ти волієш повідомити містера Херолда, що ми відмовляємось від роботи?
  --  Якщо немає іншого вибору, то так.  Клієнт, можна сказати, помер.  Тобто, він практично труп.  Я не маю наміру обшарювати трупи навіть у випадку, якщо буду помирати з голоду.  Ви, сподіваюсь, також.
  --  Твоє порівняння вельми і вельми приблизне, -- зазначив Вульф. -- Ніякого крадівництва, зате є інші можливості.  Рішення, розуміється, лишиться за мною.  Містер Херолд доручив знайти свого сина мені, через це мені вирішувати, варто чи ні повідомляти його, що робота виконана.
       Він змовк і підніс до губів склянку з пивом.
  --  Я, як захисник його сина, теж маю право голосу, -- втрутився Фрейєр.
       Вульф поставив склянку на піднос і облизнув губи.
  --  Ні, сер.  Тільки не в даному випадку.  Хоч ви й не маєте права голосу, у вас є інтерес, що також не слід скидати з рахунків.  Гаразд, поживемо -- побачимо.  Отже, визначимо дві можливості: сповістити клієнта, що його син знайдений, чи сповістити, що я відмовляюсь від роботи -- А і Б.  Якщо ми зупинимось на А, то вам, вважаю, кінець.  Він приїде побачитися з сином, вивчить на місці ситуацію і прийме рішення про те, чи варто витрачати гроші на апеляцію.  Якщо він вирішить, що не варто, то тоді загалом всьому кінець.  Якщо ж вирішить, що все-таки варто, він, вірогідно, захоче взяти іншого адвоката, тому що ви провалили справу.  Що скажеш, Арчі?
  --  Ви геній, шеф, -- відповів я.
  --  Якщо ми зупинимось на Б, ви опинитеся в тому ж становищі, в якому перебуваєте тепер. У що обійдеться апеляція?
  --  Дивлячись, як за неї взятися.  Знадобиться багато додаткових розслідувань.  Обійдеться щонайменше у двадцять тисяч доларів.  Якщо ж задіяти всі можливості, то набагато більше.
  --  Вашому клієнту це по кишені?
  --  Ні.
  --  А вам?
  --  Також ні.
  --  В такому випадку Б для вас не підходить, як і А.  Ну, а як мої справи?  Варіант А простий і грошовитий: я проробив роботу і отримую за неї гонорар.  Хоча в мої обов'язки входить не лише справно платити податки, але ще й підтримувати у собі почуття власної гідності.  Цей чоловік, ваш клієнт, був вражений у саме серце, і треба бути останнім негідником, щоб шпигати його рану.  Ні, я так не зможу.  Якщо, навіть, мені доведеться вступити у спір з королем філософії Рочефоколдом, котрий стверджує, буцімто ми всього лишень маємо робити вигляд, що співчуваємо ближньому, а насправді, співчуття слід уникати  з усіх сил.
        Вульф взяв свою склянку, спорожнив її одним довгим ковтком і поставив на місце.
  --  Може, вип'єте пива?  Чи, наприклад, віскі?
  --  Ні, дякую.  Я не п'ю до вечора.
  --  Кава, молоко, вода?
  --  Ні, дякую.
  --  Дуже добре.  Щодо можливості Б, то подібний план мені не по кишені.  Я зробив свою роботу і розраховую отримати за все гонорар.  Ба більше, у мене є ще одна причина відкинути Б:  трикляте Б завадило б мені займатися цією справою надалі, а вона дуже цікава.  Не далі, як учора, ви сказали, що впевнені в невинності вашого клієнта.  Не можу сказати, що теж у цьому переконаний, проте здорово підозрюю, що ви праві.  І не без підстав.
       Він змовк, тому що і я, і Фрейєр втупилися на нього, а він не радіє, коли на нього ось так дивляться.
  --  Не без підстав? -- перепитав Фрейєр. -- Які ж у вас підстави?
        Вульф був задоволений справленим ефектом.
  --  Коли вчора вдень містер Гудвін виходив з дому, маючи намір поглянути на вашого клієнта, за ним ув'язався шпик.  З чого б раптом?  Звичайно, можна допустити, що у когось на нас є зуб у зв'язку з попередньою нашою діяльністю, але це вже надто притягнуто за вуха.  Питається, чого раптом ображена на нас людина буде пильнувати містера Гудвіна біля дверей його дому?  Скоріш за все, це пов'язано з нашою теперішньою діяльністю.  У нас же в даний момент один єдиний клієнт -- містер Херолд.  Тоді, може, за нами стежать по завданню містера Херолда?  Абсурд.  Вірогідно, спрацювало моє оголошення.  Дуже багато хто -- газетярі, поліція і, навіть, ви вирішили, що воно було звернене до Пітера Хейза.  Чому б комусь іще так не вирішити?  Таким чином, хтось, назвемо його   Ікс,  бажає з'ясувати собі, чому це я раптом беру на себе сміливість стверджувати, нібито Пітер Хейз не винен і він, в силу тих чи інших причин, не бажає телефонувати або заявлятися сюди особисто.  Отож, він намагається з'ясувати, які засоби я вживаю.  Не знаю, як він буде поводитись надалі, цілком імовірно, або прийде сам, чи кого-небудь пришле, або поставить біля мого дому охорону.  Чим можна пояснити таку міцну, причому таємну допитливість? -- продовжував Вульф. -- Якщо Пітера Хейза судять за те, що він нібито скоїв, а саме за рядове вбивство на підставі любовної пристрасті, навіщо комусь  проявляти такий пекучий інтерес, притім таємно.  Виходить, що все це не таке вже й рядове.  Вчора ви сказали, що переконані -- клієнт став жертвою диявольської змови.  Припустімо, що ви попали в точку, отже, не треба дивуватися, що хтось починає слідкувати за моїм домом після мого оголошення в газетах, яке з'явилося в найостанніший день процесу, в якому я заявляю, що невинність Хейза встановлена.  Отож, я не без підстав підозрюю, що комусь в моєму оголошенні привиділась загроза.  Ні, я не бачу тут доказів, що клієнт не винен, однак, перед нами поставили питання, на яке необхідно знайти відповідь.
  -- Хто за вами стежив? -- запитав у мене Фрейєр.
       Я сказав йому, що не знаю, і описав зовнішність шпика.
        Фрейєру вона ні про що не говорила, і він знову перевів свою увагу на Вульфа.
  --  Отже, можливості А і Б ми з вами відкидаємо.  Тоді, виходить, у нас є можливість В?
  --  Гадаю, що так, -- заявив Вульф. -- Ви збираєтесь подавати апеляцію.  Ви могли б підготувати її протягом тридцяти днів, не влізаючи в значні витрати?
  --  Так.  Спокійно.
  --  Чудово.  Отже, ви хочете подати апеляцію, а я хочу одержати належний мені гонорар.  Я попередив клієнта, що на пошуки може піти не один місяць.  Я буду говорити йому, що працюю над його завданням, що, між іншим, так і буде.  Ви будете поставляти мені добуту інформацію, всю до крапельки, а я буду її опрацьовувати.  Впродовж цих тридцяти днів, сподіваюсь, навіть, значно раніше, я буду знати стан справ.  Якщо все виявиться безнадійно, нам доведеться схилитися до варіанту А або Б, але ми завжди встигнемо це зробити.  Поки є надія, будемо рухатися вперед.  Щойно до наших рук потраплять докази невинності цього хлопця, мій клієнт буде повідомлений і оплатить рахунок.  Можливо, вашому хлопцю такий розклад не до смаку, та йому доведеться змиритися.  Притому, я дуже сумніваюсь, що він визнає за краще страту на електричному стільці, ніж побачення з батьками, тим паче, що на той час з нього буде знято звинувачення в крадіжці і вбивстві.  Я не хочу сказати, що моє ствердження ідеальне у всіх відношеннях, однак перспектива роботи над варіантом В куди привабливіша, ніж над варіантами А і Б.  Що скажете, сер?
       Адвокат недовірливо дивився на Вульфа.
  --  Ви сказали, що будете опрацьовувати інформацію.  А хто вам за це заплатить?
  --  Я сам.  В тому й уся сіль.  Розраховую отримати  гроші  по завершенню роботи.
  --  А якщо не отримаєте?
  --  Ну, тоді не отримаю.  Мій ризик.
  --  Слід скласти письмову угоду.
  --  Немає потреби.  Я ризикую зазнати невдачі, ви ризикуєте стати жертвою моєї несумлінності,  -- Вульф зненацька перейшов на крик. -- Хай йому чорт!  Врешті-решт, вашого клієнта звинувачують у вбивстві, а не мого!
        Фрейєр не на жарт переполошився, на що й був розрахунок.  Якщо вже Вульф кричить --   двері розчиняються.
  --  Я не хотів вас образити, -- примирливо почав Фрейєр. -- Я й на думці не мав запідозрити вас в несумлінності.  Ви слушно зазначили -- ви насправді здорово ризикуєте.  Я приймаю вашу пропозицію.  То що будемо робити далі?
       Вульф кинув погляд на настінного годинника і відкинувся у своєму кріслі.  До ланча лишалась ще ціла година.
  --  Тепер мені потрібні факти.  Я читав звіти в газетах, але мені необхідно знати всі факти від вас.

ГЛАВА  5

      Пітер Хейз звинувачувався в убивстві чоловіка коханої ним жінки.  Убивство мало місце ввечері третього січня.  Постріл був зроблений з пістолета "марлі" 38-го калібру, куля попала у скроню над лівим вухом.  В процесі викладення фактів я буду давати пояснення, проте, не можу дати жодних пояснень щодо цього самого "марлі" 38-го калібру, оскільки він був давним-давно викрадений з одного дому в Пекіпсі 3, і відтоді ніде не фігурував.  З боку звинувачення не було зроблено пояснення, яким чином зброя опинилася у Пітера Хейза.
       Жертва -- Майкл М. Моллой, сорок три роки, маклер по продажу нерухомості.  Він жив з дружиною, дітей у них не було, в чотирикімнатній квартирі на п'ятому, горішньому поверсі реконструйованого  багатоквартирного будинку на Східній П'ятдесят Другій вулиці.  На поверсі квартир більше не було.  О дев'ятій годині вісімнадцять хвилин вечора третього січня чоловічий голос повідомив по телефону поліції, що хвилину тому чув постріл на верхньому поверсі сусіднього з ним будинку.  Він дав адресу і повісив трубку, не назвавши прізвища.  Його не знайшли, хоча, звісно, всі навколишні будинки прочесала поліція.  О дев'ятій годині двадцять три хвилини до під'їзду дому, де пролунав постріл, зайшов поліцейський з патрульної машини.  Обстеживши третій і четвертий поверхи безрезультатно, він, зрештою, піднявся на п'ятий.  Побачивши, що двері квартири розчинені навстіж, він зайшов до неї.  У квартирі було двоє чоловіків -- живий і мертвий.  Мертвий, Моллой, лежав на підлозі у вітальні.  Живий, Пітер Хейз,  в пальто і капелюсі виразно збирався виходити, і коли поліцейський його затримав, вчинив опір, і до нього була застосована сила.  Поліцейський його обшукав і знайшов у кишені пальто пістолет "марлі" 38-го калібру.
       Про все це писали в газетах.  А також і про те, що Пітер Хейз був складачем рекламних оголошень.  Він, ось вже впродовж восьми років, працював у рекламному агентстві, одному з найкращих у місті, мав бездоганну репутацію.  Холостий, останні три роки мешкав в КВК -- кімната, ванна, кухня -- на Західній Шістдесят Третій вулиці.  Грав у теніс, відвідував кіно і театри, добре ладнав з людьми, тримав канарейку, мав у своєму гардеробі п'ять костюмів, чотири пари взуття, три капелюхи, не мав власної машини.  На його брелоку був знайдений ключ від вхідних дверей дому 171 по Східній П'ятдесят Другій вулиці.  В цьому домі не було ні ліфта, ні привратника.  
     Службовці контори окружного прокурора, весь штат Західного Відділу розслідування вбивств, газетярі, а також мільйони чесних громадян обурювалися, бо Пітер Хейз не побажав грати в їхню гру.  Прокуратуру і поліцейських таким чином позбавили можливості піддати перевірці його версію того, що сталося, газети -- дати детальний аналіз версії, зроблений експертами, а чесних громадян -- посперечатись на цей рахунок.  Справа в тому, що звинувачений не надав жодної версії.  З дня арешту до самого дня винесення рішення присяжних він взагалі відмовлявся говорити.  І лишень під впливом свого адвоката згодився відповісти на одне-єдине запитання окружного прокурора, та й то в приватній з ним бесіді:  стріляв він в Моллоя чи ні?  Сказав -- ні.  В такому випадку для чого і коли він опинився в квартирі?  Що за взаємини пов'язували його з Моллоєм і його дружиною?  Чому на його брелоку виявився ключ від вхідних дверей до їхньої квартири?  Чому в його кишені був цей самий "марлі" 38-го калібру?  Ніякої відповіді.  На жоден з тисячі запитань.
       Решта учасників драми виявилися куди більш балакучішими; дехто з них навіть потрапив у свідки.  Наймичка Моллоя бачила тричі за останні півроку, як місіс Моллой і підсудний цілувалися, але вона не сказала про це Моллою, бо любила місіс Моллой, до того ж, вона вважала, що це її не обходить.  Щоправда, містеру Моллою хтось напевно  про це сказав, чи то він сам щось чув чи бачив -- як би там не було, дівчина чула, що він виказував дружині й бачила, як викручував їй руку -- бідолашна навіть впала.  Приватний детектив, найнятий Моллоєм в кінці листопада, дізнався, що місіс Моллой і Пітер Хейз зустрічались чотири рази в ресторані, але більш пікантних подробиць йому роздобути не вдалось.  Були й інші факти, проте, вони також носили вельми непевний характер.
       Головним об'єктом притягання для звинувачення була вдова, Селма Моллой, хоча вона аж ніяк не стала його головною опорою.  Їй було двадцять дев'ять, тобто, на чотирнадцять років менше, ніж чоловікові, і, судячи по знімках в газетах, вона виявилась доволі фотогенічною.  Те, що її притягли в якості свідка, породило бурхливі дебати.  Помічник окружного прокурора добивався права поставити їй деякі запитання, в той час, коли суддя відмовився надати йому таке право.  Наприклад, помічник окружного прокурора спробував поставити запитання таким чином:  "Чи був Пітер Хейз вашим коханцем?", але йому довелося вдоволитися іншим запитанням:  "Які стосунки були у вас з Пітером Хейзом?"
      Вона відповіла, що дуже прихильна до Пітера Хейза.  Пояснила, що вважає його хорошим другом, дуже йому симпатизує і думає, що він їй також симпатизує.  Взаємини, які їх пов'язують, не мають нічого спільного з поняттям "подружня невірність".  Щодо  стосунків  між нею і чоловіком, то не минуло й року з дня їхнього весілля, як вона зрозуміла:  шлюб був помилкою.  Їй, звісно, слід було передбачити це заздалегідь, позаяк, за рік до їхнього весілля вона влаштувалася до Моллоя секретаркою і загалом  здогадувалась, що він за людина.  Тоді звинувач винайшов таке хитромудре запитання:  "Ви гадаєте, що цього чоловіка слід було вбити?", однак Фрейєр запротестував, і це запитання замінили на інше: "Що це була за людина?"  Фрейєр і в даному випадку заперечив, мотивуючи свій протест тим, що закон не дозволяє вимагати від свідка висловлювати його власну думку, і знову почалися бурхливі дебати.  У ході слідства з'ясувалося, що Моллой незаслужено звинуватив дружину в подружній невірності, кілька разів бив її, ображав у присутності сторонніх, і до того ж, відмовився дати згоду на розлучення.
       З Пітером Хейзом вона бачилась за три дні до вбивства, на новорічному вечорі, і більше не бачила його до того часу, поки її не викликали в день убивства до слідчого.  Вона говорила з ним по телефону першого і другого січня, але подробиць розмови не пам'ятає, пам'ятає тільки, що йшлося про якісь дрібниці.  Третього січня близько половини восьмої вечора їй зателефонувала подруга і повідомила, що має зайвий квиток на виставу.   Коли місіс Моллой повернулася додому близько опівночі, в квартирі були поліцейські і чоловік з продірявленою головою.
       Фрейєр не став піддавати місіс Моллой перехресному допиту -- він обіцяв Пітеру Хейзу, що не буде цього робити.
       Вульф, який слухав дуже уважно, фиркнув, але зовсім не насмішкувато.
  --  А хіба не адвокат розробляє стратегію і тактику захисту? -- поцікавився він.
  --  Саме він, коли можливо, -- відповів Фрейєр.  Він вже три чверті години переповідав нам покази свідків і відповідав на запитання. які виникали у зв'язку з цим, дозволивши собі за весь цей час лише склянку води, -- але тільки не з моїм клієнтом.  Адже я говорив вам, що він дуже трудна людина.  Місіс  Моллой була останнім свідком звинувачення.  Всього у мене їх було п'ять, але толку від них ніякого.  Розповісти про них?
  --  Ні.  Вульф поглянув на настінного годинника.  До ланча лишалося двадцять хвилин. -- Повторюю, я прочитав звіти в газетах.  Мені б хотілося знати, чому ви вирішили, що він не винен?
  --  Ну, думка зародилась в результаті цілого ряду спостережень.  Я пильнував вираз його обличчя, тон його голосу, його реакцію на мої запитання і пропозиції, а також аналізував його запитання, хоча вони й були рідкісними.  Але не в тому головне.  Головне полягає в тому, що вже під час нашої першої бесіди, наступного дня після арешту, у мене склалося враження, неначе він відмовляється відповідати на запитання через те, що хоче захистити місіс Моллой -- чи то від звинувачень в убивстві, чи то від всіляких ускладнень чи ж просто від будь-яких турбот.  Під час другої нашої бесіди я добився деяких успіхів.  Я повідомив йому, що адвокату у спілкуванні з його клієнтом надається привілейоване право не розголошувати таємницю, і що, коли він і надалі буде приховувати від мене життєво важливу інформацію, я від цієї справи відмовлюсь.  Він запитав, що станеться у випадку, якщо я відмовлюсь від справи, а він не захоче брати іншого захисника, я відповів, що суд сам призначить йому захисника, тому що під час процесу його не можуть лишити без захисту.  Він запитав мене, чи буде все, про що ми з ним станемо говорити, фігурувати на процесі, я запевнив, що буде фігурувати лише те, на що я отримаю від нього згоду.
      Склянка була знову наповнена водою, і Фрейєр відпив з неї невеликий ковток.
  --  Ось тут-то він мені і розповів дещо.  Зокрема, що ввечері  третього січня був у себе вдома один і заледве увімкнув радіо, щоб послухати дев'ятигодинні новини, як задзеленчав телефонний дзвінок.  Він зняв слухавку, і чоловічий голос сказав:  "Піт Хейз?  Це говорить друг.  Я щойно від Моллоїв.  Майк затіває нові побої.  Ти мене чуєш?"  Він відповів, що чує, і хотів дещо запитати, але в слухавці пролунали гудки.  Він схопив пальто й капелюха, вискочив на вулицю, спіймав таксі, примчався до дому, відчинив двері своїм ключем, піднявся ліфтом на п'ятий поверх, і побачивши, що двері до квартири Моллоїв розчинені навстіж, увійшов.  Моллой лежав на підлозі.  Він пройшовся по всіх кімнатах, але там нікого не було.  Тоді він підійшов до Моллоя і побачив, що той мертвий.  В п'ятнадцяти футах від тіла, на стільці біля стіни, лежав пістолет.  Він взяв його і поклав до кишені, а сам став оглядати квартиру в пошуках яких-небудь доказів, як раптом у передпокої почулися кроки.  Спершу він вирішив сховатися, але передумав і направився до дверей, і тут зайшов поліцейський.  Ось що він мені розповів.  Мені першому.  Щоправда, я міг би відшукати це саме таксі, але навряд чи було варто витрачатися.  Адже все могло виявитися саме так, як він говорить, з тою лише різницею, що Моллой був живий, коли він приїхав на квартиру.
  --  Не думаю, що така розповідь переконала вас у невинності парубка, -- зазначив Вульф.
  --  Не в розповіді справа.  Я прийшов до свого переконання, ставлячи йому деякі непрямі запитання.  Я запитав, звідки у нього ключ від під'їзду будинку, і він сказав, що, проводжаючи місіс Моллой у той новорічний вечір додому, взяв у неї ключ, щоб відімкнути двері, і по неуважності забув його їй повернути.  Не виключено, що й збрехав.
  --  Це несуттєво.  Наша задача -- розкрити вбивство, а не любовну інтригу.  Продовжуйте. 
  --  Я сказав йому, що його глибока прихильність до місіс Моллой очевидна, як говориться, неозброєним оком, а також і те, що він за всяку ціну намагається її відборонити.  Той факт, що він кинувся їй на виручку, коли зателефонував невідомий, сховав до кишені зброю, відмовився давати показання поліції -- подібні деталі дають великі підстави припускати, що він підозрює місіс Моллой у вбивстві власного чоловіка.  Він не став цього заперечувати, але й підтверджувати також, і я збагнув, що попав у точку.  В тому випадку, правда, якщо він сам не вбивав Моллоя.  Я дав йому також зрозуміти, що його відмова обговорювати подію навіть з власним захисником, була зрозуміла доти, поки не стала ясною повна непричетність місіс Моллой до вбивства, через це тепер я очікую від нього щирого співробітництва.  Я запевнив його, що "дама серця" абсолютно поза всякою підозрою, адже жінка і двоє чоловіків, з котрими вона була в театрі, показали, що місіс Моллой весь вечір не відходила від них ні на крок.  У мене виявилася з собою газета, в якій говорилося про це, і я дав йому прочитати.  Він несподівано весь затрясся і став просити Бога благословити мене.  Я смиренно зазначив, що в теперішній момент це саме благословіння потрібніше йому.
        Фрейєр прокашлявся і відхлебнув із склянки.
  --  Тоді він прочитав газету знову, цього разу уважніше, і вираз його обличчя змінився.  Він сказав, що жінка і обидва чоловіки -- давні і близькі друзі місіс Моллой, і що вони заради неї готові на все.  Тож, якщо вона й відлучалась з театру, вони її не викажуть.  Я не вловив жодного сенсу в цій його фразі, хіба лиш те, що він сам до вбивства непричетний.  Думаю, вона вирвалась у нього випадково -- адже тим самим він піддавав сумніву алібі місіс Моллой, яке можна наразити на ретельнішу перевірку і, виявись воно сфабрикованим, ця жінка помінялась би з моїм клієнтом місцями.  Через те я зробив висновок, що в нього не все гаразд з логікою.
  --  Ви абсолютно праві, -- кивнув Вульф.
  --  А я зайвий раз упевнився в його невинності.  Цей його близький до істерики стан полегшення, коли він довідався, що у місіс Моллой є алібі, всі його метання, те, як він змінився на лиці, прочитавши газету уважніше і збагнувши, що стовідсоткової певності бути не може -- повірте, він не міг все це розіграти.  Я -- стріляний горобець, і якщо він мене розіграв, нехай мене виключать з корпорації барристерів у зв'язку з професійною непригодністю.
  --  Звісно, я не стану арбітром у даному питанні, -- завважив Вульф, -- тому що вашого клієнта в очі не бачив.  Але, оскільки маю свої підстави піддавати сумніву його винуватість, я ваш виклик не прийму.  Продовжуйте.
  --  Це фактично все.  Позитивне.  Лишилося тільки негативне.  Я пообіцяв йому, що не стану піддавати місіс Моллой перехресному допиту і що не відмовлюсь від цієї справи.  Мені, мушу зізнатися, і не хотілось від неї відмовлятися.  Мені довелось змиритися з його відмовою виступити в якості свідка.  Якщо мій клієнт став жертвою змови, за основу має бути поставлене питання ідентифікації аноніма, який телефонував того вечора і фактично направив його до Моллоїв, однак, клієнт пояснив, що сам ламав довго голову, намагаючись пригадати, чи знайомий йому цей голос, але безрезультатно.  Він чув хрипкий, гортанний голос, вірогідно змінений, тому він навіть приблизно сказати не може, чи знайомий йому голос, чи ні.
        І ще два негативних моменти.  Він не знає нікого, хто міг би почувати до нього таку ненависть, щоб підстроїти таку страшну пастку, а також нікого, кому міг би завадити Моллой.  Він фактично майже нічого про Моллоя не знає, якщо, звісно, він говорить правду, а я думаю, що він говорить правду.  Звичайно, найкраще -- знайти людину, яка б домагалася місіс Моллой і розробила план усунення одним ударом і чоловіка, і Пітера Хейза, однак останній певен, що такої людини не існує.  Що ж до місіс Моллой, то й від неї я нічого путнього не добився.
  --  Ви з нею спілкувались?
  --  Тричі.  Першого разу мало, зате в двох інших випадках між нами відбулися докладні бесіди.  Вона хотіла, щоб я домігся для неї побачення з Пітером, однак він був проти.  Вона сповістила мені не так вже багато подробиць, які торкались їх з Пітером стосунків, а мені не було сенсу на неї тиснути, оскільки все, що мені було потрібно, я вже знав.  Головним чином, я випитував її щодо зайнять покійного чоловіка, його оточення, і загалом усього, що стосувалось нещасного.  На той час мені вже стало ясно, що не вдасться виправдати клієнта, якщо не знайду підхожу кандидатуру замість нього.  Вдова розповіла мені все, що могла, вона мені багато всього розказала, але її завжди щось сковувало, і я легко здогадався, що саме.  Вона вважала, що її чоловіка вбив Пітер.  Вона була така зворушлива у цій своїй упевненості, що без кінця випитувала у мене подробиці стосовно зброї.  Я бачив, у якому напрямку працює її думка.  Вона старалась переконати себе в тому, що Пітер скоїв убивство, перебуваючи у стані осліплення пристрастю, але якщо так, чому він озброївся заздалегідь?  Я запитав, чи не могла ця зброя належати її покійному чоловікові і знаходитися в квартирі, вона відповіла, що подібне виключено.  Коли я сказав, що Пітер заперечує свою вину і що я йому вірю і, навіть пояснив, чому вірю, вона страшенно здивувалась.  Я запитав її, чи була вона насправді весь час з друзями в театрі і чи не відлучалась куди-небудь.  Вона відповіла, що нікуди не відлучалась, а втім  я відчув, що думає вона про Пітера.  Підозрюю, що вона намагалась зрозуміти для себе, чи я насправді йому вірю, чи удаю, що вірю.  Стосовно відомостей щодо її чоловіка, то я не мав засобів, щоб перевірити все належним чином і...
        Він замовк, тому що зайшов Фріц зі своїм:  "Ланч на столі, сер".
        Вульф вийняв з крісла свою тушу.
  --  Містере Фрейєр, прошу вас розділити з нами трапезу.  Їжі з гаком вистачить на всіх.  Курчача печінка і гриби в білому вині.  Рисові тістечка.  Фріц, ще один стілець, прибор і пляшку горілки "Распутін".

ГЛАВА  6

        Того ж дня, о четвертій годині пополудні, я відправився на П'ятдесят Другу Східну вулицю до будинку за номером 171, де в мене за сприяння Фрейєра було призначено побачення з місіс Моллой.  А після ланчу ми утрьох повернулися до кабінету і почали з того, на чому скінчили.  Фрейєр зателефонував до офісу і попросив, щоб прислали  цілу справу, яку ми ретельно переворушили.  До шостої вечора я викликав Сола Пензера, Фреда Даркіна, Оррі Кетера і Джонні Кімза.  Ці четверо були нашою надійною опорою.  Кожний обходився нам у 160 доларів за день, не рахуючи дрібних витрат.  Якщо продовжиться наша робітка на місяць, тридцять разів по 160 рівняється 4800, отож, власні витрати Вульфа цілком можуть скласти кругленьку суму, і "Распутіна" йому доведеться забути.
       Відомостями, котрі місіс Моллой сповістила Фрейєру щодо свого покійного чоловіка, не змогли скористатися належним чином, і це не дивно, бо ними займався клерк в офісі Фрейєра і якийсь доморощений погодинник із пошукового агентства Херленда Айда.  Справді, їм виявилося під силу роздобути деякі відомості, як те, що у Моллоя  був двокімнатний офіс на двадцятому поверсі мурашника на Сорок Шостій вулиці неподалік від Медісон авеню, і що табличка на його дверях сповіщала:  "МАЙКЛ  М.  МОЛЛОЙ.  НЕРУХОМІСТЬ", що весь його штат складався з секретарки і посильного.  Що рента була оплачена за січень включно, і це було похвально, бо перше січня -- вихідний день, а третього він вже мав дірку в скроні, від чого спустив дух.  Що, якби він і лишив після себе заповіт, він не був знайдений.  Що він був хокейним вболівальником, а також відвідував матчі по боротьбі.  Що останні півроку він двічі чи тричі на тиждень водив обідати в ресторан свою секретарку, він головним чином влаштовував справи поза офісом, тож їй про них майже нічого невідомо.  Він сам відсилав кореспонденцію, яка була не надто велика -- вона писала десять-дванадцять листів під його диктовку, з яких ділових було менше половини.  Головним її обов'язком було відповідати на телефонні дзвінки за його відсутності, записувати телефонограми, він же більшу частину дня був відсутній.  Судячи з усього, Моллоя головним чином цікавили ділянки землі, а також домоволодіння в сільській місцевості, щодо Великого Нью Йорка, він жодного разу не приймав участі в операціях по переоформленню нерухомості.  Його вдова не знала, який у нього був дохід і скільки він після себе залишив.
       Щодо людей, у котрих могли знайтися мотиви для вбивства Моллоя, то вона назвала прізвища чотирьох його недоброзичливців.  Ними цікавились, але це практично нічого не дало.  Один з них був злий на Моллоя за те, що той відмовився платити по раніше домовлених умовах парі, ну і решта в тому ж дусі.  А наш суб'єкт мав не просто вбити Моллоя, але ще й змогти підстроїти таким способом, що за це вбивство до відповідальності притягнуть Пітера Хейза.  Спритний хлопець працював, вельми спритний!
       Якби хтось підсів у машину, в якій я їхав в сторону центру, і запросив поставити десять до одного, що ми почали не з того, з чого слід було починати, я б ніяк на це запрошення не відреагував.  Так, я люблю покладатися на удачу, але тільки не наосліп.
       Номер 171 по П'ятдесят Другій Східній вулиці виявився старим будинком без ліфтера, котрий, як і сусідні будинки, піддався значній реконструкції як зовні, так і всередині.  Вони всі були помальовані в елегантний сірий колір, один з жовтою окрасою, другий з синьою, третій з зеленою.  У вестибюлі я натис на найвищу кнопку з написом "Моллой", зняв з важіля трубку, приклав її до вуха і зразу почув запитання: "Хто там?".  Я назвав себе.  Замок клацнув, я штовхнув двері, зайшов, сів у ліфт і натиснув кнопку з цифрою п'ять.  Вийшовши з ліфта, я розгледівся по боках, примітивши, з якого боку сходи.  Врешті-решт, переді мною було місце злочину, а я був детективом.  І тут я почув, як мене гукнули.  Я обернувся -- дама стояла на порозі своїх дверей.
      Вона була всього у восьми кроках від мене, але до тієї миті, коли я опинився з нею поряд, я вже знав те, на пізнавання чого зазвичай минають години і навіть дні, а саме: мені не хочеться жодної частини її тіла відокремлено.  І причина полягає в тому, що мені виявилося достатньо одного-єдиного погляду, щоб збагнути наступне -- дозволь я собі забажати яку-небудь частину її тіла, буде важко утриматися від того, аби не забажати її всю, а в даній ситуації це було б вкрай небажано.  Насамперед, несправедливо по відношенню до нашого П. Х., який перебував у піковій ситуації.  Через те я вирішив, що наше спілкування буде проходити на сугубо діловій основі, як зовнішня сторона, так і внутрішня.  Так, я усміхнувся їй, коли вона відсторонилась, щоб пропустити мене до квартири, але так усміхаються професіонали.
       Кімната, в яку вона провела мене після того, як я скинув пальто і капелюха, і лишив їх на стільці в передпокої, виявилась великою, симпатично обставленою вітальнею з трьома вікнами.
       Саме в цю вітальню, якщо пам'ятаєте, увійшов Пітер Хейз і знайшов труп.  Килими і меблі тут були напевно підібрані нею.  Не питайте, звідки мені це відомо -- справа в тому, що я бачив її на тлі цих килимів і меблів, і цього було цілком достатньо.
       Вона сіла на стілець біля вікна, я, зачекавши її запрошення, примостився на сусідньому.  Вона сказала, що містер Фрейєр повідомив по телефону, що звернувся за консультацією до Ніро Вульфа, котрий виказав бажання послати свого помічника, містера Гудвіна, з нею побесідувати.  Більше їй нічого невідомо.  При цьому вона не додала: "І що вам від мене потрібно?"  
  --  Не знаю, з чого мені почати, адже у нас з вами різні точки зору по одному дуже важливому питанню, -- заговорив я. -- Містер Фрейєр, містер Вульф  і я, ми всі троє вважаєм, що Пітер Хейз не вбивав вашого чоловіка, в той час як ви думаєте, що він його вбив.
  --  Чому ви так говорите? -- стрепенулась вона.
  --  Тому що не бачу ніякого сенсу ходити околяса.  Ви думаєте так, а не інакше, бо вам не приходить нічого іншого в голову.  Ви взагалі зараз не в стані думати -- вам нанесли удар і ви впали в заціпеніння.  А про нас цього сказати не можна.  Наші мізки працюють нормально, і ми стараємось використовувати їх з максимальною віддачею.  Щоправда, нам слід знати напевно: якщо ми доведемо нашу правоту -- я не можу сказати, що перспективи тут надто вже обнадійливі -- але якщо ми, все-таки, її доведемо, ви будете раді?  
  --  О! -- вигукнула вона.  І ще раз: -- О! -- цього разу пошепки.
  --  Я сприймаю це, як "так", -- сказав я. -- Тоді забудьте про те, що у нас з вами різні точки зору, тому що точки зору в будь-якому випадку в рахунок не йдуть.  Містер Фрейєр провів сьогодні п'ять годин з містером Вульфом, і містер Вульф буде старатися відшукати докази невинності Пітера Хейза.  Він проглянув звіти ваших бесід з Фрейєром.  На жаль, від них немає жодної користі.  Оскільки ви цілий рік прослужили секретаркою у Моллоя і три роки були його дружиною, містер Вульф має надію, що ви мали чи, скажімо так, могли бачити або чути щось таке, що могло б нам придатися.  Якщо ви пам'ятаєте, містер Вульф припускає, що Моллой був убитий не Пітером Хейзом, а кимось іншим.  Він припускає, що в тому випадку, якби вбивство Моллоя було задумано заздалегідь і явилось результатом якихось його вчинків, ви, спілкуючись з ним, неодмінно щось би  відчули -- по його висловлюваннях, по самому поводженню.
       Вона замотала головою, втім,  це було адресовано не мені, ні, не мені, а самій долі.
  --  Може, щось і було, проте я нічого не помітила, -- зронила вона.
  --  Певна річ.  В протилежному випадку ви б сказали про це Фрейєру.  Та все одно містер Вульф постарається це відкопати.  Він не зміг попросити вас прийти до нього в офіс, щоб зайнятися копанням власноруч, бо кожен Божий день від четвертої до шостої тішиться зі своїми орхідеями, на шосту ж у нього призначена зустріч з чотирма нашими людьми, яким будуть дані завдання, пов'язані з убивством.  Для початку він послав мене до вас.  Приведу вам приклад його діяльності подібного роду.  Якось він цілих вісім годин розпитував одну молоду особу про все на світі і ні про що конкретно.  Він її ні в чому не підозрював, а просто сподівався витягнути з неї одну дрібничку, з якої можна було все починати.  До кінця восьмої години він таки її витягнув: одного разу їй на очі потрапила газета, з першої полоси котрої було щось вирізано.  Маючи для початку всього один цей факт, містер Вульф зміг довести, що один якийсь скоїв убивство.  От так, прошу вас.  Отже, ми почнемо з самого початку, з того часу, коли ви служили у Моллоя секретаркою.  Я буду ставити вам запитання доти, поки у вас будуть сили на них відповідати.
  --  Мені здається... --  у неї тремтіли руки.  Я спіймав себе на тому, що милуюсь її руками, тому довелось нагадати собі про рішення, яке я вже прийняв. -- Мені здається, я хочу сказати...  Я вже все сказала.
  --  Ну, ну, не треба так хвилюватися.  Коли й де ви познайомились з Моллоєм?
  --  Ми познайомились чотири роки тому.  Те, що вам потрібно... почалось опісля.  Себто, якщо вам потрібно знати те, про що ви мені щойно сказали, то це сталося недавно.
  --  Звідки вам це відомо, місіс Моллой? -- мені було важко називати її "місіс Моллой".  Вона цілком заслуговувала того, аби я називав її тільки на ім'я -- Селма. -- Як би там не було, я маю інструкції містера Вульфа.  До речі, я дещо випустив з виду.  Я мав би сказати вам, що в цій справі все могло бути дуже, навіть, просто.  Скажімо, я вирішив убити Моллоя, підставивши Пітера Хейза.  Аптека на розі тут дуже доречна.  Дізнавшись, що ви пішли на цілий вечір і Моллой лишився дома сам, я телефоную Пітеру Хейзу о дев'ятій вечора із аптеки і говорю йому саме те, про що вам розповів у свій час Фрейєр.  Затим я перетинаю дорогу, заходжу в дім і, опинившись у квартирі Моллоя, стріляю в нього, залишаю зброю ось тут, на стільці -- мені відомо, що "біографію" пистолета прослідкувати неможливо, -- виходжу на вулицю і, сховавшись де-небудь поблизу, спостерігаю за входом до будинку, поки до нього не прибуває таксі з Хейзом.  Я бачу, як він входить до під'їзду, йду в аптеку, звідки і сповіщаю по телефону в поліцію, що на горішньому поверсі дому 171 по Східній П'ятдесят Другій вулиці щойно стріляли.  Ось так.  Все просто.
       Вона замислено дивилась на мене, примружившись, від чого куточки очей ледь-ледь піднялися.
  --  Бачу, -- мовила вона. -- Хоча це й не так просто...
  --  Ви хочете сказати, не просто гра?  Ні, -- це було серйозно.  Відкиньтесь на спинку і трохи розслабтесь.  Коли і де ви познайомились з Моллоєм?
        Вона переплела пальці.  Ах, яка  вона була напружена -- гитарна струна!
  --  Я хотіла змінити роботу.  Я працювала манекенницею, але мені моя робота не подобалась.  Я знаю стенографію.  Агентство направило мене до нього, і він мене взяв на роботу.
  --  Ви чули про нього до цього?
  --  Ні.
  --  Скільки він вам платив?
  --  Я починала з шістдесяти доларів, через два місяці він підняв мою платню до сімдесяти доларів за тиждень.
  --  Коли він почав виявляти знаки особистої уваги?
  --  Ну...  можна сказати, відразу ж.  Через тиждень він запросив мене пообідати в ресторані.  Я відмовилась і мені сподобалось, як він до цього поставився.  Він умів бути гречним, коли хотів.  Він завжди був зі мною чемним, допоки ми не одружились.
  --  Які у вас були обов'язки?  Так, так, ви розповідали про це Фрейєру, але мені хотілося б  знати детальніше. 
  --  У мене загалом їх було небагато, тобто, я хочу сказати, що роботи було мало.  Вранці я відчиняла офіс -- господар, як правило, з'являвся близько одинадцятої.  Я писала для нього листи -- їх було зовсім трохи, -- відповідала на телефонні дзвінки, систематизувала папери, яких теж було небагато.  Почту він приносив сам.
  --  Ви вели гросбух?
  --  Не думаю, щоб такий взагалі був.  Принаймні, я нічого подібного не бачила.
  --  Ви підписували його чеки?
  --  Спочатку ні, але в подальшому він час од часу просив про таку послугу.
  --  Де він зберігав чекову книжку?
  --  В шухляді свого столу, котрий завжди тримав зачиненим.  В офісі не було сейфа.
  --  А ви виконували які-небудь його особисті доручення?  Ну, до прикладу, купували йому квитки на змагання по боротьбі, запонки?
  --  Ні.  Або дуже рідко.
  --  Він коли-небудь  був одружений?  До вас?
  --  Ні.  Принаймні, говорив, що не був.
  --  Ви ходили з ним на змагання по боротьбі?
  --  Іноді, але досить рідко.  Я не люблю боротьбу.  Останні два роки ми взагалі майже нікуди разом не ходили.
  --  Давайте поки що зосередимо увагу на найпершому році служби у нього.  В офісі бувало багато відвідувачів?
  --  Ні.  Іноді за цілий день жодного.
  --  Ну, а в середньому скільки душ за тиждень?
  --  Я гадаю... -- вона задумалась, -- душ вісім-дев'ять.  Може, дванадцять.
  --  Візьмемо той тиждень, з котрого почалась ваша служба у Моллоя.  Ви були там новою людиною, і вам багато чого кидалося в вічі.  Скільки відвідувачів було в той перший тиждень і що за відвідувачі?
       Вона втупилася в мене широко відкритими очима.  Тепер вони були інші, ніж коли вона їх мружила.  Але це, присягаюсь, всього лиш професійне спостереження.
  --  Містере  Гудвін, подібне неможливо! -- вигукнула вона. -- Проминуло чотири роки.
       Я кивнув.
  --  Це всього лиш розминка.  На той час, як ми з вами завершимо нашу роботу, ви згадаєте багато такого, що, як вам здавалось, неможливо згадати.  Левова частка споминів, натурально, виявиться непотрібною, але будемо сподіватись, що бодай крапелька з них стане в пригоді.  Відвідувачі мене цікавлять у першу чергу.
       Ми розробляли цю тему майже дві години, і вона старалась з усіх сил.   Спомини їй були неприємні, часом навіть болючі, зокрема, щодо другої половини року, того періоду, коли вона закохалась у Моллоя, або ж гадала, що закохалась, і будувала плани щодо шлюбу.  Ясна річ, вона б залюбки викреслила з пам'яті неприємні епізоди зі свого життя і нізащо б не стала витягати їх на світ Божий.  Не можу сказати, що мені було так само неприємно, як і їй -- все-таки, я був всього лише при виконанні службових обов'язків, проте і я не надто веселився.  Нарешті, вона заявила, що вже не має сили продовжувати, а я їй на це заперечив, що ми ще по-справжньому й не приступали.
  --  Тоді до завтра, так? -- попрохала  вона. -- Не знаю чому, але з вами куди складніше розмовляти, ніж з поліцейськими і окружним прокурором.  Дивно, адже вони вороги, а ви -- друг.  Адже ви друг, правда?
       Це була пастка, але я в неї не попався.
  --  Я хочу того ж, чого хочете ви, -- уточнив я.
  --  Знаю, але я просто не в стані продовжувати.  Тож, до завтра?
  --  Розуміється.  До завтрашнього ранку.  Я матиму інші справи, тому вам доведеться мати справу з містером Вульфом.  Зможете під'їхати до нас в офіс об одинадцятій ранку?
  --  Думаю, що так.  Тільки я б воліла бесідувати з вами.
  --  Не такий вже він і страшний.  Просто не звертайте уваги, якщо він почне бурчати.  Він напевно відкопає що-небудь скоріш, ніж я, аби лише швидше від вас відбутися.  Містер Вульф нічого не розуміє в жінках, чого не можна сказати про мене. -- Я вручив їй візитну карточку.
  --  Ось адреса.  Отже, завтра об одинадцятій?
        Вона відказала "так" і встала, щоб провести мене до дверей, але я сказав їй, що друзів проводжати не обов'язково.

ГЛАВА  7

        Коли я повернувся додому, на Тридцять П'яту вулицю, була вже шоста тридцять, і конференція мчала, як паровик по рейках.
        Я порадів, коли побачив, що Сол Пензер сидить в червоному шкіряному кріслі.  Безумовно, на нього претендував  Джоні Кімз, але Вульфу довелось на того шикнути.  Той самий Джоні, котрим якийсь час оволоділа манія величі, і він вирішив, що моя робота підходить йому більше, ніж мені, чи ж він підходить до неї більше, ніж я, і якому довелось з цією ідеєю розстатися.  Дійсно, він був чудовим оперативником, якщо його направити в потрібне русло.  А Фред  Даркін -- великий, товстий, на додачу лисий -- чітко знає межі своїх інтелектуальних можливостей, і з ним простіше.  На жаль, про більшість башковитих людей такого не скажеш.  Що ж до Оррі Кетера, то він вишуканий і елегантний, та й працює, як справжній денді...  Ну, а бажання Сола Пензера лишитися вільним художником я цілком і повністю схвалюю тим більше, що йому легше легкого знайти собі постійну роботу.  Якщо дуже захоче, то й мою отримає.
        Отож, Сол вмостився в червоному шкіряному кріслі, троє позосталих сиділи в жовтих, обличчям до Вульфа.  Я привітався з присутніми і пішов  до свого столу.  Вульф сказав, що не чекав на мене так рано.
  --  Усе ж таки, я довів її до повного виснаження, -- зауважив я. -- Вона прагне всією душею продовжити наше побачення, але більше нічого не спроможна мені додати.  Об одинадцятій ранку вона буде тут.  Відзвітувати прямо зараз?
  --  Якщо в тебе є що-небудь обнадійливе.
  --  Ну, це як сказати.  Ми провозилися з нею години дві, перевернули купу мотлоху, а розкопали всього дві-три достойних штучки.  Одного разу восени чотири роки тому, приблизно в жовтні місяці, в офісі з'явився чоловік.  Спалахнула сварка, яка переросла в бійку.  Вона почула шум, відчинила двері -- відвідувач лежав ниць на підлозі.  Моллой сказав, що обійдеться без її допомоги, і вона повернулась на місце.  Дуже скоро відвідувач, живий і здоровий, покинув офіс.  Вона не знає, хто він і не чула, з якої причини виникла бійка, бо двері до Моллоя були зачинені.
        Вульф хмикнув:
  --  Сподіваюсь, нам не доведеться опускатись до з'ясування таких нікчемних причин.  Продовжуй.
  --  А ось, що відбулося трохи раніше, на самому початку літа.  Впродовж приблизно двох тижнів до офісу майже щоденно телефонувала якась жінка.  Якщо Моллоя не було на місці, вона просила передати йому, що дзвонила Джанет.  Якщо ж на дзвінок відповідав Моллой, він зазвичай говорив їй, що не може обговорювати цю тему по телефону, і вішав слухавку.  Дзвінки зненацька припинились -- про Джанет більше не було чутно.
  --  Місіс Моллой не знає, яку саме тему вона хотіла обговорити з містером Моллоєм?
  --  Ні.  Вона ніколи не підслуховувала його розмови.  Це не в її стилі.
        Вульф подивився на мене дуже уважно.
  --  Що, знову підпав під чари?
  --  Цілком правильно, сер.  На це знадобилося всього чотири секунди.  Вона навіть посміхнутись не встигла.  Тож, відтепер я буду працювати виключно на неї, хоча платити мені будете ви.  Дуже хочу, аби вона була щаслива.  Коли моя мрія здійсниться, я поїду на безлюдний острів, де торгують "Распутіним", і впаду в чорну хандру. -- Оррі Кетер розсміявся, Джонні Кімз хихикнув.  Я не звернув на них жодної уваги. --   На третій раз це сталося у лютому чи березні, одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят третього року, після Різдва Христового, напередодні їхнього весілля.  Моллой подзвонив біля дванадцятої години дня, повідомив, що збирається під'їхати до офісу, але у нього не виходить з часом.  У шухляді його столу, додав він, лежить квиток на сьогоднішній хокейний матч, так ось, вона має відіслати з кур'єром квиток в якийсь ресторан у центрі.   Він пояснив, що квиток у маленькому синьому конверті у шухляді столу.  Вона знайшла цей конверт і звернула увагу, що він прийшов по пошті і був розпечатаний.  Всередині виявилось два папірці: квиток на хокей і синій листок -- рахунок Метрополітен Сейф Дипозит Кампені за аренду сейфа, виписаний на Річарда Ренделла.  Їй це прізвище врізалось в пам'ять -- колись вона збиралась вийти заміж за чоловіка на прізвище Ренделл, але передумала.  Вона засунула листок назад у конверт, який був адресований Річарду Ренделлу, проте адресу, якщо вона там була, забула.  Вона взагалі начисто забула про цей епізод -- допомогли згадати мої старання.
  --  Принаймні, якщо нам захочеться що-небудь уточнити, ми тепер знаємо, куди звертатися.   Що-небудь ще?
  --  По-моєму, все.  Хіба що вам будуть потрібні подробиці.
  --  З подробицями зачекаємо. -- Вульф звернувся до присутніх. -- Таким чином, джентльмени, тепер ви цілком у курсі справи.  Є запитання?
        Джонні Кімз відкашлявся:
  --  Так.  У мене не склалося враження, нібито Хейз невинен.  Правда, я про все знаю тільки з газет, однак журі, схоже, не вагалось при винесенні вердикту.
  --  Доведеться повірити мені на слово. -- Вульф був безцеремонний, втім, з Джонні можна було тільки так. -- Я виклав їм суть справи, але не назвав прізвища нашого клієнта і характер його інтересу, -- пояснив він мені. -- Їм це знати ні до чого.  Ще будуть запитання?
        Їх більше не було.
  --  В такому випадку перейдемо до завдань.  Арчі, який стан речей в окрузі з телефонними кабінами?
  --  Аптека, про яку говорив Фрейєр, найближче місце, де є автомат.  Втім, я не займався спеціальним розслідуванням.
  --  В такому разі ти, Фред, ним займешся, -- звернувся Вульф до Даркіна. -- Пітеру Хейзу зателефонували о дев'ятій, в поліцію -- о дев'ятій вісімнадцять, скоріш за все, відразу після того, як Пітер Хейз зайшов до під'їзду.  Так, надія слабенька, адже з того часу минуло більше трьох місяців, але чому б нам не вхопитися за неї?  Я думаю, що скоріш за все, дзвінок був зроблений з тієї ж аптеки, проте, обстеж ближні околиці.  Якщо обидва дзвінки були зроблені з одного і того ж місця, у тебе є шанс, що хтось когось згадає.  Починай сьогодні ж, негайно.  Є запитання?
  --  Ні, сер.  Я все зрозумів. -- Фред зазвичай, не відриваючись, дивиться на Вульфа -- мабуть очікує, що у того виросте ріг, або засяє німб, не знаю точно, що саме, і боїться славний момент прогавити. -- Я можу йти?
  --  Залишся, поки ми не завершимо. -- Тепер Вульф звернувся до Кетера: -- Ти, Оррі, займешся діловими операціями Моллоя, його зв'язками, фінансовим становищем.  Завтра, о десятій вранці, містер Фрейєр чекатиме на тебе у своєму офісі.  Він забезпечить тебе всією необхідною інформацією, від якої ти і будеш відштовхуватися.  Завваж, отримати доступ до паперів і бухгалтерських книг Моллоя буде дуже не просто.
  --  Якщо він їх вів -- в офісі нічого подібного не виявилося, -- уточнив я. -- Принаймні, місіс Моллой ніколи таких не бачила, а сейфа там не було.
        Вульф зобразив здивування:
  --  Та невже?  Маклер по нерухомості і ніякого бухгалтерського обліку?  Схоже, Арчі, мені доведеться по-справжньому зайнятися тим самим мотлохом, який ви з місіс Моллой ворушили. -- Він знову звернувся до Оррі: -- Оскільки Моллой помер, не лишивши заповіту, його вдова, як мені відомо, має першочергове право доступу до всіх його паперів і документів, але мають бути збережені всі необхідні формальності.  Містер Фрейєр сказав, що у місіс Моллой немає свого адвоката, тому я збираюся запропонувати їй звернутися до послуг Паркера.  Містер Фрейєр вважає недоцільним вести її справи, в чому я з ним згоден.  Якщо Моллой не зберігав свою документацію в офісі, виходить, папери заслуговують того, щоб ми відшукали їх у першу чергу.  Є запитання?
       Оррі покачав головою:
  --  Тепер немає.  Можливо, будуть після того, як я переговорю з Фрейєром.  Я вам подзвоню.
        Вульф скорчив гримасу.  Справа в тому, що коли немає нічого термінового, дуже небажано, щоб йому телефонували між дев'ятою і одинадцятою ранку і четвертою та шостою вдень, в ті години, коли він стирчить у своїй оранжереї.  Щоправда, і в позосталий час він або з головою поринає в книгу або розв'язує кросворд, а то веде на кухні безкінечні перемовини з Фріцем з приводу меню, і ці прокляті телефонні дзвінки відривають його від важливих справ.
        Вульф вже повернувся до Кімза:
  --  Джонні, Арчі надасть тобі прізвища і адреси.  Мене інтересує містер і місіс Томас Л. Ірвен, а також містер і місіс  Джером Аркофф, вони були в театрі з місіс Моллой, до того ж, місіс Аркофф подзвонила місіс Моллой і сповістила, що має зайвий  квиток на виставу.  Цілком можливо, що це нічого не означає -- якийсь Ікс міг просто очікувати підходящого випадку, який йому нарешті трапився, але так чи інакше він знав напевно, що місіс Моллой того вечора не буде вдома, отож, тут є чим зайнятися.  На прохання містера Фрейєра питанням вже займалися двоє слідчих, правда, судячи по їх рапортах, вони діяли незвично мляво.  Якщо тобі вдасться учути хоча б натяк на те, що запрошення в театр було сплановано заздалегідь, негайно повідом мене.  Говорять, ти тут, якось, перенапружив мізки.
  --  Коли?
        Вульф покачав головою.
  --  Гаразд, поговоримо іншим разом.  Отже, ти зв'яжешся зі мною, якщо у тебе виникне хоча б найменша підозра.  Затямив?
  --  Звичайно.
  --  Сприймай, як наказ. -- Вульф вже звертався до Сола Пензера: -- Я маю дещо для тебе, Сол, але трохи зачекаємо.  Думаю, не завадило б дізнатися, чому у Моллоя опинився конверт, адресований Річарду Ренделлу, в якому лежав рахунок за аренду сейфа.  Неважливо, що з того часу минуло три з гаком роки.  Якби все діло зводилось до одержання інформації від службовців компанії відносно їхнього клієнта, я б не став втручатися.  Але усе зовсім не так просто.  Є запитання?
  --  Є пропозиція, -- сказав Сол. -- Арчі може подзвонити Лону Коену в "Газетт" і попросити його забезпечити мене хорошою фотокарточкою Моллоя, чимось ліпшим, ніж  знімок в газеті.
       Решта троє обмінялися поглядами.  Так, вони були прекрасними оперативниками, але навряд чи могли догадатися так само швидко, як Сол, що Моллой міг виявитися тим самим Річардом Ренделлом.  Запитай їх про це, і всі як один сказали б "так".
  --  Зробимо, -- пообіцяв Вульф. -- Ще запитання?
  --  Немає, сер.
        Вульф звернувся до мене:
  --  Арчі, ти проглядав папку містера Фрейєра і бачив рапорт, що стосувався міс Ділії Брандт, секретарки Моллоя.  Тобі, очевидно, відомо, де її можна знайти.
  --  Відомо.
  --  Будь ласка, поїдь до неї.  Якщо вона знає щось корисне, приєднай до справи.  Щоправда, оскільки ти тепер працюєш на місіс Моллой, тобі слід отримати її схвалення.  Так що давай, працюй.
       Сол посміхнувся, Оррі розреготався, Фред усміхнувся, Джонні хихикнув.
       Ох, і роботи попереду!

ГЛАВА  8

        О сьомій п'ятнадцять я, як звично, зайшов до їдальні, де за столом вже сидів Вульф, але того дня я не обідав, а поглинав їжу, тому що на восьму тридцять у мене було призначене побачення в Вілледжі.  Що ж до Вульфа, то в нього від устриць до сиру зазвичай проходить півтори години.
        Призначити побачення Ділії Брандт виявилось дрібною справою.  Я набрав номер її телефону і відразу ж вийшов на неї, повідомив їй свої справжні ім'я і прізвище, а також вид занять і сказав, що мій клієнт просив мене під'їхати до неї і з'ясувати, чи має вона достатню кількість відомостей про Майкла М. Моллоя, її покійного працедавця, бо мій клієнт має намір опублікувати в журналі статтю за її підписом, яку напише за неї сам.  Виручку поділять навпіл.  Вона поставила мені парочку навідних запитань, після чого сказала, що чекатиме на мене у себе вдома о восьмій тридцять, ввечері.  Ось чому мені довелось поквапитися зі смаженими каченятами, після чого я покинув Вульфа наодинці з салатом, і помчав.  Дому за номером 43 по Арбор стріт не завадило б піддатися таким самим перетворенням, які зазнав номер 171 по Східній П'ятдесят Другій вулиці.  Зовні його конче слід було пофарбувати, та й ліфт виявився б чудовою заміною вузьким і брудним сходам.  Я піднявся на три поверхи догори -- вона не чекала мене на порозі.  Не знайшовши кнопки дзвінка, постукав у двері.  Зважаючи на час, який знадобився їй, щоб дійти до дверей, можна було уявити, що їй довелося перетнути простору залу для прийомів.  Проте, коли відчинились двері, я побачив невелику кімнату.  І ніякого передпокою.
  --  Моє прізвище Гудвін.  Я вам телефонував.
  --  О, так.  Авжеж.  Я зовсім забула.  Проходьте.
        Це була одна з тих кімнат, розібратися в упорядкуванні якої міг би хіба що експерт по колажам.  Одному Богу відомо, чому табурет для піаніно стояв прямо посеред дороги, йому ж, мабуть, відомо й те, чому тут був цей табурет -- піаніно тут не було й на згадку.  Принаймні, на табурет можна покласти пальто і капелюха, що я й зробив.  Вона сіла на кушетку і запросила мене сісти поряд з нею, що мені й довелося зробити, бо жодного стільця в кімнатці не знайшлося.
  --  Я насправді забула, -- промовила вона, вибачаючись. --  Мої думки витають, як голуби в небі.     
        Вона зробила жест рукою, імітуючи  витання своїх думок.
        Молода, доброї статури і прекрасно доглянута, зі смаком одягнена і взута, ніжна чиста шкіра, світло-карі очі, модно підстрижене каштанове волосся, але ось щодо  думок, які витають...
  --  Ви, здається, сказали, що ви детектив, чи не так?  І щось іще, щодо якогось журналу... 
  --  Цілком вірно.  Редактор хоче подати тему вбивства у новому аспекті.  Ну, до прикладу, це буде звучати наступним образом:  "Останній місяць з життя жертви" чи "Останній рік з життя жертви.  Версія, викладена його секретаркою".
  --  Моє прізвище, розуміється, не буде згадуватись?
  --  Чому ж, буде.  Тепер, коли я познайомився з вами, думаю, буде і ваш великий портрет.  Не відмовився б і сам мати його.
  --  Ви дуже милі, але давайте не будемо переходити межі.
        Контраст між тим, що я бачив, і тим, що чув, був настільки разючий, що не йнялось віри.  Жоден чоловік не відмовився б сходити з нею в театр, але лише при тій умові, що вона не роззявить рота.....
  --  Постараюсь, -- запевнив я її. -- У мене завжди є можливість повернутися до вас спиною.  Отже, ідея полягає в наступному:  ви розповідаєте мені про містера Моллоя -- що він говорив, що робив, як повівся в тій чи іншій ситуації, я доводжу все це до відома редактора, і якщо йому видасться, що з цього вийде стаття, він сам захоче з вами побачитися.  Гаразд?
  --  Так, але ми не зможемо назвати це "Останній рік з життя жертви".  Це всього лише "Останні десять місяців з життя жертви" -- я пропрацювала у нього всього десять місяців.
  --  О'кей, ще краще.  Таким чином, наскільки я зрозумів...
  --  Скільки днів у десяти місяцях?
  --  Дивлячись, в яких.  Приблизно триста.
  --  В такому разі назва буде такою:  "Останні триста днів з життя жертви".
  --  Хороша ідея.  Наскільки я зрозумів, час од часу ви з Моллоєм обідали в ресторані.  Ви...
  --  Хто вам про це сказав?                                        
        Переді мною був вибір:  встати й піти, злегка придушити її, чи ж взятися за неї як слід.
  --  Послухайте, міс Брандт, мені платять почасово і аж ніяк не за красиві очі.  Ви обговорювали з ним справи чи ж ваші зустрічі носили інший характер?
        Вона посміхнулась, від чого стала ще принадніша.
  --  О, вони носили світський характер.  Він ніколи не говорив зі мною про справи.  Все дуже просто:  йому не хотілось обідати з дружиною, а на самоті обідати він не любив.  Нехай це увійде до статті.  Я знаю, говорять, мовби він дозволяв собі вольності.  Не вірте.  
  --  А він дозволяв вольності по відношенню до вас?
  --  О, розуміється.  Одружені чоловіки завжди їх дозволяють, тому що з дружинами їм вже нецікаво.
  --  Ви маєте рацію.  Я з тієї причини й не одружуюсь.
  --  О, так ви не одружені?  
         Вважаю, ви вже ситі по горло.  Я, зізнатися, також.  Усе ж, на жаль, я був при виконанні службових обов'язків, котрі виконував ще цілих три години.  Приблизно на півдорозі мене чекало випробування.  Нам обом захотілося пити.  Вона направилась до кухні і принесла пляшку імбирного пива, пляшку джину і дві склянки, в кожній з яких було по кубику льоду.  Я вибачився, пославшись на виразку шлунка і попросив молока.  Вона повідомила, що молока немає, і я попросив води.  В аналогічних ситуаціях я часто виходжу за рамки службових обов'язків, проте я б не став пити джин з імбірним пивом, навіть, якби від цього залежало занурення в таємниці особистого життя секс бомби Ліззі Борден.  Вона сиділа і потягувала цей огидний коктейль, від одного виду якого у мене почалися  шлункові коліки.
        По дорозі сюди я відчував легкі докори сумління, адже доведеться морочити голову бідній дівчині, яка заробляє собі на харчі в поті чола.  На шляху додому я відчув, що моя совість міцно спить і, якщо це не протирічить реальності, навіть похропує.
        Вульф, який рідко кладеться спати раніше опівночі, сидів за своїм столом і читав "Таємну домовленість" Мерла Міллера.  Коли я зайшов до кабінету, він навіть не підвів на мене очей, а тому я попрямував до сейфа, дістав книгу витрат і заніс в неї суму, яку дав на витрати нашим оперативникам, по сто доларів кожному, поклав книгу на місце, зачинив сейф і навів лад на своєму столі.  Терпіти не можу захаращеного столу.
        Нарешті, я встав зі свого місця і, дивлячись на Вульфа зверху вниз, попитав:
  --  Прошу прощення.  Чи є що-небудь варте уваги від Фреда чи Джонні?
        Він закінчив абзац і тільки тоді відірвав очі від сторінки.
  --  Ні.  Фред зателефонував об одинадцятій і повідомив, що новин немає.  Джонні не дзвонив.
  --  Мене не можна відкласти на завтра?
  --  Аж ніяк.  Завтра сюди прийде ця жінка.  Що-небудь розкопав?
  --  Не знаю. -- Я сів. -- Або вона вертихвістка, або першокласна акторка.  Кожне речення вона починає з дурнуватих вигуків.  Ви б утекли від неї через три хвилини.  Вона п'є коктейль із імбирного пива і джина, чотири до одного.
  --  Та невже?
  --  Істинна правда!
  --  Матір Божа!  І ти теж з нею пив таку гидоту?
  --  Та де...  Але був змушений дивитися, як вона п'є.  Є два цікавих моменти.  Якось у жовтні минулого року вона побачила, що у нього на пальто бракує одного гудзика і захотіла пришити його.  Коли вона його пришивала, з кишені випали якісь папери.  Вона підняла їх і проглянула.  Так, так, вона саме так і говорить.  Папери можуть випасти з кишені, втім, можна їх звідти і дістати.  Як би там не було, вона якраз тримала в руках якийсь листок, на якому були прізвища і цифри, коли він несподівано вийшов із своєї кімнати, вихопив листок у неї з рук і влаштував їй прочухана.  Він, навіть, вдарив її по щоці, але це не для протоколу, бо вона не бажає, щоб подібні деталі входили до статті.  Вона говорить, що шеф аж побілів від люті, а ввечері за обідом вибачився і пригощав її шампанським.
  --  Що за прізвища і цифри?
  --  Я так і думав, що ви про це запитаєте.  Вона не може згадати.  Вона думає, що цифри могли означати суми грошей, проте вона не впевнена.
  --  Не дуже щедрий врожай.
  --  Так, сер.  Те ж саме можна сказати і про другий момент, з тою лише різницею, що це сталося зовсім недавно.  Якось, десь між Різдвом і Новим роком, він запитав у неї, як вона дивиться на те, щоб відправитись з ним у подорож до Південної Америки.  Він їде туди по справах і йому знадобиться секретарка.  Він намагався дозволити собі вольності щодо неї, але вона поклала їм край.  Їй сподобалась ідея подорожі до Південної Америки, але, усвідомлюючи, що тутешні вольності там вже будуть вважатися чимось зрозумілим, сказала, що подумає над його пропозицією.  Він відповів, що часу на роздуми в неї небагато, оскільки справи чекати не будуть.  Він додав, що справи сугубо конфіденційні і змусив її дати слово нікому не розповідати про його запрошення.  Таким чином, вона відбулася загальними фразами, не кажучи ні "так", ні "ні" до самого третього січня, тобто, до його смерті.  Така ось версія.  Я ж схильний думати, що вона відповіла йому "так".   З неї нікудишня брехуха.  Так, зовсім забув -- її думки витають.
  --  Де витають?
        Я зробив широкий жест рукою.
  --  Просто витають.  Вона б вас здорово розважила.
  --  Не сумніваюсь. -- Він зиркнув на годинника. -- Вона десь працює?
  --  Так.  В якійсь фірмі, яка займається імпортом.  У центрі міста.  Явно ніяких зв'язків з минулим.
  --  Відмінно. -- Вульф відсунувся разом з кріслом від столу, позіхнув і підвівся. -- Джонні мав мені подзвонити.  Казна що, він напрошується на прочухан.
  --  Будуть вказівки на ранок?
  --  Ні.  Ти потрібен мені тут.  Раптом що може статися?  На добраніч.
        Він подався до ліфта, а я до сходів.  
        Роздягнувшись і забравшись під ковдру, я велів собі побачити сон про Селму Моллой -- ну, начебто вона опинилася в будинку, що горів на найвищому поверсі і боїться плигнути на розтягнену пожежниками сіть.
        І тут нагодився я, відтісняю пожежників, простягаю руки, і вона потрапляє прямо до мене в обійми, легка, як пір'їнка.  Те, що вона має бути легка, як пір'їнка, вельми і вельми істотний момент, в протилежному разі можна зламати хребет.
        На жаль, тієї ночі мені зовсім нічого не снилося.  Вранці я навіть забув, що хотів побачити сон -- я ранками нічого не пам'ятаю доти, поки не прийму душ, не поголюсь, не одягнусь і не спущуся до кухні.  Помаранчевий сік допомагає туману розсіятись, ну, а після кави від нього не лишається й сліду.  Добре, що Вульф снідає у своїй спальні, а затим відправляється в оранжерею.  Якби ми з ним зустрілися до сніданку, він би мене напевно звільнив, або ж я сам давним-давно втік.
       Четвер почався напружено, притім  розпал напруження ріс щохвилини.  З вранішньою поштою ми одержали три листи від П. Х., котрі виявилися відгуками на наше оголошення.  Відповідати на них довелось, ясна річ, мені.  Опісля зателефонував з Омахи Джеймс Р. Херолд.  Виявляється, його дружина не знаходить собі місця, хвилюється.  Я доповів нашому клієнту, що його справою займаються п'ятеро людей, в тому числі Сол Пензер і я, і щойно щось почне прояснятися, ми його негайно повідомимо.  Потім явився Фред  Даркін власною персоною.  Він відвідав п'ять закладів, в яких були телефонні кабіни, розташовані в радіусі двох кварталів від  П'ятдесят Другої вулиці, і не зміг відшукати того, хто б пам'ятав чоловіка, який дзвонив по телефону близько дев'ятої вечора третього січня.  Чоловік, який чергував того вечора в аптеці, звільнився і виїхав кудись до штату Джерсі.  Фред запитав, чи потрібно його відшукати.  Я сказав, що неодмінно потрібно, і побажав удачі.
      Оррі Кетер подзвонив із офісу Фрейєра і поцікавився чи домовились ми з місіс Моллой стосовно адвоката, який зміцнив би її позиції з точки зору закону.  Я відповів, що ні, не домовились, і що неодмінно домовимось, коли місіс Моллой прибуде до Вульфа.
      Опісля зателефонував Лон Коен із "Газетт" і повідав, що хоче загадати мені загадку.  Ось вона:  "У вівторок Арчі Гудвін заявляє мені, що їх з Ніро Вульфом не інтересує процес Хейза і що П. Х. з оголошення Ніро Вульфа зовсім не той П. Х., котрого в даний момент судять.  Однак, в середу ввечері я отримую від того ж Гудвіна записку, в якій мовиться, що її пред'явнику потрібна хороша і чітка фотографія Майкла М. Моллоя.  Загадка полягає в наступному:  що спільного між Арчі Гудвіном і дволиким брехуном?"
       Я на нього не образився, проте й не міг розмовляти з ним начистоту.  Я сказав йому, що подана Солом записка напевно фальшива, і пообіцяв дати йому матеріал для першої полоси, щойно він у нас з'явиться.
       Селма Моллой з'явилась секунда в секунду -- об одинадцятій.  Я відчинив їй двері, допоміг зняти світло-сіре картате пальто і провів до холу.  Я чіпляв пальто на крючок, коли пролунав поштовх ліфта, що прибув, з якого виліз Вульф.  Він зупинився, розглядаючи її, а коли я назвав її прізвище, нахилив голову мало не на цілий дюйм, повернувся і потупав  до кабінету.  Я провів її до червоного шкіряного крісла.  Вульф всівся за свій стіл і зосередив погляд на нашій відвідувачці, явно роблячи над собою зусилля, щоб не бурчати.  Він ненавидить обтяжувати себе роботою, а тут роботи було на цілий день.  Немислимо -- цілий день трудів праведних, та ще в товаристві жінки!  І тут його осяяло.  Він повернувся до мене:
  --  Оскільки ми з місіс Моллой абсолютно незнайомі, чого не скажеш про вас обидвох, думаю, було б бажано, щоб ти сам розповів їй, в якому стані майнові справи її чоловіка.
        Вона спрямувала на мене допитливий погляд.  Вчора вона сиділа спиною до вікна, а тепер вікно було напроти неї, однак яскраве світло не давало мені приводу зменшити пильність.
  --  Його майнові справи? -- недовірливо перепитала вона. -- Я думала, ми продовжимо вчорашнє.
  --  Ми так і зробимо.  До речі, я, пам'ятаю, сказав вам, що мене тут не буде, але моя програма дещо змінилась.  А майнові справи так чи інакше стосуються нашого розслідування.  Нам необхідно отримати доступ до бухгалтерських книг і документів Моллоя, оскільки заповіту він не лишив, ними має право розпоряджатися тільки вдова.  Цебто, ви.  Розуміється, ви маєте повне право дозволити нам досконало обстежити всю вашу квартиру, але все це має бути зроблено на легальній підставі.  До прикладу, ви будете виступати в ролі адміністратора спадщини.
  --  Але я зовсім не хочу бути адміністратором спадщини!  Мені не потрібне чуже майно.  Я, можливо, лишила б собі частину меблів, якби... -- вона не скінчила фразу і покачала головою. -- Ні, мені нічого не потрібно.
  --  Ну а готівка на ваші поточні витрати?
  --  Я якраз думала про це вчора після вашого відходу. -- Вона дивилась мені в очі. -- Тільки в тому випадку, якщо Ніро Вульф вважає, що я маю йому заплатити.
  --  Він так не вважає. -- Я поглянув на Вульфа.  Його голова злегка нахилилась вліво, потім назад.  Це означало, що наш клієнт поки що суворо засекречений.  Я знову зустрівся з нею поглядом. -- Наш інтерес до справи виявився в процесі бесіди з містером Фрейєром, а від вас нам потрібна тільки інформація.  Щодо готівки я поцікавився у зв'язку з тим, що така має виявитися серед майна вашого чоловіка.
  --  Все рівно вона мені не потрібна.  Я маю власні заощадження, яких мені на перший час вистачить.  Просто я ще не вирішила, що мені робити. -- Вона, хвилюючись, прикусила нижню губу. -- Так, я насправді не знаю, що буду робити, але я знаю, що не хочу бути адміністратором, і загалом, не збираюся мати жодного стосунку до його майна.  Мені слід було давним-давно розстатися з чоловіком, але ж мене ніхто не примушував виходити за нього заміж, все моя дурна гордовитість...
  --  О'кей, але вам би не завадило поглянути на його папери.  На чекову книжку, до прикладу.  Міс Брант розповіла мені, що меблі із офісу були продані, але до того, як їх забрали, якийсь чоловік вигріб вміст усіх шухляд.  Вам що-небудь відомо?
  --  Так.  Це був мій друг.  До речі, він був і другом мого чоловіка.  Його звуть Том Ірвін.  Він сказав, що офіс слід зачинити, і я попросила його за всім приглянути.
  --  А куди поділося все те, що він забрав?
  --  Він привіз мені на квартиру.  Усе так там і лежить, у трьох картонних коробках.  Я їх, навіть, не відкривала.
  --  Я б хотів їх відкрити.  Ви залишитесь з містером Вульфом, а я поїду до вас додому поглянути на ці папери.  Якщо ви, звісно, захочете дати мені ключ.
        Вона промовила без вагання:  "Ради Бога", і відкрила свою сумочку.  Те, що вона поводилась так довірливо з малознайомим чоловіком, зовсім не підняло її акції в моїх очах.  Це лише означало, що вона, твердо віруючи у винуватість свого П. Х., була абсолютно байдужа до решти світу.  До того ж, я насправді був для неї майже незнайомим чоловіком.
       Отримавши дозвіл від Вульфа, я взяв ключі, запевнивши нашу гостю, що, коли мені вдасться знайти потрібну річ, я дам їй розписку.  Ледь я встиг зняти з вішака свій плащ, як пролунав дзвінок у двері.  Зважаючи на те, що я побачив крізь прозоре з нашого боку скло, до нас явився з візитом Сол Пензер.  Я повісив плащ на крючок, і впустив його в дім.
       Що ж до Сола, то є речі, яких я не збагну напевно вже ніколи.  Ну, наприклад, його старий картуз, з котрим він не розлучається.  Виступай я в цьому картузі в ролі хвоста, мене б засвітили через два кроки.  А якби я, нап'явши цього картуза, став вивідувати в людей, що вони чули або бачили, мене б визнали психом або, принаймні, злегка ушкодженим і відправили б у відомому напрямку.  Сола ж ніхто зроду не засвітив без його на те бажання,  стосовно інформації, то він її буквально виймає з людей -- по цій частині його можна зрівняти хіба що з шлунковою помпою.  Поки він вішав своє пальто і засовував до кишені картуза, я відправився доповісти Вульфу, який велів негайно провести його до кабінету.  Що я й зробив, і зайшов за ним слідом.
  --  Ну? -- запитав Вульф.
       Сол завмер по стойці струнко і стрельнув очима у бік червоного шкіряного крісла.
  --  Доповідати можна?
  --  Валяй.  Інтереси місіс Моллой збігаються з нашими.   Місіс Моллой, це Сол Пензер.
        Вона сказала йому "здрастуйте", і він їй поклонився.  Так, ще напевно я ніколи не збагну і його поклонів -- це нітрохи не краще, ніж його картуз -- щось циркове.  Він сів у найближче до Вульфа шкіряне крісло, бо знав:  Вульф полюбляє, щоб людина, з котрою він розмовляє, знаходилась на рівні його очей, і почав свою доповідь:
  --  Двоє службовців компанії  Метрополітен Сейф Депозит упізнали фотографію Майкла Моллоя.  Вони упізнали в ньому Річарда Ренделла, котрий арендує в них сейф.  Я не сказав їм, що насправді це Моллой, але мені здається, що один з них і сам здогадався.  Я не став з'ясовувати, який розмір сейфа, як давно він арендує його та інше, вирішивши, що насамперед маю отримати від вас необхідні інструкції.  Раптом вони самі загоряться цікавістю, вирішать поглянути, що там усередині, і збагнуть, що насправді сейф арендував під вигаданим прізвищем чоловік, якого вбили?  Адже тоді вони неодмінно поставлять до відома окружного прокурора.  Я погано знаю закони і не уявляю, які права у окружного прокурора після того, як звинувачений визнаний винним, але мені здається, що ви першим захочете поглянути на вміст залізного ящика.
  --  Правильно тобі здається, -- підтвердив Вульф. -- Наскільки ти певен у тому, що вони не помилились?
  --  На всі сто.  Хочете знати, як було діло?
  --  Ні.  Раз ти певен на всі сто.  Ти дуже розпалив у них цікавісь?
  --  Думаю, не надто сильно.  Я поводився вкрай обережно.  Навряд чи, хто-небудь з них побіг доповідати начальству, а там хто їх знає.  Я вирішив, вам самому захочеться вступити в гру.
  --  Ти правильно вирішив. -- Вульф повернувся до місіс Моллой:  -- Здогадуєтесь, про що йде мова?
  --  Мені здається, так. -- Вона подивилась на мене. -- Мені здається, це пов'язано з тим, про що я розповідала вам учора -- конвертом і листком паперу, котрий я знайшла разом з квитком на хокейний матч, чи не так?
  --  Еге ж, -- кивнув я.
  --  Вам вже вдалося встановити, що мій чоловік був саме Річардом Ренделлом?
  --  Дійсно, -- запевнив Вульф, -- що в корені міняє ситуацію.  Ми маємо чимскоріше дізнатися, що в сейфі, для чого потрібно, по-перше, продемонструвати той факт, що Ренделл і Моллой -- одна особа, по-друге -- закріпити з допомогою закону ваше право на доступ до майна.  Оскільки людина, яка користується сейфом, неодмінно лишає на ньому відбитки пальців, перше не представляє ніяких труднощів, але передусім,  має вирішитися питання з другим.  Коли ви, мадам, заявили, що не збираєтесь мати жодного стосунку до майна свого чоловіка, я поставився до цього з належним розумінням.  Подібне є дурницею з точки зору здорового глузду, зате з точки зору людяності -- прекрасно.  І дуже вражає в тому випадку, коли почуття беруть верх над розумом.  Тепер інша ситуація.  Ми разом з вами маємо отримати доступ до вмісту сейфа.  Доведеться вам вступити в свої права вдови і взяти під контроль майно.  В подібних випадках закон просувається черепашними кроками, але за надзвичайних обставин його можна прискорити.  Чому ви качаєте головою?
  --  Я ж вам сказала -- я не стану цього робити.
        Вульф вперся в неї своїм лютим поглядом, та збагнув, що погляд тигра цього разу не спрацює і звернувся до мене:
  --  Арчі...
        Я також втупився поглядом тигра, але не на неї, а на нього, потім перевів погляд на неї, зрозуміло, спершу пригасивши гнів в очах.
  --  Місіс Моллой, -- почав я, -- містер Вульф -- геній, але і в геніїв бувають слабкості.  Одна з них полягає в тому, що він прикидається, ніби вірить:  молоді привабливі жінки ніколи не говорять мені "ні".  Йому це буває вигідно, якщо молода приваблива жінка у відповідь на його прохання відповідає "ні", тоді він звалює всю відповідальність на мене.  Як, наприклад, зараз.  Правда, не знаю, що мені робити з цією самою відповідальністю, та й він, напевно, не знає.  А через це не бачу ніякого сенсу вас урезонювати.  Можна поставити одне запитання?
        Мені вона відповіла "так".
  --  Припустімо, підстав для повторного слухання справи і для апеляції не знайшлось, вирок оголошений, Пітер Хейз помирає на електричному стільці, і ось, через деякий час, справа доходить до вашого дорогоцінного сейфа, в якому виявляється дещо, що доводить невинність Хейза.  Які почуття візьмуть верх над вашим розумом в такому випадку?
       Вона знову прикусила нижню губу, та лиш на одну мить, і мовила:
  --  А вам не здається, що питання несправедливе?
  --  Чому ж?  Адже я всього лиш припускаю, притому не бозна що.  Сейф цілком може бути порожнім, але може з таким же успіхом зберігати в собі те, про що я вам щойно сказав.  Ви вважаєте Пітера Хейза винним, отож, не вірите в існування таких доказів загалом, а тому не збираєтесь діяти всупереч своїм бажанням.
  --  Але це неправда!  Неправда!
  --  Ви знаєте, що це правда!
        Вона опустила голову, а потім раптом закрила лице долонями.  Вульф свердлив мене зневажливим поглядом.  Він не раз виходив з кімнати, проте, якщо з жінкою трапиться істерика, він вже не вийде, а вилетить звідси, як пробка з пляшки.
        Я покачав головою, даючи зрозуміти, що з Селмою Моллой не може статися істерики.
         І виявився правий.  Коли вона, нарешті, відняла від лиця долоні і зустрілася поглядом зі мною, все було в повному порядку.
  --  Послухайте, містере Гудвін, хіба я вчора не старалась з усіх сил вам допомогти?  Та й сьогодні я прийшла сюди з тією ж думкою, -- почала вона цілком спокійним голосом. -- Але як я можу добиватися вступу в права вдови Майкла Моллоя, якщо два останніх роки я гірко жалкувала про те, що вийшла за нього заміж?  Невже ви не розумієте, що це неможливо?  Невже не існує іншого способу?  Може, я попрошу стати адміністратором спадщини кого-небудь з близьких йому людей?
  --  Не знаю, не знаю, -- проказав я, -- дуже сумніваюсь, боюсь, нічого не вийде.
  --  З'єднай мене з містером Паркером, -- сердитим голосом звелів Вульф.
        Я підсунув до себе телефон і набрав номер Паркера.  Оскільки  Наталіел Паркер за останні роки відповів, принаймні, на десять тисяч наших юридичних запитань, я знав номер його телефону назубок.  Поки я телефонував, Сол Пензер поцікавився у Вульфа, чи можна йому йти, на що Вульф відповів, що йому слід зачекати, поки не з'ясується, куди йому йти.  Коли я з'єднався, нарешті, з Паркером, Вульф взяв слухавку.
        Я від душі насолоджувався спектаклем.  Вульфа так і підмивало розповісти Паркеру про те, що в даний момент все впирається у вперту і примхливу особу жіночої статі, однак, ясна річ, цього не варто було робити в її присутності, через це він всього тільки й дозволив собі сказати, що в силу причин особистого характеру вдова відмовляється відстоювати свої права, від чого виникла юридична проблема.  Далі пішло суцільне хрюкання.
        Нарешті, він повісив слухавку і повернувся до цієї милої особи:
  --  Містер Паркер пояснив, що це вкрай важко здійснити, а так як справа не терпить зволікання, він хоче поставити вам кілька запитань.  Він буде тут через двадцять хвилин.  Він говорить, що чимскоріш ви вирішите, кого хочете призначити адміністратором спадщини, тим краще.  У вас є хто-небудь на прикметі?
  --  Ні... -- вона наморщила чоло, поглянула на мене, потім на Вульфа. -- А може, містера Гудвіна?
  --  Моя дорога мадам! -- Вульф був остаточно виведений з терпіння. -- Візьміть себе в руки.  Ви познайомились з містером Гудвіном тільки вчора, і не з людиною, а з приватним детективом.  Це було б дуже недоречне рішення, і воно не вислизне від уваги правосуддя.  Зрозумійте, тут має бути людина, яку ви добре знаєте і якій повністю довіряєте.  А як щодо того чоловіка, котрий зачинив офіс і перевіз у вашу квартиру коробки з паперами?  Томаса Ірвіна?
  --  Мені видається... -- вона замислилась. -- Ні, мені не зовсім зручно просити його, прохання не сподобається його дружині.  Але я могла б попросити Пета Дігана.  Правда, він може й не погодитися, але я могла б його попросити.
  --  Хто це?
  --  Патрік Діган, голова благодійної асоціації союзу механіків.  Його офіс неподалік звідси, на Тридцять Дев'ятій вулиці.  Можу подзвонити йому прямо зараз.
  --  І давно ви з ним знайомі?
  --  Три роки.  Відтоді, як вийшла заміж.  Він був другом мого чоловіка, але завжди був і лишається і моїм другом.  Подзвонити йому?  Що йому сказати?
  --  Скажіть, що ви просите його зробити вам послугу і під'їхати сюди.  Якщо він, звісно, зможе.  Якщо він почне ставити питання, скажіть, що не хочете удаватися в подробиці по телефону.  Якщо він раптом під'їде і погодиться виконати ваше прохання, знадобляться послуги юриста і він, відважусь припустити, захоче вам когось порекомендувати.  Так ось, я наполягаю на тому, щоб ви ні в якому разі не погоджувалися.  З юридичної точки зору адвокат буде представляти ваші інтереси навіть в тому випадку, якщо ви від них відмовитесь, тому суттєво важливо, щоб адвоката назвали ви.
  --  А чому я не маю погодитися на послуги рекомендованого ним адвоката?
  --  Тому, що я йому не довіряю.  Тому, що я підозрюю його в убивстві вашого чоловіка.
        Вона втупилася на нього в повному нерозумінні.
  --  Ви підозрюєте Пета Дігана?  Але ж ви чуєте про нього вперше!
        Вульф кивнув.
  --  Дійсно.  Я так сказав навмисно.  Я хотів бачити вашу реакцію.  Я насправді підозрюю кожного і всіх разом знайомих вашого чоловіка, що я зобов'язаний робити, допоки у мене не з'являться підстави виділити когось із них окремо, а містер Діган один із них.  Я раджу вам не дозволяти йому нав'язувати вам адвоката.  Якщо ви маєте труднощі, на кому зупинити вибір, пропоную звернутися до Натаніела Паркера, котрий зараз буде тут.  Я маю з ним справу протягом от вже багатьох років і рекомендую його з легкою душею.  Стосовно того, чи можна довіряти мені чи ні, то одне з двох:  або ви вірите в мою щирість, або ви зробили дурницю, що прийшли сюди.
       Це був чудовий кидок, але шеф не досяг своєї цілі, вірніше, не зовсім її досяг.  Вона поглянула на мене, виражаючи всім своїм видом запитання.
       Я посміхнувся їй сугубо професійною посмішкою.
  --  Паркер настільки хороший, наскільки може бути хороший адвокат, місіс Моллой, -- запевнив я.
  --  В такому випадку я згодна. -- Вона встала. -- Можна скористатися телефоном?

ГЛАВА  9

       Оскільки Патрік А. Діган був першим, який потрапив нам на очі, "підозрюваним", якщо, розуміється, не рахувати Алберта Фрейєра і Ділію Брандт, я, натурально, був насторожі, тим більше, що наша конференція тривала цілу годину.  З виду в ньому не було нічого лиховісного -- суб'єкт як суб'єкт, років сорока, середнього зросту, з черевцем, що намічалося, круглолиций, з приплющеним носом і темно-карими очима, якими зиркав навсібіч.  Він тепло привітав Селму Моллой, взяв її руку в свої, втім, було не схоже, щоб цей чоловік міг бути настільки нею зачарований, щоб застрелити її чоловіка і звести наклеп на П. Х.  Під час нашої конференції мені був здебільшого видимий його профіль -- він сидів у жовтому кріслі навпроти Вульфа.  Натаніел Паркер сидів поміж мною і Діганом.  Селма Моллой, подзвонивши по телефону, сіла на своє місце, у червоне шкіряне крісло.  Сол Пензер вмостився позаду, біля полиць з книгами.
       Місіс Моллой пояснила Дігану суть справи і попросила надати їй послугу, після чого він цілих п'ять хвилин намагався вмовити її змінити рішення.  Втямивши, що без толку, він заявив про свою готовність зробити все, що вона захоче, при тій умові, що тут немає нічого протизаконного, а тому він має проконсультуватися зі своїм адвокатом.  Вона відповіла, що, звичайно, йому слід проконсультуватися зі своїм адвокатом,  щодо її адвоката, містера Паркера, то він знаходиться тут і готовий проконсультувати, як саме це робиться.  Еге ж, не так вже й погано для жінки, якій зовсім недавно дали пораду взяти себе в руки.  
        Діган зразу ж спрямував чемний, але аж ніяк не захоплений погляд на Паркера.  Паркер відкашлявся і заговорив.  Він вперше чув, що являється адвокатом місіс Моллой, тому що прибув до нас буквально за дві хвилини до появи Дігана, однак він не став порушувати цю тему.  
          І тут почалася сугубо професійна розмова, в якій я, натурально, будучи  непрофесіоналом, участі приймати не міг, і в мене виникло бажання піднятися з місіс Моллой до оранжереї та показати їй орхідеї, щоб у неї з'явилась  можливість перепочити і остаточно оговтатися.  Але які там орхідеї, коли печеня на вогні, і так і стріляє розпеченим жиром!  Діган двічі сполучався по телефону зі своїм адвокатом, волав не своїм голосом, і врешті все владналося.  Паркер мав намір негайно розгорнути бурхливу діяльність, а Діган пообіцяв по першому запрошенню постати перед законом.  Паркер вважав, що нам вдасться отримати доступ до вмісту сейфа у понеділок, а то й раніше.  Він вже зібрався виходити, коли знову задзеленчав телефон.  Я зняв слухавку.
        Дзвонив сержант Стеббінс із Західного відділу бюро по розслідуванні вбивств.  Він мені дещо сповістив, я поставив йому кілька запитань, потім він поставив одне запитання, на яке, як мені здалося, я не знав відповіді.  Я попрохав його не кидати слухавку і, прикривши мікрофон долонею, звернувся до Вульфа:
  --  Стеббінс.  Вчора, об одинадцятій сорок вісім вечора на Ріверсайд  Драйв, в районі дев'яностих вулиць, машина збила чоловіка, який сконав на місці.  В ньому упізнали Джона Кімза.  Близько години тому машина, яка його збила, була знайдена на стоянці на Верхньому Бродвеї, та все не так просто, як виглядає на перший погляд -- машину викрали вчора ввечері зі стоянки на Дев'яносто Другій вулиці.  Той факт, що машина виявилась викрадена, дає підстави вважати вбивство навмисним,  імовірно пов'язаним з  тим розслідуванням, котрим займався Джонні Кімз.  А оскільки він знає, що Кімз працює на нас, він цікавиться, чи не за вашим завданням працював Кімз вчорв  ввечері.  Я йому відповів, що ви часто наймаєте оперативників без мого відома і що я запитаю у вас.  Я у вас запитую
  --  Скажи йому, що я зайнятий і пообіцяй, що ми передзвонимо.
        Я так і зробив, повісив слухавку і різко крутонувся разом з кріслом.
        Вульф піджав губи і примружив очі.  Я помітив, як пульсує на його скроні жилка.  Раптово він підвів очі і запитав:
  --  Ти його добре знав.  Яка вірогідність того, що він міг потрапити під машину через необережність?
  --  Практично ніякої.  Джонні Кімз -- по необережності?   Не може бути.  
        Вульф різко повернув голову.
  --  Місіс Моллой, якщо містер Гудвін мені не збрехав і ви справді не вірите в існування доказів, які виправдовують Пітера Хейза, то ця, гірка для мене пігулка, не так вже й гірка для вас.  Джонні Кімз працював учора ввечері за моїм завданням, пов'язаним саме з цією справою.  Його вбили.  І все стало на свої місця.  Я висловив вам припущення, що вважаю Пітера Хейза невинним.  Так ось, тепер я певен, що він невинний.
       Вульф повернув голову направо.
  --  Містере Паркер, час не терпить.  Я прошу вас зробити це як можна скоріше.  Гаразд?
        Не можу сказати, що Паркер заворушився бистріше, однак він, все-таки, підвівся і рушив  до дверей.  Діган встав у крайньому здивуванні.
  --  Ви усвідомлюєте, що ви щойно сказали? -- запитав він у Вульфа.
  --  Так, сер, усвідомлюю.  А ви ставите сказане під сумнів?
  --  Ні, не ставлю під сумнів, але ви виступили з певною заявою, і я хотів би знати, чи ви усвідомлюєте, що пообіцяли місіс Моллой, буцімто Пітер Хейз буде виправданий?  Ви спонукаєте її повірити в нездійсненне, а якщо вам не вдасться зробити те, що ви задумали?  Мені здається, користуючись правом давнього друга, я маю всі підстави спитати з вас.
  --  Маєте, -- Вульф кивнув. -- Ніхто вас такого права не позбавляє.  Тут хитрість, містере Діган, розрахована на мене самого.  Пов'язуючи себе у присутності свідків зобов'язаннями стосовно місіс Моллой, я тим самим ще більше підігріваю власну самовпевненість.  Якщо невдача для неї рівносильна смерті, то й для мене тепер вона рівносильна смерті.
  --  Усе ж, навіщо заявляти з такою певністю? -- Діган підійшов до місіс Моллой і поклав їй не плече руку. -- Будемо сподіватися, що він має рацію, Селма.  Розумію, тобі зараз важко.  Можу я зробити для тебе що-небудь ще?    
       Вона сказала "ні" і подякувала йому.  Я попрямував до холу, щоб провести його.  Коли я повернувся до кабінету, Сол вже сидів перед Вульфом, очевидно, його сюди запросили, який давав вказівки місіс Моллой.
  --  ... Я відповім на ваше запитання, але тільки при тій умові, що все лишиться сугубо між нами.  Ви нікому не маєте розповідати про мої підозри або плани.  Якщо я до теперішнього часу підозрював містера Дігана, а я дійсно підозрював і підозрюю його, то тепер у мене є підстави підозрювати решту ваших друзів.  Приймаєте мою умову?
  --  Я прийму все, що завгодно, аби помогти справі, -- заявила вона. -- Я всього лише запитала вас:  чим займався той чоловік, котрого вбили.
  --  Відповім вам, бо розраховую на вашу допомогу, але спершу я мушу впевнитися, що все лишиться сугубо між нами, що ви нікому нічого не скажете.
  --  Гаразд.  Я вам твердо це обіцяю.
        Він дивився на неї,  замислено потираючи кінчик носа.  Ця дилема виникала перед ним багато разів на рік.  Що стосується чоловіків, він міг покластися в делікатному питанні лише на одиниці з них, що ж стосується жінок, то він не міг покластися на жодну з них.  Однак, місіс Моллой цілком могла мати деякі необхідні відомості -- доводилося йти на ризик.  Що він і зробив.
  --  Містер Кімз відбув з цього самого кабінету невдовзі після семи вечора, отримавши спеціальне завдання поговорити з тими трьома людьми, з котрими ви були в театрі ввечері третього січня.  Він мав з'ясувати... В чому справа, ви щось хотіли сказати?
        Вона виставила вперед підборіддя.
  --  Вам слід було з самого початку сказати, що ви підозрюєте і мене також.  Думаю, що так і є, раз ви підозрюєте всіх знайомих мого чоловіка.
  --  Дурниця.  Він зовсім не займався з'ясуванням вашого алібі.  Він мав з'ясувати, при яких обставинах вас запросили до театру по зайвому квитку.  Адже в результаті рокового запрошення ви в той вечір були відсутні вдома.  Той, хто прийшов до вас додому з метою вбити вашого чоловіка, знав напевно, що вас не буде.  Можливо, саме він влаштував все таким чином, щоб вас того вечора не було вдома.  Розслідуванням цього і займався містер Кімз.  Він мав адресу і прізвища містера і місіс Ірвін, а також містера і місіс Аркофф, і він мав негайно зв'язатися зі мною у випадку, якщо виявить хоча б натяк на те, що запрошення до театру було спеціально підстроєно.  Він зі мною так і не зв'язався, але,  очевидно, виявив цей самий натяк, чи ж думав, що виявив його.  Схоже, хороший натяк, якщо комусь довелось викрасти автомобіль, щоб убити містера Кімза.  Не можу стверджувати, що все саме так і було, однак, дуже ймовірно, і я використаю це в якості початкового засновку доти, поки у мене не з'являться докази зворотного.
  --  Але в такому разі... -- вона ледве не плакала, -- я просто не можу повірити!  Він з ними бачився?  З ким із них?
  --  Не знаю.  Як я вже сказав, він зі мною так і не поговорив.  Тепер мені потрібно знати все, пов'язане з цим самим запрошенням в театр.  Воно виходило від місіс Аркофф?
  --  Еге ж.  Вона сама мені зателефонувала.
  --  О котрій годині?
  -- О пів на восьму.  Я розказала про все в суді.
  --  Знаю.  Усе ж таки, мені потрібні відомості з перших вуст.  Що вона вам сказала?
  --  Вона сказала, що вони з Джеррі, її чоловіком, запросили Тома і Фенні Ірвін пообідати, а потім піти з ними в театр, і що вони з Джеррі в цей момент у ресторані, а Том щойно подзвонив і повідомив, що у Фенні болить голова, і вона не зможе піти з ними в театр, тому він буде чекати їх у вестибюлі театру.  Ріта, це місіс Аркофф, запросила мене.  Я погодилась.
  --  Ви зустрілися з ними в ресторані?
  -- Ні.  Вже було пізно, а мені ще слід було одягнутися.  Я зустрілася з ними в театрі.
  --  О котрій годині?
  --  В половині дев'ятої.
  --  Вони вже чекали вас там?
  --  Так.  Ріта з Джеррі.  Ми зачекали кілька хвилин Тома, потім Ріта і я зайшли до зали, а Джеррі лишився в вестибюлі зачекати Тома.  Ріта порадила йому лишити квиток для Тома в касі, та він не захотів.  Він сказав, що вони домовилися зустрітися в вестибюлі.  Ми з Рітою не хотіли запізнюватися до вистави.  Давали "Жайворонка"  з Джулі Херріс в головній ролі, шкода було пропустити початок.
  --  Чоловіки підійшли потім?
  --  Майже насамкінець першого акту.
  --  О якій годині закінчується перший акт?
  --  Не знаю.  Він доволі довгий.
        Вульф повернувся до мене.
  --  Арчі, ти бачив цю п'єсу?
  --  Так, сер.  Приблизно о дев'ятій з чвертю.  Може, в двадцять хвилин.
  --  Ти бачив її, Сол?
  --  Так, сер.  У двадцять хвилин на десяту.
  --  Точно?
  --  Так, сер.  У мене увійшло в звичку примічати такі речі.
  --  Вдосконалюй хороші звички.  Чим більше ти будеш старатися запам'ятати, тим більше твій мозок зможе втримати.  Розуміється, якщо він у тебе є.  За скільки хвилин можна добратися від дому 171 по Східній П'ятдесят Другій вулиці до цього театру?
  --  Після дев'ятої?
  --  Так.
  --  Якщо пощастить, можна впоратися за вісім хвилин.   Це як мінімум.  А так від восьми до п'ятнадцяти хвилин.
  --  Місіс Моллой, мене дивує, що ви не приділили особливої уваги такому цікавому факту.   Анонімний дзвінок до поліції про постріл було зроблено о дев'ятій вісімнадцять.  Поліція була на місці події о дев'ятій двадцять три.  Навіть, якби він піджидав їх прибуття, а він, вірогідно, цього робити не став, він цілком міг добратися до театру до кінця першого акту.  Вам не спадала така думка? 
       Вона поглянула на Вульфа, примруживши очі.
  --  Якщо я вас правильно зрозуміла, ви запитуєте мене, чи не спадала мені думка, що Джеррі або Том могли вбити Майкла?
  --  Саме так.  
  --  Ні! -- вона промовила це трохи голосніше, ніж належало, і я сподіваюсь, Вульф також збагнув, що вона підняла голос не на нього, а на себе.  Це не спадало їй на думку, тому що як тільки вона, повернувшись додому з театру в ту січневу ніч, дізналась, що її чоловіка знайшли з кулею в голові, а П. Х. зі зброєю в кишені намагався втекти, вона вирішила раз і назавжди, що це зробив він.  І це засіло в її мозку, як кусочок свинцю.  Але вона не збиралась зізнаватися Вульфу.  Замість цього вона зауважила:
  --  Але у Джеррі немає причин його вбивати.  І у Тома також.  Навіщо їм?  Вони сиділи в барі напроти.  Том прийшов незабаром після того, як ми з Рітою зайшли до зали, і сказав, що йому необхідно випити ковток.  І вони пішли в бар.
  --  Хто з них говорив вам про це?
  --  Обидва.  Вони говорили мені і Ріті, а ми їм відповіли, що вони, схоже, випили не один ковток.
       Вульф нахмурив кущисті брови.
  --  Повернімось трохи назад.  Ну, а чому містер Аркофф не залишив квиток у касі замість того, щоб чекати Тома у вестибюлі?                            
  --  Не та була ситуація.  Ріта не радила йому це зробити, як ви, мабуть, думаєте, а наказала.  Йому не подобається, коли вона йому наказує, от вона й наказує. -- Місіс Моллой подалася вперед у своєму кріслі:  -- Послухайте, містере  Вульф, якщо все саме так, як ви собі уявляєте, я все ж не зовсім винувата, якщо з кимось із моїх друзів сталася біда.  Мені немає діла, якщо щось станеться з ними чи зі мною, тому що я, можна сказати, вмерла.  Проте, мені здається, що все, затіяне вами, марно.  Навіть, якщо вони і збрехали, що були в барі, у них немає мотиву для вбивства.
  --  Що ж, подивимось, подивимось, -- промуркотів Вульф. -- Одначе, у когось знайшлись мотиви вбити Джонні Кімза. -- Він поглянув на годинника. -- Через сім хвилин ланч.  Запрошую вас і тебе, Сол, також.  Опісля нікуди не відходь -- раптом ти знадобишся містеру Паркеру.  Ви, місіс Моллой, також не відходьте.  Ви розповісте мені все, що вам відомо про ваших друзів.  А на шосту годину призначте їм зустріч тут.
  --  Але я не можу! -- запротестувала вона. -- На яких підставах? Тепер?
  --  Ви ж самі сказали, що вам немає діла, якщо з кимось із них щось станеться.  Вчора вранці Пітер Хейз у бесіді з містером Гудвіном використав ті ж самі слова, що й ви.  Він сказав, що він, можна сказати, помер.  Я думаю, що ви обоє...
  --  О, так ви його бачили? -- вигукнула вона, звертаючись до мене. -- Що він сказав?
  --  Побачення тривало всього кілька хвилин.  Окрім того, що він, можна сказати, помер, майже нічого, -- відповів я. -- Він зможе сам усе розповісти, коли ми закриємо справу. -- Я повернувся до Вульфа: -- Мені доведеться подзвонити Перлі.  Що йому говорити?
        Вульф ущипнув себе за ніс.  Він, я думаю, був певен, що щипаючи себе за ніс, покращує нюх, бо з кухні доносився слабкий аромат сирних галушок.
  --  Що містер Кімз працював учора ввечері за моїм завданням, розслідуючи одну конфіденційну справу, але мені невідомо, з ким він бачився перед смертю.  Певна річ, ми поставимо його до відома, щойно дізнаємось що-небудь певне.  Я хочу встигнути поговорити з тими людьми раніше за нього.
         Коли я взявся за телефон, зайшов Фріц і об'явив, що ланч на столі.

ГЛАВА  10

         Не так давно я одержав листа від однієї особи, яка прочитала дещо з написаного мною про діяльність Ніро Вульфа.  Так ось, вона запитує, чому я налаштований проти сімейного життя.  Їй двадцять три роки, і вона хоче спробувати себе в сімейному житті.  Я написав їй, що, як мені видається, в сімейному житті немає абсолютно нічого недоброго, просто самі люди перетворюють його в бознащо, і привів їй парочку прикладів -- містера і місіс Джером, і містера і місіс Томас Л. Ірвін, хоча, розуміється, їхні прізвища не згадував.  А матеріал я почерпнув з побаченого і почутого у перші п'ять хвилин після їхньої появи в домі Вульфа в той четвер, о шостій вечора.
       Вони прибули одночасно і, коли роздягалися і вішали свої пальто, в холі було шумнувато.  Але ось вони, нарешті, роздяглися, і я зібрався було супроводжувати їх до кабінету Вульфа, як Ріта Аркофф доторкнулася до ліктя чоловіка і, вказавши на стілець біля стіни, вимовила:
  --  Твій капелюх, Том.  Повісь його!
        Справді, зрозуміло чому він не лишив квиток у касі.  Перше, ніж він встиг відреагувати належним чином, ну, наприклад, скорчити гримасу чи послати її до всіх чортів, я сам повісив капелюха на вішак.  Ми пройшли в кабінет, де Ірвіни відразу ж заявили про себе привселюдно.  Я розташував стільці на невеликій відстані один від одного, щоб нікому не було тісно, але Том Ірвін підсунув свій впритул до стільця дружини, сів і взяв руку найдорожчої у свою.  Я зовсім не проти, якщо пані і пан тримають одне одного за руки, але тільки тоді, коли обоє цього хочуть -- Фенні Ірвін не хотіла.  Ні, вона не намагалася відняти свою руку, але їй стало не по собі.  Сподіваюсь, приклади, які я привів, поможуть моїй двадцятитрирічній кореспондентці утриматися від спокуси давати накази, або утримувати чиюсь руку у своїй силою.  Втім, все це на її совісті, і я думаю, вона швиденько знайде гаєчний ключ для підкрутки механізму сімейного життя, чи ж це зробить її майбутній чоловік.
       Однак, я забігаю вперед.  До шостої ще дещо сталося.  Мою трапезу перепиняли двічі.  Спершу зателефонував Фред  Даркін і повідомив, що бачився з цим самим типом, який чергував у аптеці в той нещасливий вечір, і нічого від нього не добився, а ще, що він, Фред Даркін, до бісиків набрид господарям усіх закладів у радіусі двох кварталів від дому 171 по Східній П'ятдесят Другій вулиці, в яких є телефонні кабіни.  Я велів йому їхати до Вульфа.  Потім зателефонував Оррі Кетер і запитав, чи призначали ми адміністратора спадщини чи ні.  Йому я теж велів їхати до нас.  Обидва прибули ще до того, як покінчили з ланчем, і Вульф сповістив їм про смерть Джонні Кімза вже у кабінеті.
       Вони погодились з Солом і зі мною, що скоріш за все, бідолашного Кімза прибрали.  Обидва не відчували до Джонні якихось особливих почуттів, проте довго працювали з ним пліч-о-пліч.  Фред Даркін цілком правильно зазначив:  "Хорошого хлопця вбили, а багато мерзотників все ще топчуть нашу стареньку Землю".  Оррі Кетер додав:  " Так, але негідників чекають крупні неприємності".  Ніхто з них не сказав, що поки негідники на волі, слід обережно переходити вулицю, але це малось на думці.
       Усім були дані доручення.  Сол командирувався до офісу Паркера, щоб весь час бути в нього під рукою.  Оррі, озброєний ключами від квартири Селми Моллой, мав зайти до неї і ретельно оглянути вміст славнозвісних картонних коробок.  Фред, споряджений описами Джерома Аркоффа і Тома Ірвіна, люб'язно наданими нам місіс Моллой, прямував до театру Лонгакр, а після в бар напроти, аби спробувати з'ясувати що-небудь стосовно того вечора, третього січня.  Ми дали йому вирізки з газет.
       Поки Вульф займався інструктажем своїх службовців, Селма Моллой подзвонила з кухні друзям і попросила їх під'їхати до Вульфа о шостій рівно.  Не знаю, як вона їх закликала, знаю лишень, що вона напевно не сказала, нібито Вульф горить бажанням з'ясувати, хто з них убив Майкла Моллоя.  Вони погодились під'їхати.  Я, правда, порадив їй сповістити, що Вульф працює рука в руку з Фрейєром, намагаючись знайти підстави для апеляції -- вона так і зробила.
       Коли всі розійшлися по своїх справах, Вульф знову за неї взявся, вимагаючи розповісти всі таємниці про її друзів.  Ясна річ, він припер її до стінки своїми обіцянками визволити з буцегарні П. Х., проте, друзі лишаються друзями, звісно, до того часу, поки не покажуть себе з іншого боку.  Місіс Моллой викладала тільки факти -- слід віддати їй належне.  До прикладу, вона не сказала, що Фенні Ірвін і Пет Діган знюхались, ні, вона попросту відзначила, що так вважає Ріта Аркофф.
        Джером Аркофф, тридцятивосьмирічний здоров'як шестифутового зросту з довгою пісною фізіономією, сіро-блакитними очима, великим носом і великими вухами, такий опис його зовнішності місіс Моллой надала Фреду Даркіну, був настільки удачливим продюсером телепрограм, що зміг нажити собі язву.  Вона познайомилася з ним через Ріту -- якийсь час вони працювали манекенницями, а потім Ріта вийшла заміж за Аркоффа.  Це відбулося приблизно водночас, коли Селма кинула роботу манекенниці і влаштувалася в офіс до Моллоя.  Аркофф і Моллой познайомились завдяки дружбі їхніх дружин, стосунки у них були посередні -- ні особливої любові, ні ненависті.  Якщо поміж них і сталося щось таке, що могло згодом привести до вбивства, Селма про це не знала.  Вона не виключала можливості, що Моллой з Рітою могли наставити Аркоффу роги, хоча вона про це нічого не знала, і що Аркофф міг змити з себе пляму, прикінчивши Моллоя.  Однак, причому тут Пітер Хейз?  Тим більше, що Аркофф йому завжди симпатизував.
       Томасу Л. Ірвіну виповнилося сорок.  Красивий, худорлявий чоловік зі смуглявою шкірою і ріденькими чорними вусиками, Томас працював адміністратором по збуту продукції в одній великій поліграфічній компанії.  Селма познайомилася з ним незабаром після заміжжя, як і з Патріком Діганом.  Компанія Ірвіна виконувала замовлення асоціації Дігана -- БАСМ.  Ірвін з Моллоєм діяли один одному на нерви, і між ними мали місце кілька сутичок, проте, у Селми не було підстав вважати, що вони ненавиділи друг друга.
       Сумно, що врожай виявився таким мізерним.  Вульф спробував було копнути глибше, але на поверхню випливла лише підозра Ріти Аркофф щодо Фенні Ірвін і Пета Дігана, що теж не дуже обнадіювало.  Нехай це так і було, нехай Ірвін щось і запідозрив, навряд чи його гнів міг вилитися в намір убити Моллоя.  Вульф відкинув цю версію, як негодящу, і повернувся до взаємин між чоловіками, коли подзвонив Сол Пензер з офісу Паркера.  Він доповів, що готові деякі папери для підпису місіс Моллой -- вона має підписати їх у присутності нотаріуса, для чого й під'їхати до Паркера.  Мадам виїхала, а за п'ять хвилин, рівно о четвертій, Вульф піднявся до своєї оранжереї.
        До приходу чесної компанії лишалося ще дві години, і я вповні міг встигнути з'їздити на П'ятдесят Другу вулицю помогти Оррі розбирати картонні коробки, але мені було велено не відлучатися, і дуже добре, що я не відлучився.  Безупинно дзеленчав телефон:  Лон Коен, наш клієнт із Омахи, Перлі Стеббінс -- він інтересувався, чи знаємо ми маршрут, яким слідував у середу ввечері Джонні Кімз, а також перелік осіб, з котрими він зустрічався.  "Ні", -- відповів я, а він зазвичай мені не повірив.  Коли, невдовзі після п'ятої  пролунав дзвінок у двері, я сподівався побачити на ганку Перлі, який прийшов до нас качати права, але переді мною стояв незнайомець -- високий, худорлявий і вузькоплечий молодик з дуже похмурою фізіономією.  Варто було мені відчинити двері, як він спробував вломитися в дім, та я був наготові і стримав натиск.  
  --  Я хочу бачити Арчі Гудвіна, -- гучно вигукнув він.
  --  Ви бачите.
  --  Що я бачу?
  --  Ви бачите Арчі Гудвіна.  А кого бачу я?
  --  Розумник...
        Початок не віщував нічого доброго, проте вдалося скандалець залагодити -- як з'ясувалося, він хотів сказати, що це я розумник, а не він сам розумник.  Після цього незнайомець повідомив, що його ім'я Уільям Лессер, і що він приятель Ділії Брандт.  Я його впустив, навіть, провів до кабінету і запропонував стілець.  Однак, він гордо пропустив повз вуха мою пропозицію.
  --  Вчора ввечері ви були у міс Брандт, -- підкреслив він.
  --  Цілком правильно.
  --  З приводу статті про Моллоя для якогось журналу.
  --  Вірно.
  --  Хотів би я знати, що вона розповіла про себе і Моллоя.
        Я розвернув своє крісло, що оберталося, і сів.
  --  Сідайте, попереду довга розмова.  До речі, я б хотів...
  --  Вона згадувала про мене?
  --  Мабуть, ні.  Я хотів би знати, які у вас причини для таких запитань.  Ви не схожі на міського слідчого.  Ви що, її брат, дядько, адвокат чи коханий?
        Він уперся руками в стегна.
  --  Який брат!  Адже моє прізвище Лессер!  Я її друг, збираюся з нею побратися.
        Я зобразив здивування.
  --  Тоді ти, братик, пішов не тією дорогою.  Існує думка, згідно якої щасливий шлюб має грунтуватися на взаємній довірі і розумінні.  Ти питав її про те, що вона говорила про себе і Моллоя?
  --  Навіщо я буду питати -- вона сама все сказала.
  --  Ясно.  Якщо саме такі справи, тобі краще присісти.  Коли ви збираєтесь одружитися?
        Стілець, який я йому пропонував, стояв поряд з ним.  Він уважно вивчав його сидіння, ніби очікував побачити цвяхи, потім перевів погляд на мене і сів.
  --  Послухайте, все зовсім не так, як ви уявляєте, -- почав він. -- Я їй сказав, що збираюсь до вас.  Зовсім не тому, що я їй не довіряю -- адже з'явиться скоро стаття в журналі...  Хіба я не маю права знати, що саме буде надруковано про мою дружину і чоловіка, у якого вона працювала?
  --  Так, певна річ, можете, але вона вам ще не дружина.  Коли у вас весілля?
  --  Скоро.  Ми сьогодні одержали дозвіл на вінчання.  На наступному тижні весілля.
  --  Поздоровляю.  Ви щасливчик, містере Лессер.  Ви давно з нею знайомі?
  --  Близько року.  Навіть, трохи більше.  Даруйте, а ви відповісте на моє запитання?
  --  Неодмінно. -- Я поклав ногу на ногу і відкинувся на спинку крісла. -- Очевидно, ви трохи заспокоїтесь, якщо я доведу до вашого відома, що журнал і не думає друкувати нічого такого, що б не сподобалось міс Брандт чи її чоловікові.  Ми поважаємо чужі таємниці.  До речі, ви підкинули мені ідею.  Статтю здорово прикрасив би сюжет про світлу, істинну любов.  Ви знаєте тему статті -- "Останні десять місяців з життя майбутньої жертви очима секретарки"-- "Весь час, коли вона у нього працювала і навіть приймала його запрошення з ним пообідати, вона його дуже жаліла, тому що її серце належало другому.  Вона була пристрастно закохана в одного молодого чоловіка і збиралася вийти за нього заміж".  Дійсно, це буде справжній шедевр -- контраст між трагедією чоловіка, якому судилося загинути, про що він, звісно, не підозрює, і радостями й надіями юної любові.  Як ви вважаєте?
  --  Можливо, можливо.  Тож, що вона вам розповіла?
  --  О, не турбуйтеся через такі дурниці.  Коли стаття буде готова, ви і вона зможете змінити в ній все, що не сподобається, що завгодно викинути.  Тож, коли відбулися ваші заручини?
  --  М-мм...  Вони лише мались на думці.
  --  До вбивства?
  --  Формально заручин, як таких, не було.  Це має значення?
  --  Можливо, що не має.  Наша мила дама комусь обіцяна чи надіється, що скоро буде обіцяна, але водночас вона відчуває співчуття до іншого чоловіка.  Було б чудово, якби ми могли зробити яке-небудь посилання, розуміється, в мінорному ключі, на вбивцю.  Ми маємо право його так називати, оскільки вже винесений вердикт журі.  Ось тільки ви, по-моєму, не були знайомі з Пітером Хейзом, чи не так?
  --  На жаль, ні.
  --  Вам про нього що-небудь відомо?  Ну, хоча б те, що вони з місіс Моллой закохані друг у друга.
  --  Ні.  Я вперше почув про нього, коли молодика арештували.
  --  Може, міс Брандт вам про нього розповідала?  Я думаю, Моллой говорив їй про Пітера Хейза.
  --  Звідки вам це відомо?  Від неї?
  --  Не пам'ятаю, -- я задумався. -- Доведеться заглянути у свої нотатки, а їх зі мною немає.  Вона говорила вам, що Моллой кликав її з собою до Пвденної Америки?
  --  Ні, не говорила, -- Лессер знову прийняв зарозумілий вид. -- Я прийшов до вас не за тим, щоб переповідати все те, що вона мені говорила, я прийшов довідатись у вас, що вона вам говорила.
  --  Ну, ясна річ, -- я був сама люб'язність. -- Але я даю вам слово, що ми не надрукуємо нічого такого, що вам не сподобається.  Я не маю права переповідати вам свою розмову з міс Брандт, оскільки я працював на свого клієнта, і мій звіт про нашу з нею розмову є його власністю.  Однак, мені здається...
  --  Отже, ви мені не скажете.
  -- Залюбки сказав би, але не можу.  Однак, мені здається...
       Він встав і вийшов.  Зі спини він виглядав ще тонкішим, ніж спереду.  Я, щоб не виглядати нечемним, також пішов до передпокою, але він вже зняв з вішака пальто і взявся за ручку дверей.  Коли вони з гуркотом захлопнулись, я повернувся до кабінету.  Настінний годинник показував за двадцять шосту.  Ділія Брандт, мабуть, вже прийшла з роботи або ж сьогодні вона взяла вихідний -- адже вони з Лессером брали дозвіл на вінчання.  Я потягнувся до телефону і набрав номер її квартири.  Ніхто не відповів.
        Я став думати про Лессера.  Так, на відміну від усіх решта в нашому списку, у нього, принаймні, було дещо, нехай віддалено, але схоже на мотив злочину.  Він запросто міг дізнатися про Пітера Хейза рівно стільки, скільки було потрібно, щоб заманити його у пастку.  Але як йому вдалося зробити так, щоб у Фенні Ірвін розболілась голова і вона лишилась вдома, а Ріта Аркофф запросила замість неї Селму Моллой?  Фокус покус!  Гаразд, нехай він просто дожидався можливості вбити, тоді яким чином дізнався, що вона настала?  Звідки йому стало відомо, що місіс Моллой немає вдома і що вона не скоро прийде?  Нам було варто негайно зайнятися пошуками відповідей на всі ці питання, бо за законом дружину не можна змушувати давати показання проти чоловіка.
         Я знову набрав телефон Ділії Брандт, і цього разу вона взяла слухавку.
  --  Щойно довідався купу новин, -- повідомив я. -- Виявляється, ви збираєтесь заміж.  Зателефонував вам, щоб побажати удачі, щастя і всього-всього решта.
  --  О, дякую вам!  Велике спасибі.  Білл у вас?
  --  Ні.  Він пішов кілька хвилин тому.  Прехороший молодий чоловік.  Знайомство з ним зробило мені приємність.  Він трохи хвилювався з приводу статті в журналі, але я пообіцяв, що у нього буде можливість заборонити все, що він хоче.  Ви знали, що він збирався до мене?
  --  Еге ж, звичайно.  Він сказав, що дуже хоче поговорити з вами, а оскільки він мій майбутній чоловік, я вирішила, що це в порядку речей.  Ви йому все сказали?..  Що ви йому сказали?
       Все це мало скидалося на рай:  він хоче з'ясувати, що сказала мені вона, а вона -- що сказав він, хоча вони ще навіть не одружені.
  --  Зовсім небагато, -- запевнив я її. -- Практично нічого.  Після тієї обіцянки, котру я йому дав, в подальшій розмові не було потреби.  До речі, раз вже я подзвонив вам -- вчора ввечері я упустив з виду одну важливу деталь:  в кінці статті замість подоби такої собі кульмінації слід сповістити читачу, що ви робили ввечері третього січня.  Тієї самої хвилини, коли Моллой був убитий, тобто, десь, скоро після дев'ятої.  Пам'ятаєте, так?
  --  Добре пам'ятаю.  Я була з Біллом.  Ми обідали і танцювали в Діксі Бауер, вийшли після опівночі.
  --  Чудово, цілком і повністю співзвучно тій ідеї, якою я поділився з Біллом: як ви весь час старалися бути уважною до Моллоя, тому що жаліли його, а самі були пристрастно закохані в молодого чоловіка, за якого...
  --  О, дзеленчить дзвінок! -- перервала вона мене. -- Це, мабуть, Білл.
        Клацання -- і нас роз'єднали.  Так чи інакше, мені б самому скоро довелось завершити розмову.  Донісся шум ліфта, на якому спускався Вульф.  Заледве він переступив поріг кабінету, як задзвенів дверний дзвоник, і мені довелось попростувати в хол, щоб зустрічати чесну компанію.  Я вже згадував, як Ріта Аркофф наказувала своєму чоловікові повісити капелюха на вішак, і про те, як Том Ірвін підсунув свій стілець впритул до стільця дружини і взяв її руку в свою.  Та наче, я не згадав у своїй розповіді Селму Моллой, а я ж не збираюсь нічого приховувати.  Тим більше, що не несу відповідальності за свою підсвідомість.  Якщо вона вжила засоби, щоб я не спом'янув Селму, і тим самим не виказав  себе, то тільки тому, що моя підсвідомість завжди насторожі.  Отож, я пишу про неї зараз.  Селма повернулась від Паркера близько п'ятої вечора і, по запрошенню Вульфа, піднялась до нього в оранжерею поглянути на орхідеї.  Вона спустилась в ліфті і, привітавшись зі своїми друзями, всілась у червоному шкіряному кріслі.  Нумо, підсвідомість, включайся в роботу -- хлібець і тобі потрібен.

ГЛАВА  11

        Обмін привітаннями між Селмою і квартетом новоприбулих носив доволі стриманий характер, чого й слід було очікувати:  вона всіляко сприяла тому, що одного з цієї четвірки могли б звинуватити в убивстві.  Окрім того, запрошення в офіс знаменитого приватного детектива надійшло від неї.  Коли всі розсілися, Селма спрямувала погляд на Вульфа, з якого віднині не зводила очей.  Решта більше дивилися на неї, ніж на Вульфа.  Я сконцентрував свою увагу на прибулих.
       Селма дала дуже точні описи зовнішності Тома і Джеррі.  Джером Аркофф був масивний і широкоплечий чоловік, вище за мене зростом, притім такий поважний, що сам від цієї поважності страждав, хоча скоріше, страждав від виразки шлунку.  Том Ірвін, смаглявий, з ріденькими чорними вусиками, більше був подібний до ресторанного саксофоніста, ніж на адміністратора, навіть тоді, коли тримав у своїй руці руку дружини.  Його дружина, Фенні, однозначно мала неважний вигляд -- у неї був такий вираз, мовби вона старалась не піддатися головному болю, який все посилювався, проте, навіть тепер на неї хотілося дивитися.  А загалом, мабуть, від неї важко відвести очей.  Вона була білявкою, а головний біль значно сильніше позначається на білявках, ніж на брюнетках -- брюнеткам до лиця легка мігрень.  Однак, брюнетка Ріта Аркофф і без мігрені була чарівна.  В її ході відчувалось щось невловимо зміїне, зіниці її очей ледь помітно косили, її майстерно нафарбовані губи здавалися крапельку надутими.  Фатальна жінка -- фемме фаталя.  Тільки ось пристрасть віддавати армійські команди не прикрашала пишку, ні, не прикрашала.
        Вульф переводив погляд зліва вправо -- з Аркоффів на Ірвінів і зворотно.
  --  Я не беру на себе сміливість дякувати вам, що ви до мене прийшли, оскільки вас про це попросила місіс Моллой, -- почав він. -- Вам пояснили, що мені потрібно.  Містер Алберт Фрейєр, адвокат Пітера Хейза, намагається знайти прецедент для повторного розслідування чи апеляції, а я з усіх сил стараюсь помогти йому в цій справі.  Сподіваюсь, ви вітаєте мої зусилля?
         Вони переглянулись.
  --  Звичайно, вітаємо, -- заявив Джером Аркофф. -- А шанси є?  Стільки часу минуло... 
  --  Думаю, що є. -- Вульф явно відчув себе у своїй тарілці. -- Деякі аспекти цієї справи лишилися не до кінця розслідуваними:  поліція не стала займатися нею в силу того, що проти Пітера Хейза й так була переважна більшість доказів, а містер Фрейєр не мав ні засобів, ні можливостей.
  --  А тепер у нього з'явилися засоби? -- поцікавився Том Ірвін.  Його голос не відповідав комплекції, здавалося, Том має пищати, у нього ж був низький густий баритон.
  --  Ні.  В цій справі виявився замішаний мій власний інтерес, не важливо, яким чином, і я вирішив дозволити собі витратити частку доларів на подальше розслідування.  І ось, вчора ввечері я направив по сліду свою людину на прізвище  Кімз,  Джонні Кімз, якого дуже цінив за професіоналізм.  Йому належало з'ясувати, чи не було запрошення місіс Моллой в театр у вечір убивства, тобто, третього січня, запланованим спеціально, щоб відсторонити її з дороги мерзотного вбивці.  Певна річ, це не...
  --  Отже, ви підіслали цього Кімза? -- запитав Аркофф.
        Його дружина докірливо подивилась на подругу.
  --  Селма, дорога, невже?  Адже ти прекрасно знаєш...
  --  Прошу вас! -- Вульф відгородився від неї долонями, тон його голосу став різкішим. -- Залиште обурення до слушного моменту.  Нікого з вас я не звинувачую ні в чому лихому.  Я лише хочу сказати, що вбивство зовсім необов'язково було заплановане, що вбивця міг просто скористатися нагодою, але навіть, якщо воно й було заплановане, зовсім не означає -- боронь Боже! -- що у когось із вас руки в крові.  Ви могли, навіть, нічого не підозрювати.  Ось яким розслідуванням мав зайнятися містер Кімз.  Він мав почати роботу з зустрічі з вами, і першою в його списку значилась місіс Аркофф, тому що саме вона запросила по телефону в театр місіс Моллой. -- Вульф сконцентрував погляд на Ріті. -- Ви з ним зустрілись, мадам?
       Вона вже розкрила губки, щоб відповісти, але тут втрутився її чоловік.
  --  Мовчи, Ріта! -- От тобі й на!  Він також умів віддавати накази.  Він дивився на Вульфа в упор. -- Якщо це ви його підіслали, то у нього й запитуйте.  Навіщо було тягнути нас сюди?  Чи, може, його не ви підіслали?
        Вульф кивнув, заплющив на мить очі, розплющив їх, знову кивнув.
  --  Логічно, містере Аркофф, але, на жаль, тепер неможливо.  Так, його, як ви виразились, підіслав я, але я не можу в нього запитати, бо він мертвий.  Вчора за кілька хвилин до опівночі в районі Ріверсайд  Драйв його збила машина.  Звичайно, то міг бути всього лиш нещасний випадок, однак я думаю інакше.  Я думаю, тут елементарне вбивство.  Мені здається, працюючи за моїм завданням, він відкопав дещо, здатне викликати для когось смертельну загрозу.  Ось чому мені так необхідно зустрітися з тими, з ким бачився він, і прояснити буквально кожне слово.  Отже, ви бачилися з ним, місіс Аркофф?
       І знову її чоловік не дав їй відповісти.
  --  Це міняє справу, -- зауважив він, звертаючись до Вульфа.  Тепер у нього був зовсім інший тон і вигляд також. -- В тому випадку, якщо, як ви говорите, він був убитий навмисно.  А може, все-таки, є підстави припускати нещасний випадок?
       Вульф не зводив з нього очей.
  --  Не станемо вдаватися в подробиці подібного роду, містере Аркофф, оскільки я висловлюю не тільки свою думку, а й думку поліції.  Сьогодні мені подзвонив сержант із Відділу розслідування вбивств і запитав, чи не за моїм завданням працював містер Кімз, якщо за моїм, то що ж було за завдання і з ким він зустрічався.  Поки що містеру Гудвіну вдалось...
  --  Він телефонував ще раз, -- уточнив я.
  --  Так?  І що ти йому сказав?
  --  Те, що ми стараємось перевірити деякі факти і зразу повідомимо.
        Вульф знову звернувся до своїх гостей.
  --  Я хотів першим поговорити з вами, раніше поліцейських.  І хотів з'ясувати, що ви сказали містеру Кімзу, і чи не виявив він щось загрозливе для вбивці.
  --  Від мене він нічого не дізнався! -- вирвалось у Фенні Ірвін, котра міцно стискала руку чоловіка.
  --  В такому випадку мені доведеться діяти наступним чином -- сповістити поліції, яке в нього було завдання і з ким він мав зустрітися.  Я, мабуть, не стану відкладати.  Щоправда, для вас було б значно краще, якби я міг повідомити поліцію, що вже з вами побесідував.  Щоправда, багато залежить від того, що ви мені скажете.  Чи ви волієте говорити з поліцією?
  --  О, Боже! -- простогнав Том Ірвін. -- От влипли!  Сто чортів!
  --  За що слід подякувати вам, -- зазначив Аркофф Вульфу. -- Це ви нацькували на нас вашого проклятого слідчого. -- Він обернувся: -- Селма, за що ти нас так?..
  --  Дай Селмі спокій, -- веліла Ріта. -- Її й без того нудить. -- Вона дивилась на Вульфа, і я звернув увагу, що її губки вже не здавались надутими. -- Давайте скоріше завершувати.  Так, ваш службовець бачився зі мною, у мене вдома.  Він прийшов, коли я вже зібралася виходити -- ми з чоловіком умовились разом пообідати.  Він сказав, що займається розслідуванням можливостей повторного слідства за справою Пітера Хейза.  Я вирішила, що його інтересує алібі Селми, і запевнила його, що він може не метушитись, бо Селма не відходила від мене ні на хвильку.  Але його, виявляється, інтересувало все щодо її запрошення в театр.  Він запитав, коли мені вперше спало на думку запросити Селму, і я відповіла, що це сталося в ресторані, після того, як подзвонив Том і повідомив, що Фенні не зможе піти в театр.  Він запитав, чому я запросила саме Селму, і я відповіла:  тому що вона мені подобається і мені добре в її товаристві.  Крім того, я поцікавилась у Тома, кого б він порадив, і він порадив Селму.  Він запитав, чи пояснив мені Том, чому він порадив саме Селму, і я відповіла, що мені не треба ніяких пояснень, бо і я її хотіла бачити.  Він збирався поставити ще якесь запитання, але я запізнювалась і сказала, що більше нічого не знаю.  Ось і все...  Хоча ні, він запитав, коли може зустрітися з моїм чоловіком, і я відповіла, що ми прийдемо додому близько десятої, і тоді, якщо він захоче, зможе з ним побачитися.
  --  І вони побачились?
  --  Так.  Ми прийшли додому по десятій.  Він чекав у вестибюлі.
        Вульф змінив напрям погляду.
  --  Містере Аркофф?
        Джеррі пересмикнув плечами.
  --  Я розмовляв з ним прямо в вестибюлі.  Я не запросив його до себе, оскільки мені ще слід було проглянути кілька сценаріїв.  Він ставив мені ті ж самі запитання, що і моїй дружині, але я знав менше, ніж вона, бо по телефону з Томом розмовляла вона, а не я.  Я взагалі майже нічого не міг сказати.  Він розумничав, ставлячи каверзні запитання, щодо того, як це нам прийшло до голови запросити в театр саме місіс Моллой.  Нарешті, я наївся по горло і відказав, що нічого йому стирчати в чужому домі.
  --  Він говорив, що бачився з містером і місіс Ірвін чи ні?
  --  Ні.  Здається, ні.  Ні.
  --  І він пішов?
  --  Він ще був у вестибюлі, коли ми йшли до ліфта.
  --  Ви піднялись до себе?
  --  Так.
  --  Як ви провели решту вечора?
        Аркофф глибоко зітхнув.
  --  Боже милостивий, якби годину тому хто-небудь сказав мені, що у мене запитають, де я був у момент вбивства, я б вирішив, що та людина звихнулася.
  --  Без сумніву.  Але ви не відповіли, де знаходились тоді?
  --  У своїй квартирі.  Довго сидів за читанням сценаріїв.  Моя дружина була у сусідній кімнаті, так що, вийди один із нас, другий би неодмінно почув.  Ми були самі.
  --  Звучить переконливо.  Якщо тут не змова. -- Вульф скосив очі вправо. -- Містере Ірвін, оскільки містеру Кімзу сповістили, що це ви порадили запросити місіс Моллой, я припускаю, що він шукав зустрічі з вами.  І що, зустрівся?
       Судячи по виразу фізіономії Тома Ірвіна, йому, щоб не впасти, треба було за щось зачепитися.  Він відкрив було рот, потім захлопнув його, як кришку люка.
  --  Боюсь, мені це не подобається, -- висловився він. -- Якщо мені доведеться відповідати на запитання щодо вбивства, то я волію відповідати на них поліції.
  --  О, Боже, та він же такий добряк -- не вкусить! -- вигукнула його дружина. -- Бери приклад з Ріти.  Ви хочете, щоб я розповіла? -- запитала вона у Вульфа.
  --  Якщо ви були поруч, мадам.
  --  Була присутня.  Цей чоловік... яке його прізвище?
  --  Джон Джозеф Кімз.
  --  Було біля дев'ятої, коли Кімз прийшов.  Ми якраз виходили.  Ми обіцяли заглянути на вечірку, котру одні наші друзі давали на честь своїх друзів.  Ми б уже пішли, якби покоївці не довелось підшивати підкладку моєї пелерини.  Він запитував все те ж саме, що і в Ріти, говорив щодо можливості повторного процесу за справою Пітера Хейза, розпитував мого чоловіка щодо цього дзвінка в ресторан.  Ріта вже розповідала вам.  Насправді...
  --  Розповідь вашого чоловіка збігається з розповіддю місіс Аркофф?
  --  Саме так.  А як може бути інакше?  Саме я запропонувала запросити Селму Моллой.  Коли Том говорив по телефону, я сказала йому, щоб запросив Селму, тому що я їй довіряю.  Хоч я і пожартувала, але я з ревнивих дружин.  Він збирався ще щось запитати, той Кімз, але моя пелерина була вже готова, та й ми розказали йому все, що знали.
  --  А ваш чоловік сказав йому, що саме ви порекомендували місіс Моллой?
  --  Так, я певна, що сказав.  Як, Том?
  --  Сказав.
  --  І ви відправились на вечірку.  Як довго ви там пробули?
  --  Зовсім не довго.  Було нудно, чоловік втомився.  Ми потрапили додому близько одинадцятої і лягли спати.  Ми спимо в одній кімнаті.
        Вульф скорчив гримасу, подивився в дзеркало і постарався від неї позбутися.  Думка про те, що можна спати з кимось в одній кімнаті, будь то чоловік чи жінка, здавалася йому дивовижною.
  --  Виходить, у вас з містером Кімзом відбулась лише коротка розмова.  Ви більше не зустрічались з ним?
  --  Ні.  Яким чином ми могли з ним зустрітися?
  --  Містере Ірвін, ви з ним більше не зустрічалися?
  --  Ні.
  --  Можете що-небудь додати до того, що повідомила ваша дружина з приводу розмови з Кімзом?
  --  Ні.  Більше нічого.  Я тільки можу додати, що наша покоївка ночує у нас.  Тієї ночі вона також ночувала у нас.
  --  Дякую.  Це дуже корисна інформація.  Я включу її у свій звіт поліції. -- Вульф знову звернувся до його дружини: -- Ще одна невелика обставина, місіс Ірвін.  Якщо ви вирішили наперед, що не зможете піти ввечері в театр, ви могли комусь сказати про це, кому-небудь з друзів, до прикладу, могли навіть пожартувати, що, мовляв, місіс Моллой займе ваше місце.  Було що-небудь такого?
         Вона покачала головою.
  --  Ні.  Справа в тому, що я вирішила не ходити в театр вже перед самим приходом чоловіка.
  --  У вас що, почався раптовий напад головного болю?
  --  Я не знаю, що ви маєте на увазі під словом "раптовий".  Я пролежала з ним майже цілий день, прийняла емагрін в надії, що все пройде.  Однак, в результаті, все ж, довелося відмовитися від театру.
  --  У вас часто бувають головні болі?
  --  Трясця!  Яке це має відношення до справи? -- не витримав Том Ірвін.
  --  Можливо, що ніякого, -- погодився Вульф. -- Я, містере Ірвін, ловлю рибу в мутній воді і закидаю вудку наугад.
  --  Мені здається, ви ловите рибу там, де вона зовсім не ловиться, -- втрутився Аркофф. -- Запрошення місіс Моллой зовсім не потрібно було планувати загодя.  Якщо Пітер Хейз не вбивав містера Моллоя, його вбив хтось інший.  Він міг подзвонити  Моллою і сказати, що хоче поговорити з ним наодинці, на що Моллой, припустімо, відповів -- приходь, поговоримо, адже місіс Моллой пішла в театр.  Хіба не могло бути саме так?
  --  Могло, -- погодився Вульф. -- Цілком вірогідний хід подій.  Запрошення в театр місіс Моллой всього лиш один із аспектів, які заслуговують пильної уваги і його завжди можна виключити.  Але тільки не тепер.   Тепер перед нами стоїть питання, на яке має бути знайдена відповідь:  хто вбив Джонні Кімза і чому?
  --  Який-небудь ідіот.  Лихач з заячою душею.  
  --  Може бути, тільки я не вірю.  А мені потрібно, щоб я повірив.  Поліції, до речі, теж потрібно впевнитись.  Ось чому і вам не уникнути запитань.  Мені потрібно знати більше, ніж я знаю на даний момент про той вечір третього січня, знати, що відбувалося в театрі.  Я розумію...  Так, Арчі?
  --  До речі, про минулий вечір.  Я б хотів про дещо у наших гостей запитати.
  --  Валяй.
  -- Я сперся ліктями на стіл так, щоб добре бачити перед собою чотири обличчя, які повернулись до мене.
  --  Це щодо Джонні Кімза, -- пояснив я. -- Чи не питав він у вас що-небудь про Білла Лессера?
        Вони ніколи не чули про такого. Ні, не завжди можна розраховувати дізнатись що-небудь по реакції на зненацька поставлене запитання, оскільки декотрі дуже добре володіють своїми почуттями, однак, якщо це прізвище для когось із них щось значило, наші гості володіли ними просто пречудово.  Всі четверо були заклопотані і хотіли знати, хто це такий.  Я сказав Вульфу, що більше запитань не маю, і він поновив свою розмову.
  --  Я зрозумів так, що місіс Моллой і місіс Аркофф сіли на свої місця ще до того, як піднялася завіса, а містер Ірвін з містером  Аркоффом прилучилися до них майже через годину, пояснивши, що були в барі напроти.  Вірно, містере Аркофф?
         Ні Аркоффа, ні Ірвіна проблема вбивства нітрохи не хвилювала.  Вони тримались так, мовби те, що вони робили ввечері третього січня, для них не мало жодного значення.  Хіба тільки, якщо хтось із них, а може, і обидва разом, убили Моллоя і заманили в пастку Пітера Хейза, але таке припущення межувало з абсурдом.  Вульф упирав на те, що поліція неодмінно поставить йому запитання, чи розпитував він їх стосовно вечора третього січня, і якщо він скаже, що розпитував, а вони всіляко ухилялися  від відповідей, поліція захоче з'ясувати --  чому?
        Ріта веліла чоловікові припинити спор і скоріше покінчити з набридлою справою.
  --  Що ти так завівся?  Може, ти був просто п'яний? -- втрутилась  вона.
         Він зміряв дружину зневажливим поглядом, який зразу перевів на Вульфа.
  --  Моя дружина і я зустрілись з місіс Моллой у вестибюлі в половині дев'ятої.  Дами пішли до зали, а я лишився чекати Ірвіна.  Він прийшов через кілька хвилин і сказав, що хоче випити, а ще він зізнався, що не дуже полюбляє п'єси про Жанну д'Арк.  Ми відправились у бар напроти і випили.  Коли ми зайшли до зали, перший акт підходив до кінця.
  --  Ви підтверджуєте, містере Ірвін?
  --  Підтверджую.
        Вульф поклав руки на стіл.
  --  Все дуже просто, джентльмени, і нічого здіймати такий пил.  Що стосується нової і вельми переконливої деталі з приводу того, що містер Ірвін не дуже полюбляє п'єси про Жанну д'Арк, так це просто шедевр, на прикладі якого сповна можна показати, до якого абсурду може, а іноді й має дійти розслідування:  душ з десяток почнуть обходити друзів і знайомих містера Ірвіна, випитуючи у них, чи не чули вони коли-небудь його висловів про Жанну д'Арк?  Думаю, я не потраплю в таку надзвичайну ситуацію.  Є запитання?
       До нього у них питань не було.  Ріта Аркофф підвелась і підійшла до Селми, те саме зробила і Фенні Ірвін.  Чоловіки теж на мить затримались біля неї, затим направились до холу, куди пройшов і я.  Вони одяглися і стали чекати своїх жінок.  Ті, нарешті, з'явились, і я відчинив двері.  Коли вони відходили, Ріта розповідала чоловікам, що запросила Селму в ресторан, але та категорично відмовилась.  "І в цьому немає нічого дивного", -- зазначила Ріта, коли я зачиняв за ними двері.
        Коли я повернувся до кабінету, Селмі, видно, взагалі було ні до чого: вона зсутулилася, опустила підборіддя донизу і заплющила очі.  Вульф тримав перед нею цілу промову, в якій запрошував її не тільки пообідати з нами, але й переночувати у нас.  Він мотивував своє запрошення тим, що йому  будь-якої миті може знадобитися її консультація, але то була брехня.  Паркер передав з нею, що судові формальності, очевидячки, завершаться до завтрашнього ранку, а якщо так, то до полудня ми зможемо добратися до заповітного залізного ящика.   Тут вже нам ніяк не обійтись без місіс Моллой.  А Вульф ніколи не вірив, що жінка, у випадку необхідності, прийде у визначений час в призначене місце.  Ось чому він тепер нахвалював їй нашу південну кімнату, розташовану прямо під його спальнею, м'яке ліжко, схід сонця з її вікна.  "І все безоплатно, навіть обід", -- уточнив він.  Вона встала, і я провів її до холу.
  --  Це безнадійно, правда? -- запитала вона ледь не ствердно.  Я поплескав її по плечі цілком професійним жестом і пояснив, що ми ще не встигли навіть почати нашу складну справу.  
         Щойно я переступив поріг кабінету, Вульф зажадав:
  --  Хто такий Білл Лессер?
        Я переповів йому все дослівно, аж до телефонної розмови з Ділією Брандт, а також пояснив, що хтось із цього квартету міг себе "засвітити", коли я промовляв його прізвище, на що й було все розраховано.  Він не надто зацікавився, але згодився, що копнути варто, і пообіцяв доручити завдання Фреду Даркіну.  Я запитав, телефонувати чи ні сержанту Перлі Стеббінсу, і він відказав, що не слід телефонувати -- наближалась обідня година, а він ще хотів обміркувати висновки співбесіди з друзями місіс Моллой.
  --  Хай йому чорт!  Ні проблиску -- вимовив він, тяжко зітхнувши. -- Жодного факту, за який можна б ухопитися руками й ногами.  Навіть, апетит пропав.
  --  Ваш апетит мене менш за все турбує, -- фиркнув я.

ГЛАВА  12

        Мені так і не довелось зв'язатися з Перлі.  Під час обіду зателефонував Фред Даркін і доповів, що і в театрі, і в барі його чекала така ж невдача, як і в розслідуванні, пов'язаному з телефонними кабінами.  Я велів йому під'їхати до нас, що він і зробив, але це відбулося вже коли ми повернулися до кабінету випити кави.  Бідолаха не роздобув для нас нічого поживного, і я був радий, що у мене трапилася для нього кісточка і трішки м'яса.  Йому передувало зібрати досьє на Уільяма Лессера:  адреса, рід занять і інші дрібниці, а також з'ясувати, де він вештався в середу ввечері, саме в 11. 48.  Останнє мені здавалось даремною тратою сил і часу, адже, як я зрозумів, ні Аркофф, ні Ірвін нічого про Лессера не чули.  Проте, Вульф прагнув дістати бодай маленький фактик, за який можна було б ухопитися руками й ногами.  Коли Фред відходив, прибув Оррі Кетер.
         Він приніс невеликий згорток з паперами, які відібрав їз картонних коробок у квартирі Моллоя.  Якщо припустити, що він зібрав вершки, то в такому випадку саме молоко здорово скидалося на водопроводну воду.  Він розгорнув згорток на моєму столі, і ми на пару зайнялися вивченням скарбів, а Вульф читав книжку.  Тут був перекидний календар з єдиним записом на 2 січня:  "Подзвонити Б", пачка буклетів, які рекламували мандрівки по Південній Америці, з півдюжини сірникових коробок з ресторанів, кілька копій листів, найцікавішим з яких був адресований Пірсон Епплайєнз Корпорейшн, в якому говорилось, що містер Моллой думає про їхню електричну бритву, і дещо інше в цьому роді.
  --  Прямо таки не віриться.  Очевидно, ти прихопив не той згорток, -- припустив я.
  --  Клянусь Богом.  Знав би, що там лишилось.  Тьфу.
  --  І навіть немає чекових корінців?
  --  Жодного.
        Я повернувся до Вульфа:
  --  Майкл Моллой був унікальним суб'єктом.  Ставши, що називається, в розквіті років жертвою несподіваної насильницької смерті, він не лишив у своєму офісі жодного предмета, який являв би інтерес для звичайної ворони, не кажучи вже про детектива.  Навіть, телефонного номера свого перукаря.  Ви праві, ні проблиску.
  --  Я б не сказав "в розквіті років".
  --  О'кей.  Хіба що він знав, що його вб'ють...
        Пролунав дверний дзвінок.
        Я вийшов у передпокій, підійшов до дверей, увімкнув світло на ганку і поглянув крізь прозору з нашого боку панель.
  --  Кремер.  Один, -- доповів я Вульфу.
  --  Ага. -- Він підвів очі від книги. -- Оррі, будь ласка, пройди в передню кімнату.  І все це забери з собою.  Коли містер Кремер зайде сюди, ти можеш іти.  Завтра вранці чекаю зі звітом.
        Я постояв, поки Оррі збирав наші скарби і йшов до дверей у передню кімнату, затим вийшов у передпокій і відчинив вхідні двері.  Не раз і не двічі, побачивши на нашому ганку масивну тушу і круглу червону фізіономію інспектора Кремера із Відділу розслідування вбивств, я накидав на двері ланцюжок і розмовляв з ним через вузьку щілину, але зараз я широко, навстіж, розчинив перед ним двері.
  --  Добрий вечір, -- люб'язно привітався я.
  --  Привіт, Гудвін.  Вульф у себе?
        Це було чимось, схожим на жарт.  Кремер прекрасно знав, що Вульф у себе, бо він ніколи нікуди не виходив.  Був би я в іншому гуморі, я б неодмінно підхопив його жарт.  Я б відповів:  ні, Вульфа немає, він катається на ковзанах у Рокфеллеровському центрі, але від того лайна, яке притягнув Оррі, атрофувалося моє почуття гумору, от я і запросив Кремера увійти і взяв у нього пальто.  Він не став чекати, поки я проведу його до кабінету.  До того моменту, як я туди повернувся, він вже сидів, розвалившись у червоному шкіряному кріслі, і вони з Вульфом пильно дивилися один на одного.  Це у них увійшло в звичку.  Потім вони будуть або обмінюватися інформацією, або образами -- в залежності від ситуації.  Цього разу Кремер пішов з нейтральної карти, а саме:  він попросту зазначив, що Гудвін пообіцяв передзвонити сержанту Стеббінсу, але так і не передзвонив.  На це Вульф хрюкнув, мовив:  він ніколи не повірить, що Кремер явився власною персоною за інформацією, котру містер Гудвін міг дати містеру Стеббінсу по телефону.
  --  Але ж він не передзвонив, -- пробурчав Кремер.
  --  Він передзвонить зараз, -- буркнув у відповідь Вульф. -- Ви хочете, щоб він це зробив?
  --  Ні. -- Кремер всівся зручніше в кріслі. -- Тепер тут я.  Є ще дещо окрім Джонні Кімза, але я почну з нього.  Що він робив для вас учора ввечері?
  --  Розслідував один з аспектів убивства Майкла Моллоя, яке сталося третього січня.
  --  Так я вам і повірив.  Я завжди вважав, що до моменту суду  над вбивцею і винесенням вироку всяке розслідування завершується.
        Вульф кивнув.
  -- Усе ж, тільки не в тому випадку, коли судять і засуджують  невинного.
       Схоже, вони збиралися піти шляхом взаємних образ.  Та поки Кремер встиг знайти підходящу, Вульф заговорив знову.
  --  Певна річ, ви запитаєте, чи є в мене докази, спираючись на які, я зміг би встановити невинність Пітера Хейза?  Ні, таких доказів я не маю.  Причини, згідно з якими я вважаю його невинним, не можуть бути розглянуті в якості доказів, та й на вас вони не справлять жодного враження.  Однак, я маю намір відкопати переконливі докази.  Вчора ввечері Джонні Кімз саме цим і займався.
        Гострі сірі очиська Кремера в павутині дрібних зморшок свердлили карі очі Вульфа.  Він був зовсім не здивований.  Вульф не раз сидів у нього колючкою в сідницях і біллю в поясниці, але  досі йому доводилося мати з ним справу до винесення рішення журі.  А тепер...
  --  Я знайомий з доказами, які підтверджують  вину Хейза, -- заперечив він. -- Я сам їх збирав разом з моїми людьми.
  --  Пф!  Їх не слід було збирати.  Вони там самі лежали.
  --  Ну, ми їх підняли.  Яким саме аспектом займався Кімз?
  --  Запрошенням в театр  місіс Моллой.  В тому випадку, якщо воно було сплановане з метою виманити її з дому.  Він одержав завдання побачитися з містером і місіс Аркофф і з містером і місіс Ірвін, і доповісти мені, щойно з'явиться бодай слабкий натяк на щось підозріле.  Він мені не доповів, що для нього характерно, і поплатився за свою недбалість.  Однак, я знаю, що він бачився з бридкою четвіркою, з усіма ними.  Вони провели в мене  сьогодні більше години.  Бідолаха бачився з місіс Аркофф у її квартирі зразу після восьмої вечора, знову піднявся до них через дві години і розмовляв з нею і її чоловіком.  А між цими двома візитами він бесідував з містером і місіс Ірвін у їхній квартирі.  Ви хочете, щоб я переповів вам те, що вони розповіли мені про їхню бесіду з містером Кімзом?
         Кремер хотів, і Вульф слухняно виконав його бажання.  Він дав йому повний і точний звіт про нашу зустріч, про основні її моменти.  Під кінець Вульф сказав:
  --  Висновок очевидний:  чи то хтось із них, може, навіть не один, збрехав, чи то Джонні бачився з кимось іще, чи то його смерть жодним чином не пов'язана з розслідуванням.  В останнє я можу повірити лиш примусово, ви, очевидно, також, інакше не сиділи б зараз  тут.  Отже, обставини виключають нещасний випадок?
  --  Якщо питання поставити так:  чи могло це бути нещасним випадком, я б сказав -- навряд чи.  Нещастя сталося не на самому шосе, а на одній з вузьких під'їздних доріг до багатоквартирних будинків.  В сотні футів від місця події в припаркованій машині сиділи чоловік і жінка, когось чекаючи.  Коли машина, яка збила Кімза, проїздила повз них, вона рухалась повільно.  Вони бачили, як Кімз виходив на цю доріжку між двома припаркованими машинами, і їм здалося, наче водій тієї машини мигнув фарами, але вони в цьому не певні.  В міру наближення до Кімза машина сповільнила швидкість і майже зупинилась біля нього, як раптом зненацька рвонулась вперед і збила його з ніг.  Вона не пригальмувала і тоді, коли чоловік і жінка вискочили з машини, і на повній швидкості звернула за ріг.  Вам відомо, що сьогодні вранці ми знайшли її припаркованою на верхньому Бродвеї і що вона була викрадена?
  --  Відомо.
  --  Отож, зовсім не схоже на нещасний випадок.  Слід не забути вказати в рапорті.  Ви сказали, що, можливо, хтось із них збрехав, і навіть, може, не один.  Чому ви так вважаєте?
        Вульф склав  губи трубочкою.
  --  Важко сказати.  І визначити, хто саме, бо у них парне алібі:  двоє чоловіків були ввечері третього січня в барі, що стосується вчорашнього вечора, то в обох випадках чоловік і дружина були разом.  Вам, звісно, відомі їхні адреси, оскільки ви збирали докази проти Пітера Хейза.
  --  Вони в папці. -- Кремер перевів погляд на мене, -- Сусіди, га, Гудвін?
  --  Цілком правильно, -- погодився я. -- Аркоффи мешкають в районі Сентрал Парк Уест, Ірвіни -- в районі Західної авеню.
  --  Але це не так суттєво.  Розумієте, Вульф, як мені відомо, справа Хейза закрита.  Він  кругом винен.  Та й ви самі зізналися, що не маєте доказів.  Мене в даному випадку цікавить Кімз.  Якщо було скоєно вбивство, то це по моїй частині.  Через те я у вас.
        Брови Вульфа злетіли вгору.
  --  Хочете пораду?
  --  Порада ніколи не завадить.
  --  Залиште справу.  Розцініть смерть Джонні Кімза як нещасний випадок і закрийте справу.  Обмежтесь пошуками лихача і баста.  Інакше ви виявите, що справа Хейза знову відкрита -- навіщо ускладнювати життя?  Схоже, ви вже зіткнулись з деякими труднощами, ось чому і навідались до мене.  Ну, наприклад, було щось знайдено в кишенях Джонні Кімза.  Адже було?
  --  Ні.
        Вульф звузив очі.
  --  Я з вами абсолютно щирий, містере Кремер.
  --  Я також.  При Кімзі нічого не було знайдено, так, звичайні дрібниці:  ключі, сигарети, водійські права, носова хустинка, трохи грошей, ручка й олівець.  Тепер, коли ви мені все розповіли, я дивуюсь, чому у нього не були записані прізвища й адреси тих людей.  Хіба ви, Гудвін, не дали йому такої записки?
  --  Ні.  Джонні зневажав всякі записки.  При ньому навіть ніколи не було записника.  Він вважав, що в нього така ж блискуча пам'ять, як і в мене, та він помилявся.  Тепер він взагалі не має пам'яті.
  --  Щодо вашої абсолютної щирості, я не збирався торкатися цього питання, однак, доведеться. -- Кремер знову перемкнув увагу на Вульфа. -- У вівторок в газетах з'явилось оголошення з назвою "До П. Х." і підписане  вами.  У вівторок вдень сержант Стеббінс зв'язався по телефону з Гудвіном з приводу цього оголошення, і Гудвін відіслав його до лейтенанта Мерфі із Бюро зниклих людей.  Те, що йому сповістив Мерфі, його задовольнило, мене також.  Ну, з приводу вашого оголошення, яке, буцімто, було адресоване не Пітеру Хейзу, а Полу Херолду, ми визнали це всього лиш  звичайним збігом, про який відразу забули.  В середу вранці, цебто вчора, Гудвін відправляється до міської тюрми і розмовляє там з Пітером Хейзом.  Про це стає відомо Мерфі, він зустрічається з Хейзом, запитує у нього, чи не Пол Херолд він сам, і Хейз відповідає, що ні.  А ви, тим не менше,  говорите, що  вважаєте Хейза невинним, і по вуха влізаєте в цю трикляту справу.  Якщо Кімз займався розслідуванням  всього лиш одного аспекту, то скільки ще людей розслідують для вас інші аспекти?  Ви не станете кидати гроші на вітер.  І якщо вже ви, трясця його матері, зі мною щирі, скажіть, -- хто ваш клієнт?
          Вульф кивнув.
  --  Дійсно, таке питання не може не цікавити вас.  Мені прикро, містере Кремер, але я не можу вам сказати.  Спробуйте з'ясувати у містера Алберта Фрейєра,  захисника Пітера Хейза.  Можливо, вам більше поталанить.
  --  Дурниці,  Пітер Хейз є Пол Херолд?
  --  Він сказав містеру Гудвіну, що це не так.  Ви говорите, що і лейтенанту Мерфі він сказав те ж саме.  Йому, вочевидь, видніше.
  --  Тоді чому ви ступили на тропу війни?
  --  Тому, що мене раптом захлеснула цікавість і користь, що об'єднавшись, являє собою могутню силу.  Повірте, містере Кремер, я відвертий наскільки дозволяє мені розсудливість.  Хочете пива?
  --  Ні.  Я зараз піду.  Доведеться комусь із наших зайнятися цими Аркоффами і Ірвінами.  
  --  Так отже, справа Хейза знову відкрита.  Це не жарт, а факт.  Можете приділити мені ще одну хвилину?  Я б хотів знати точно, що було знайдено в кишенях Джонні Кімза.
  --  Я ж говорив вам. -- Кремер встав. -- Звичайнісінькі предмети.
  --  Так, але я б хотів мати їх повний список.  Був би вдячний, якби ви надали мені таке маленьке задоволення.
        Кремер свердлив його поглядом.  Він ніколи не знав напевно, чи то Вульф насправді чогось дуже хоче, чи то бере його на понт.  Вирішивши, що можна й перевірити, він повернувся до мене.
  --  Гудвін, з'єднай мене з офісом.
        Я повернувся разом з кріслом і набрав номер телефону його офісу.  Кремер підійшов до столу і взяв у мене слухавку.  Я думав, він звелить комусь із своїх людей дістати зі справи список і зачитати його мені, однак ні, він чекав біля телефону, і коли цей список знайшли, про що йому доповіли, почав диктувати:  водійські права, карточка соціального страхування;  ідентифікаційна карточка Східної страхової компанії;  два квитки на бейсбольний матч на 11 травня;  три листи в конвертах, особисті;  вирізка з газети про присутність фтора у питній воді;  22 долари 16 центів у купюрах і дріб'язком;  одна пачка сигарет;  дві коробки сірників;  4 ключі на кільці, одна носова хустка;  авторучка, олівець, перочинний ножик.
         Я протягнув список Вульфу, але його перехопив Кремер.  Вивчивши його найретельнішим чином, він повернув його мені, і я передав його Вульфу.
  --  Ну? -- поцікавився Кремер.
  --  Велике вам спасибі. -- Схоже, Вульф насправді був вдячний. -- Одне запитання:  могло бути так, що з його кишень взяли якийсь дріб'язок до того, як був складений цей список?
  --  Могло, але навряд чи.  Чоловік і жінка, які бачили все з припаркованої машини, поважні і достойні довіри громадяни.  Чоловік подався туди, де лежало тіло, а жінка стала тиснути на сигнал, і за дві хвилини підійшов офіцер.  Він перший доторкнувся до тіла.  А що? Чогось бракує?
  --  Грошей.  Арчі, скільки ти видав Джонні на витрати?
  --  Сто доларів.
  --  Очевидно, у нього було з собою трохи власних грошей.  Містере Кремер, я не такий осел, щоб припустити, ніби у вас в поліції є злодюжки, але 100 доларів належать мені, оскільки вони були у Джонні Кимза, мого агента.  Якщо вони випадково знайдуться...
  --  Прокляття!  З яким би задоволенням я шарахнув вас прямо об стіну, -- процідив крізь зуби Кремер, повернувся на підборах і вийшов.
        Я зачекав, поки гримнуть вхідні двері, подався в хол і наблизився до прозорої з нашого боку панелі, щоб подивитися, як він стане відчалювати.  Коли я повернувся до кабінету, Вульф сидів, поставивши лікті на стіл і переплівши пальці.  Він дуже старався приховати  самовдоволення.
        Я зупинився і подивився на нього зверху вниз.
  --  Будь я проклятий, якщо ви не знайшли той самий фактик, за який можна вчепитися руками і ногами, -- зауважив я. -- Лишається довідатись -- кого він нашими грошиками помастив.
  
        Вульф кивнув.
  --  Я думаю, це не складе особливих труднощів. Тож, виходить, ти також розділяєш моє припущення про те, що він когось підкупив?
  --  Ясно, як Божий день.  Джонні не був досконалістю, але він наблизився до неї завдяки грошам.  До речі, то була ваша сотня, в чому й все діло. -- Я сів. -- Радий чути, що буде неважко  відшукати того, кому вона дісталась.  Я побоювався, що буде складно.
  --  Думаю, все-таки, не буде складно.  Принаймні, неважко зробити припущення, варте того, щоб його перевірити.  Давай, припустімо, що на місці Джонні був ти.  Побачившись з місіс Аркофф, ти заходиш до Ірвінів якраз в ту хвилину, коли вони збираються виходити, затримавшись лиш завдяки тому, що покоївка лагодила пелерину місіс Ірвін.  Переважно  вони підтверджують те, що тобі сказала місіс Аркофф, плюс одна маленька деталь, а саме:  пропозиція запросити місіс Моллой виходила від місіс Ірвін.  Це звучить цікаво і навіть спокусливо, тобі хочеться продовжити розмову, ти намагаєшся почати, але тут з'ясовується, що пелерина готова, місіс Ірвін її надіває, і вони виходять.  Ти, зрозуміло, йдеш разом з ними, ви спускаєтесь утрьох в ліфті, вони відбувають, а ти лишаєшся.  Отже, ти побачився з трьома з тих, з ким мав побачитися, четвертий прибуде після десятої, тобі тинятися тут ще цілу годину.  Що ти робиш?
  --  Що я роблю?  Щойно Ірвіни зникають з горизонту, я знову підіймаюсь нагору і беру в оборот покоївку.
  --  А Джонні?
  --  І Джонні робить так само.
  --  Виходить, так воно й було.  Варто того, щоб перевірити.
  --  Так, ви маєте рацію, тут щось є.  Якщо покоївка здобула вашу сотню, вона і від другої не відмовиться. -- Я поглянув на свого годинника. -- За десять одинадцята.  Розкрутити її прямо зараз?
  --  Мабуть, не варто.  Можливо, там містер і місіс Ірвін.
  --  Можу подзвонити і з'ясувати.
  --  Валяй.
        Я відшукав у справочнику номер і взявся за телефон.  Слухавку взяли після чотирьох сигналів.  Жіночий голос  мовив мені "хелоу".
  --  Запросіть, будь ласка, місіс Ірвін, -- прогундосив я в ніс.
  --  Я місіс Ірвін.  Хто питає?
        Я поклав слухавку.
  --  Відповіла місіс Ірвін, -- доповів я Вульфу. -- Думаю, доведеться діждатися ранку.  Спершу я зателефоную місіс Моллой і запитаю в неї, як звати цю саму покоївку.  Вона, мабуть, знає.
        Вульф кивнув.
  --  Тільки дій делікатно, щоб не напартачити.
  --  Я буду простий і скромний:  притягну дівицю сюди, спущу в підвал і підпалю їй сірниками одне місце.  Я маю забавне спостереження:  те, як ви клянчили у Кремера перелік вмісту кишень Джонні, розуміється, гідне генія, але коли ви збили його зі сліду,   прикинувшись, ніби хочете отримати назад свої гроші -- тут навіть мені краще не зіграти.  Браво!  Сподіваюсь, я вам не лещу.
  --  Не схоже, -- буркнув він і уткнувся в книгу.

ГЛАВА 13

       Дівчину звали Елла Рейз -- це я дізнався по телефону від Селми Моллой о восьмій ранку в п'ятницю, дізнався й те, що їй біля тридцяти, що вона невеликого зросту й акуратненька, кольору кави з вершками, і що у Ірвінів працює близько року.
       Усе ж, мені не довелося нею займатися.  Звільнивши Фріца від його повсякденного обов'язку доставляти піднос зі сніданком у спальню Вульфа, де він у цей час зазвичай стояв біля вікна босоніж у зливі сонячного світла, така собі брила маргарину в жовтій шовковій піжамі, я дізнався, що він змінив нашу тактику.  Оррі Кетер мав завітати до  чоловіка і жінки, які сиділи в тій припаркованій машині і стали свідками загибелі Джонні Кімза.  Їхні прізвища і адреса були в газеті, плюс одностайне ствердження, що той лихач -- чоловік.  Ну, й більше, можна сказати, нічого.  Певна річ, їх випитували на всі лади, та Вульф хотів, щоб і Оррі зайнявся свідками.
        Солу Пензеру належало взятися за покоївку, написати власноруч запроваджену частину свого до неї звернення, а далі імпровізувати.  Я мав спорядити його п'ятьома сотнями доларів із сейфа -- додаток до тієї сотні, яка в нього вже була, що разом складе шістсот доларів.  Спокуслива перспектива для Елли Рейз, оскільки наші гроші не оподатковуються.  Мені ж доводилося бути присутнім на церемонії відкриття сейфа, коли вона буде призначена.  Вульф потрудився знайти і причину, згідно якої Солу дісталась покоївка, а мені -- церемонія.  Він пояснив, що коли виникнуть якісь труднощі, місіс Моллой у моїй присутності буде більш зговірлива.  Дотепник самоучка.
        Я тинявся по кабінету, коли об одинадцятій з оранжереї спустився Вульф.  Сол явився о дев'ятій, отримав інструкції, п'ять сотень, і відбув.  Оррі також нагодився, і затим рушив на зустріч з живими свідками злочину.  Паркер зателефонував незабаром після десятої, повідомив, що по всій вірогідності отримає судове розпорядження ще до полудня, і велів мені бути в стані бойової готовності.  Я поцікавився, чи потрібно піднімати по тривозі місіс Моллой, і він відповів, що її присутність не знадобиться.  Я зателефонував їй і оголосив "вільно".
       Відчуваючи, що ситуація вимагає розрядки у вигляді дотепів, я вигадав кілька штук, але жодна з них не стала  досить дотепною, тому, коли наш головний дотепник переступив поріг кабінету і рушив  до свого столу, я всього-навсього проговорив:
  --  Місіс Моллой на церемонії не буде.  Ви її зачарували.  Вона зізналась, що вчора не лишилась у нас ночувати лише з тієї причини, що боїться довіряти собі, коли ви так близько.  Віднині вона буде ходити тільки туди, де можна зустріти вас.
        Він хрюкнув, взяв каталог, який прийшов з вранішньою поштою, але тут задзеленчав телефон -- Паркер.  Я мав зустрітися з ним і Патріком Діганом о дванадцятій біля Метрополітен Сейф Депозит Кампені.
        Коли я дістався туди за п'ять хвилин до призначеного часу -- це Медісон авеню, -- то виявив, що ніскільки не перебільшив, назвавши захід церемонією, до того ж, ніхто не запізнився. У вестибюлі підвалу нас зібралося десять душ:  Паркер, Діган, два чиновники компанії, дрібна посадова особа, помічник окружного прокурора зі знайомим мені міським слідчим в якості охоронника, фахівець по відбитках пальців із поліцейської лабораторії, теж, до речі, мій знайомий, якийсь незнайомець в окулярах без оправи, чию особу я встановив пізніше, ну і я.  Однозначно, з відкриття сейфа можна зробити справжнє торжество.  Я здивувався, чому немає мера і не заносять прапор США. 
       Після того, як обидва чиновники МСДК уважно вивчили вручений їм Паркером документ, нас впустили за металевий бар'єр, і ми опинились в досить таки невеликому приміщенні, де були три стільці і вузький довгий стіл в самому центрі.  Один із чиновників МСДК вийшов і повернувся через дві хвилини, несучи поперед себе металевий ящик розміром двадцять чотири на вісім.  Під пильною увагою чуйної аудиторії він любовно поставив його на стіл, і на сцені виник спеціаліст по відбитках пальців, котрий теж поставив свій кейс на стіл і розкрив його.
         Я не скажу, що він, граючи на галерку, навмисне розтягнув виставу.  Ні, йому довелось таки неабияк попотіти.  Битих півгодини він обробляв кришку, дно і все решта всілякими тряпочками, щіточками, просто пальцями, дивився на них крізь збільшувальне скло, клацав фотоапаратом, порівнював з відбитками пальців, карточки з ними дістали із портфеля помічника окружного прокурора.  Йому явно бракувало стільців.
        Фінал він провів  чудово.  Вклавши в кейс свої атрибути, гучно його захлопнув і проголосив, зважаючи на публіку.
  --  Я ідентифікував шість окремих  відбитків на ящику, як відбитки Майкла М. Моллоя.  П'ять інших відбитків, можливо, також його, але не ручаюсь.  Не виключено, що відбитки належать іншій особі.
       Оплесків не було.  Замість них почулося  чиєсь втомлене зітхання.
  --  Зроблене відповідає умовам розпорядження, чи не так? -- звернувся Паркер до незнайомця в окулярах без оправи.
  --  Так, -- погодився той, -- але нехай краще експерт дасть письмове свідоцтво.
        Виникла суперечка, бо у спеціаліста по відбитках пальців виявилась алергія на правопис.  Він був згоден підтвердити свій висновок усно, без усяких застережень, однак щодо письмового затвердження, то в такому випадку, повідав він, йому слід зайнятися ретельним лабораторним вивченням своїх знімків у порівнянні зі знімками відбитків Моллоя, після чого все засвідчить колегія.  Це було не надто логічно, проте експерт не відступав.  Врешті-решт, незнайомець дав задній хід, повідомивши, що піде на уступки і що усного висновку буде достатньо, і велів чиновнику МСДК передати Паркеру і ящик, і ключі -- дублікат ключів того самого відсіку, в якому стояв сейф.  Паркер сказав, що "ні, їх потрібно віддати містеру Дігану".  Але раніше, ніж Діган їх отримав, він розписався в їх отриманні.
  --  Ол райт, відкривайте, -- велів йому помічник окружного прокурора.
        Діган стояв, поклавши руку на сейф.  Почувши наказ помічника окружного прокурора, він окинув своїм швидким поглядом усіх присутніх навколо столу.
  --  Тільки не в присутності публіки, -- заявив він ввічливо, але твердо. -- Сейф -- містера Моллоя, а я розпорядженням суду представляю його майно.  Будьте люб'язні, вийдіть або ж я віднесу сейф до іншої кімнати.
         І знову спалахнула загальна суперечка.  Всім хотілося бути присутніми при відкритті сейфа, однак, після того, як помічник окружного прокурора неохоче згодився з Паркером, що вимога Дігана цілком законна, вони змушені були вступитися.  Помічник прокурора вийшов з кімнати в супроводі свого охоронця, за ними рушив спеціаліст по відбитках пальців.  Чиновникам із МСДК такий розклад був явно не до смаку, але проти закону не попреш, тож, і їм довелося покинути приміщення.
         Діган зміряв поглядом незнайомця в окулярах без оправи.
  --  А ви, сер? -- промовив він.
  --  Я залишуся, -- заявив незнайомець. -- Я представляю податкову комісію штату Нью Йорк. -- Він стояв на відстані витягнутої руки від ящика.
  --  Смерть і податки, -- взяв слово Паркер. -- Закони природи і закони людини.  Його ви не зрушите з місця.  Арчі, зачини, будь ласка, двері.
  --  За собою, -- додав Діган і поглянув на Паркера. -- І ви також.
         Паркер посміхнувся:
  --  Облиште.  Ми з містером Гудвіном не належимо до розряду публіки.  У нас є статус і юридичний інтерес.  Доступ до сейфа ви отримали тільки завдяки нам.
  --  Знаю. -- Діган не прибирав руку з сейфа. -- Однак, тепер я на підставі закону являюсь відповідальним за майно Моллоя тимчасово, принаймні, я вважаю своїм першочерговим обов'язком його зберегти.  Ви, містере Паркер, юрист, тож , маєте це знати.  Будьте розсудливі!  Що мені відомо відносно того, чиї інтереси представляє Ніро Вульф чи ви?  Тільки те, що ви мені самі сповістили.  Справа не в тому, що ви вже можете знати, що знаходиться в сейфі і що Гудвін може схопити це і втекти, справа в тому, що я відповідальний за майно і не збираюся піддавати його ризику.  Відповідальністю я наділений зовсім не завдяки вам.  Хіба не резонно? -- провадив він.
  --  Так, дуже резонно, -- погодився Паркер. -- Не можу заперечувати, та й не стану.  Але ми так чи інакше не підемо.  Ми не збираємось нічого хапати, ми навіть без дозволу ні до чого не торкнемося.  Але ми маємо знати, що в сейфі.  Якщо ви покличете на допомогу і зажадаєте, щоб нас виставили, боюсь, що ви не доб'єтеся свого.  Якщо нам доведеться вийти, ми вийдемо звідси разом з вами, а я навідаю суддю Ракера і поскаржусь, що ви відмовились  відкрити сейф у присутності адвоката вдови.  Думаю, він заборонить відкривати сейф до слухання справи.
        Діган обхопив злощасний ящик руками.
  --  Облиште його, -- велів я, закрив двері і повернувся на своє місце. --  Містер Паркер сповістив вам майже все, однак він не сказав, що ми зробимо в тому випадку, якщо ви зробите спробу вийти до іншої кімнати.  Задача по моїй частині.  Я попросту заблокую собою двері. -- Що я і продемонстрував. -- Ось таким чином.  Я на три дюйми вище за вас і на п'ятнадцять фунтів важче, незважаючи на ваш живіт, на додачу, у вас лишається вільною одна рука.  Можете, звісно, спробувати, а я обіцяю, що не покалічу вас.
         Діган дивився на мене аж ніяк не по-дружньому.
  --  Це фарс, -- заявив Паркер.  Він підійшов і став зі мною поряд, спиною до дверей. -- Тепер.  Тепер або ніколи.  Нумо, відкривайте ж його.  Якщо Гудвін на вас кинеться, я поставлю йому підніжку.  Я ж, зрештою, прихильник закону.
        Діган виявився впертішим за осла.  Навіть, після слів Паркера він ще зо двадцять секунд вивчав обстановку, після чого метнувся в дальній кінець столу, поглянув на нас з відстані дванадцяти футів, поставив ящик і підняв кришку.
         Податковий інспектор не відставав від нього ні на крок і тепер стояв біля його ліктя.  Через підняту кришку ми не бачили, що всередині, зате Діган і представник податкової комісії штату Нью Йорк бачили.  Вони вдивлялися туди з пів хвилини, потім Діган засунув досередини руку.  Коли він її витягнув, в ній була пачка доларів у три дюйми, стягнута резинкою.  Він оглянув її з усіх боків, поклав на стіл поряд з ящиком, знову засунув руку досередини і витяг ще одну пачку.  І ще одну.  Всього їх виявилося вісім.
  --  Господи! -- вимовив він тремтячим від хвилювання голосом і поглянув на нас. -- Я радий, що ви лишилися.  Підійдіть сюди і погляньте.
        Ми послідували його запрошенню.  Ящик виявився порожнім.  У п'яти пачках верхні банкноти були по сто доларів, в двох по п'ятдесят і в одній двадцятидоларові.  Це були потерті банкноти, щільно схоплені резинкою.  Зрозуміло, на дюйм товщини пачки їх припадало менше, ніж нових, тих припадає приблизно 250 штук, і все рівно -- не сіно-солома.
  --  Нічого собі, запас, -- відзначив Паркер. -- Ясна річ, ви раді, що ми лишилися.  Що стосується мене, то я б неодмінно терпів спокусу, лишившись на самоті.
        У Дігана був прибитий вигляд.
  --  Очманіти!  Доведеться їх порахувати, -- промовив він. -- Поможете?
         Ми, певна річ, погодилися.  Я присунув до столу стільці і ми всілися -- Діган з торця столу, ми з Паркером по обидва його лікті, і почалась робота.  Податковий інспектор стояв за плечем Дігана і, нахилившись, дихав йому в потилицю.  Операція зайняла багато часу, оскільки Діган хотів, щоб ми всі троє перераховували кожну пачку грошей, що здавалося цілком розумним, і одна з пачок, яка складалася з п'ятдесятидоларових банкнот, була в роботі сім разів, і лише тоді ми прийшли до згоди.  Коли ми завершили свою роботу, кожну пачку вінчав аркуш паперу з сумою і нашими ініціалами.  Ще на одному аркуші Діган записав усі ці дані і вивів загальну суму.  Виявилось 327 640 доларів.  Якщо не вірите, можу перекласти на слова:  триста двадцять сім тисяч шістсот сорок доларів.
         Діган подивився на Паркера:
  --  Ви очікували знайти гроші?
  --  Я взагалі нічого не очікував.
  --  А ви? -- звернувся він до мене.
        Я покачав головою:
  --  Я також.
  --  Цікаво, що очікував знайти Вульф?
  --  Запитайте в нього.
  --  Залюбки.  Він у себе?
        Я зиркнув на свого годинника.
  --  Він буде в себе ще цілих п'ятнадцять хвилин.  По п'ятницях ланч о першій тридцять.
  --  Ми можемо встигнути.
        Він поклав пачки грошей назад, у сейф, зачинив його, підняв і рушив до дверей.  Інспектор податкової комісії штату Нью Йорк, можна сказати, наступав йому на п'яти.  Хід замикали ми з Паркером.  Нам довелось зачекати, поки Діган, якого супроводжував службовець компанії і податковий інспектор, поставив сейф назад в нішу і зачинив її, а відтак, ми всі четверо потрапили на вулицю, де податковий інспектор з нами розстався.  Будучи в приміщенні, ми не привертали сторонньої уваги, хіба що місцевих охоронців, а на вулиці на нас накинулась преса.  Заледве ми ступили на тротуар, як дорогу нам заступив якийсь репортер і сказав, що суспільство хоче знати, що знайдено в сейфі Моллоя.  Звісно, ми відмовились задоволити бажання суспільства.  Репортер проводжав нас до самого таксі, де я захлопнув перед його носом дверці.
        Через вуличні пробки в цей час дня нам не вдалося потрапити в старовинний кам'яний особняк до першої тридцяти, та оскільки я знав, що Діган все ще під підозрою, я прихопив його з собою.  Провівши обох гостей до кабінету, я пройшов до столової і зачинив за собою двері.  Вульф, який розсівся в дальньому кінці столу в масивному кріслі з підлокітниками, щойно взявся за шматок рулету діаметром у вісім дюймів і пряний мус.
  --  Ти привів гостей, -- з докором зауважив він, -- невчасно.
  --  Так, сер.  Я привів Паркера і Дігана.  Знаю, ви не любите ворушити мізками під час їжі, однак, ми знайшли в сейфі третину мільйона доларів у вживаних банкнотах, і Діган хоче запитати у вас, чи знали ви про це.  Сказати їм, щоб зачекали в кабінеті?
  --  Вони голодні?
  --  Так.
         Звичайно, це діяло йому на нерви.  Думка про те, що в його домі перебуває голодний чоловік, будь то хоч підозрюваний у вбивстві чи, навіть, жінка, була для нього нестерпна.  Отож, у підсумку ми розділили трапезу з гостями.  Ми чесно розмазали по тарілках пряний мус, що призначався мені, а коли ми з ним упорались, Фріц спорудив грибний омлет з селерою.  Вульф розповідав мені, що, нібито, в Марселі мешкає чоловік, котрий омлет робить краще, ніж Фріц, але я не вірю.  Гості сказали, що їм цілком досить муса, проте й омлет пішов за милу душу, правда, Вульф теж до нього приклався, хоч і помірно.
        Виходячи з столової, я зробив знак Вульфу.  Паркер повів Дігана до кабінету, а ми з Вульфом усамітнились на кухні, де я розповів йому про церемонію відкриття залізного ящика.  Він вислухав мене з невдоволеним виглядом, хоча зовсім не я був причиною його невдоволення --  він не полюбляє стояти після їжі, а в кухні він сісти не може, бо кухонні меблі йому не годяться -- етажерка не для слона.
        Коли я завершив свою розповідь, він запитав:
  --  Ти певен, що в сейфі не було нічого, окрім грошей?
  --  На всі сто.  Я не спускав з нього очей, а вони в мене хороші.
  --  Прокляття, -- буркнув він.
  --  Боже мій, як же вам важко вгодити, -- відзначив я. -- Триста двадцять сім тисяч...
  --  І більше нічого.  Звісно, припустити можна все, що завгодно, але на жаль...  Коли людина потрапляє в ситуацію, яка завершується насильницькою смертю, він, по ідеї, має лишити яку-небудь пам'ятку.  Я сподівався, що вона буде в сейфі.  Гаразд.  Я хочу сісти.
        Він поспішив до кабінету, і я подибав за ним.
         Паркер уступив Дігану червоне шкіряне крісло, Діган запалив сигару, і Вульф, влаштовуючись у своєму кріслі, незадоволено повів носом
  --  Дійсно, джентльмени, ви маєте багато власних справ, тому прошу вибачення, що змусив вас чекати, але я ніколи не обговорюю справи під час їжі, -- пояснив він. -- Містер Гудвін доповів мені про те, що ви знайшли в сейфі.  Солідне гніздо.  Хочете в мене щось запитати, містере Діган?
  --  Так.  Але спершу я хочу подякувати вам за ланч, -- відізвався той. -- Я ніколи в житті не їв такого прекрасного омлету!
  --  Передам містеру Бреннеру.  Гадаю, йому сподобається.  Отже, яке у вас  питання?
  --  Воно стосується наступного. -- Діган випустив в обличчя хазяїна дому хмару диму. -- Частково в мені говорить звична допитливість.  Чи очікували ви виявити в сейфі таку значну суму грошей?
  --  Ні.  Я не мав жодних особливих сподівань.  Я надіявся виявити там що-небудь, що дасть можливість просунутися з нашою справою,  але я і гадки не мав, що там можуть опинитися такі гроші.
  --  О'кей.  Я зовсім не підозрілива людина, містере Вульф, що вам підтвердить будь-хто із тих, хто мене знає, -- просторікував  Діган, розмахуючи сигарою, -- проте, тепер я візьму на себе таку відповідальність.  Та це кому завгодно спаде на думку в даній ситуації.  А що, коли ви знали про існування грошей чи, принаймні, здогадувались?  Тепер, коли вони виявлені, а що, коли  ви розраховуєте на те, що значна сума з них піде на оплату вашої роботи?
         Вульф хрюкнув.
  --  Друг мій сердечний, я маю запитувати, а ви мені відповідати.  Ну, і що з того, як я насправді на це розраховую?
  --  Виходить, так воно і є.
  --  Я б не сказав.  А що, як скажу?
  --  Я не знаю, що вам відповісти -- Діган затягнувся сигарою і на цей раз випустив дим на обличчя Паркера. -- Якщо чесно, я каюсь, що погодився.  Я зробив це заради друга, який вскочив у халепу, заради Селми Моллой, але мені все рівно не слід було так робити.  Тепер я перебуваю в складному становищі.  Я знаю, що вона цілком і повністю підтримує ваші намагання знайти підстави для нового розслідування по справі Пітера Хейза, особисто я також, ви ж могли понадіятися, що я збираюся взяти на себе обов'язки по спадщині і оплатити вам послуги й витрати.  Але вся заковика є в тому, що місіс Моллой не хоче вступати у володіння спадщиною чи будь-якою її частиною.  Це не мало ніякого значення тоді, коли спадщини, можна сказати, не існувало, та тепер, зрозуміло, має.  З часом вона до когось перейде -- на спадщину завжди знаходяться родичі, але що вони скажуть, що коли я заплачу частину грошей вам?  Ви розумієте, в якій я опинився ситуації?
        Він знову випустив хмару диму.
  --  Розумію. -- Вульф злегка скривив губи -- такою була одна з його усмішок. -- Втім, ви неправильно поставили запитання.  Замість того, щоб запитати "що, коли я", ви мали б запитати "якщо я".  Ось вам відповідь -- ні.  Я не стану вимагати і навіть не візьму, якщо мені запропонують.  Ніякої частини скарбу.
  --  Не візьмете?  Насправді?
  --  Насправді.
  --  Тоді чому ви відразу не сказали?
  --  Я про це сказав. -- Вульф розпрямив губи. -- А тепер, коли я задоволив вашу цікавість, прошу вашої взаємності.  Ви були знайомі з містером Моллоєм кілька років.  Ви знаєте, звідки у нього ці гроші?
  --  Ні.  Я був страшенно вражений, коли їх виявив.
  --  Будь ласка, зрозумійте мене правильно.  Я не збираюся вас у чому-небудь звинувачувати, а лише намагаюсь розбудити вашу активність.  Ви були з ним у близьких стосунках?
  --  У близьких?  Я б цього не сказав.  Він був моїм другом, до того ж, час од часу я мав з ним справи.
  --  Якого роду?
  --  Купляв у нього поради. -- Діган потягнувся і струсив попіл у попільницю. -- Щодо інвестицій моєї асоціації.  Він був експертом у деяких справах, що мали відношення до купівлі і збуту нерухомості.
  --  Але ви не заплатили йому нітрохи з того, що було знайдено в сейфі?
  --  Господи, звісно ж ні.  Я платив йому всередньому дві, може, три тисячі за рік.
  --  Таким було основне джерело доходів Моллоя?  Я маю на увазі торгівлю порадами з приводу інвестицій в нерухомість?
  --  Я б  не сказав.  Він займався маклерством і невеликими фінансовими операціями.  Не пам'ятаю, щоб він коли-небудь говорив докладно про свої справи.  Він не був язикатим.
        Вульф схилив голову набік.
  --  Звертаюсь до вашої допомоги, містере Діган.  Що називається, послуга за послугу.  Мені необхідно знати, звідки гроші?  Очевидно, за весь час вашого спілкування з містером Моллоєм, як ділового, так і особистого, він міг сказати чи зробити щось таке, що може навести на думку про його діяльність, в результаті якої він став володарем трьохсот з гаком тисяч доларів.  Натурально, натяки на це були, і якщо тоді вони вам абсолютно ні про що не говорили, то тепер можуть про багато що нагадати.  Якщо ви, звичайно, захочете.  Я попрошу вас прикласти зусилля, містере Діган.  Якщо, як ви виразились, ви бажаєте мені успіху в моїх намаганнях допомогти місіс Моллой, то в такому разі це зробить моє прохання цілком виправданим.  Згідні зі мною?
  --  Згоден. -- Діган зиркнув на свого годинника і встав. -- Я запізнююсь на зустріч.  Я обов'язково подумаю і дам вам знати, коли що-небудь згадаю. -- Він повернувся до Вульфа спиною, затим раптово опинився до нього лицем. -- Я знайомий з декими з тих, хто мав справу з Моллоєм.  Хочете, щоб я попитав у них?
  --  Хочу.  Був би вам вдячним.
  --  Думаю, вам слід розпитати місіс Моллой.
        Вульф відказав, що він так і зробить, і Діган пішов.
        Провівши його, я повернувся до кабінету і зупинився на порозі, тому що Паркер вже був на ногах, також збираючись виходити.  Він просив мене не турбуватися, проте я люблю бути присутнім особисто при тому, коли ворота вульфовської фортеці розчиняються в зовнішній світ -- я зняв з вішака пальто і підсобив Паркеру одягнутися.
        Повернувшись до кабінету, я застав Вульфа в рухливому стані.  Він підвівся зі свого крісла, щоб взяти попільницю, якою користувався Діган, і рушив до сортиру, щоб викинути попіл.  Коли він повернувся, я запитав:
  --  Нічого від Фреда і Оррі?
        Він поставив попільницю на місце, сів, подзвонив, щоб принесли пива, два зараз і одне пізніше, і відтак прогарчав:
  --  Ні!
        Якщо вже гіпопотам розізлиться, так не на жарт.  Шкода, що я не приніс йому пачку грошей погратися.  Про що я йому і сказав.

ГЛАВА  14

       В якій мірі Вульфу подобається показувати свої орхідеї, залежить від того, кому він їх показує.  Базік він ще абияк терпить, навіть хвальків зносить.  Терпіти не може тих, хто удає, мовби може відрізнити унікальні речі, а насправді виявляється профаном.  До того ж, для всіх, за винятком Фріца, мене і, звісно, Теодора, котрий живе в товаристві цих самих орхідей, існує залізне правило:  в оранжерею можна підійматися з єдиною метою -- шанобливо поглянути на орхідеї.
        Оскільки Вульф навідріз відмовляється переривати свої два щоденні побачення з орхідеями і спускатися до себе в кабінет, за час нашої діяльності було кілька  випадків, які завдали клопоту.  Одного разу я гнався сходами за жінкою, спритною, як газель, котру вдалося спіймати лише на верхній приступці другого прольоту сходів, майже біля самої оранжереї.  Залізне правило "про квіти" було порушене всього разів шість.  Про останнє його порушення я й хочу розповісти.
        О четвертій годині Вульф був у такому ж понурому стані, як і о третій, коли з'явився Фред Даркін з роздобутими ним відомостями щодо Уільяма Лессера.  Останньому виявилось двадцять п'ять років, він жив з батьками на Вашінгтон Хейтс, продавав безалкогольні напої і ніколи не сидів у в'язниці.  Подібно, ніяких зв'язків з Ірвінами чи Аркоффами.  
       Начебто ніхто не чув, щоб він збирався розправитися з чоловіком на прізвище Моллой, котрий мав намір вивезти його дівчину до Південної Америки, не мав він і зброї.  І ще кілька речень з "ні".  Вульф поцікавився у Фреда, чи не хотів би він зайнятися Ділією Брандт, взявши на себе роль того самого редактора, котрий збирається написати статтю до журналу, але Фред не погодився.  Як я вже говорив, Фред  добре знає, що його розумові здібності не безкрайні.  А через те, йому веліли йти і знову займатися Лессером, що він і зробив.
       Оррі Кетер, який нагодився вслід за Фредом, також потерпів фіаско.  Від чоловіка з жінкою, які бачили, як на Джонні Кімза наїхала машина, не було ніякого толку.  Обоє були певні в тому, що за кермом сидів чоловік, та не могли сказати, був він худим чи гладким, білим чи чорним, великим чи маленьким, з вусами чи без вусів.  Вульф зателефонував до офісу Патріку Дігану і дізнався від нього вісім прізвищ і адреси людей, з якими дружив або просто був знайомий Моллой, і які могли хоча б непрямо натякнути, звідки починати розслідування з приводу купи грошей у сейфі, і велів Оррі їх усіх обійти.
        Від Сола Пензера все ще не було жодних звісток.
        У пів на п'яту пролунав  дверний дзвінок, я покрокував з'ясувати, хто там, і побачив на ганку "скрутну ситуацію".  Правда, я ще не знав, що це був саме він -- просто я побачив перед собою Джеймса Р. Херолда, нашого клієнта із Омахи, який явно прийшов вислухати наші останні новини про хід розслідування.  Я розчинив двері, запросив його увійти, підсобив роздягтися, провів до кабінету і всадовив у крісло.  По дорозі я встиг повідомити його, що Вульф до шостої години недосяжний, однак сам я цілком і повністю до його послуг.  Так, як він сидів лицем до світла, мені було б слід здогадатися, що він з'явився не за тим, щоб вислухати останні новини про хід розслідування.  Він виглядав так, як випадає виглядати людині, яка потрапила в біду, чого про нього не можна було сказати раніше.  Його, схожі на дві прямі риски, губи були піджаті, а очі можна було назвати скоріш мертвими, ніж живими.
  --  Я б хотів поговорити з Вульфом, проте, очевидно, питання можна вирішити і з вами, -- мовив він. -- Я хочу розрахуватися по сьогоднішній день.  Для цього мені потрібно знати всі витрати по пунктах, лейтенант Мерфі знайшов мого сина, і я його вже бачив.  Я не буду заперечувати, якщо ви додасте до видатків невеликий гонорар.
        Добре, хоч у складних випадках життя мої мізки не відмовляють.  Якщо у такого впертюха, як Вульф, є свої залізні правила, він від них не відступить.  Піднімись я до нього в оранжерею і розкажи про все, я б від нього рівним рахунком нічого не добився.  Він би велів мені передати Херолду, що він хоче з ним все обговорити, і що буде в кабінеті о шостій, але, судячи по фізіономії Херолда і тону його голосу, можна було ставити десять до одного, що той не стане чекати, а заявить, щоб прислали чек по пошті.  Після чого встане й піде.
       Я не квапився.
  --  Що стосується гонорару, я б не хотів вирішувати питання одноосібно, -- відказав я. -- Воно в компетенції містера Вульфа.  Ходімте зі мною.  Сюди, будь ласка.
        Я вирішив скористатися ліфтом, аби його шум був сигналом для Вульфа, що сталось дещо незвичайне.  Поки я викликав ліфт, заходив у нього з нашим, тепер вже колишнім, клієнтом, натискав на кнопку з буквою "Д", що означає "Дах", я думав зовсім не про цей клопіткий випадок, а про Мерфі.  Будь він зараз тут, я б напоумив його без зайвих слів -- навіщо обтяжувати себе словами?  Коли ліфт зупинився нагорі і відчинилися дверці, я сказав Херолду:
  --  Якщо не заперечуєте, я піду першим.
        Важко уявити, що можна йти проходами поміж квітучих кущів і не звертати уваги на яскраві фарби, проте  візьміть до уваги, що я не переставав думати про Мерфі.  Про Херолда я начисто забув.  Вульфа не знайшлося в першій кімнаті, не було його і в другій, і в третій також, де стояла тропічна спека, тому я гайнув у підсобку.  Вони з Теодором сиділи на лавці.  
         Вульф повернув голову і вирячився на нас.  В одній руці він тримав горщик, в другій кущ бузкової сфагнум.  Навіть, не привітавшись з людиною, яку він в силу свого невігластва все ще вважав нашим клієнтом, Вульф накинувся на мене:
  --  Що за вторгнення?
  --  Доповідаю.  Містер Херолд щойно з'явився.  Я повідомив його, що ви зайняті і провів до кабінету, і ось що він мені заявив.  Цитую, -- я процитував, слово в слово, невелику промову Херолда і завершив її словами:  -- Кінець цитати.
        Перед ним був вибір.  Правило, згідно якого на дах підіймались з єдиною метою -- помилуватись орхідеями, вже було порушено.  Мною.  Отож, він міг порушити і друге, спустившись з нами до кабінету, або ж сказати Херолду, що зустрінеться з ним о шостій у кабінеті, або ж, до прикладу, пожбурити в мене горщиком.  Він не зробив ні перше, ні друге, ні третє, а повернувся до нас спиною, поставив горщик на лавку, відкинув убік сфагнум, зачерпнув з корита збагачену залізом суміш деревного вугілля і насипав її в горщик.  Потім взяв другий горщик і повторив операцію.  Потім ще один горщик.  Наповнивши сумішшю шість горщиків, він зволив повернутися до нас.
  --  У тебе записані всі наші витрати, Арчі?
  --  Так, сер.
  --  Підрахуй їх, включаючи і сьогоднішні, і додай наш гонорар.  Він складає п'ятдесят тисяч доларів.
        Він відвернувся до лавки і взяв горщик.
  --  Слухаю, сер, -- сказав я і повернувся до Херолда. -- О'кей, він хазяїн.
  --  Мені він не хазяїн, -- огризнувся Херолд.  Він дивився на спину Вульфа, яка займала собою все поле зору. -- Ви жартуєте.  Це нечувано! -- Ніякої реакції.  Він зробив крок і проволав. -- Ви взагалі нічого не заробили.  Вчора ввечері мені зателефонував лейтенант Мерфі, я сів на літак, прилетів сюди, і він влаштував мені зустріч з сином.  Вам хоча б відомо, де він?  Якщо відомо, чому ви мені не повідомили?
         Вульф повернувся і промовив абсолютно спокійним голосом:
  --  Так, мені відомо, де він.  І я підозрюю вас, містер Херолд.
  --  Мене?  В чому?!
  --  В сутяжництві.  Містер Мерфі, певна річ, радіє про власний престиж, а тому не стане мені робити рекламу, але я ніколи не повірю, щоб він хоча б не натякнув на роль, яку в цій справі зіграв я.  Він не такий вже дурень.  Я думаю, що ви прийшли сюди, маючи відомості про мій майбутній гонорар, але, бажаючи звести його до мінімуму, видумали цю дешеву стратегію.  Гонорар складає п'ятдесят тисяч доларів.
  --  Я вам стільки не заплачу!
  --  Заплатите. -- Вульф скорчив гримасу. -- Я не проти того, щоб посперечатись, але суперечки подібного роду мені огидні.  Розповім вам стисло, як усе буде.  Я пред'явлю вам рахунок, ви відмовитесь по ньому платити, і я подам в суд.  До дня судового розгляду я матиму докази того, що я не тільки знайшов вашого сина, для чого ви мене наймали, але й звільнив його від відповідальності за вбивство, довівши його невинність.  Хоча, я дуже сумніваюсь, що ви доведете справу до суду.  Ви все владнаєте миром.
       Херолд оглядівся, побачив великий зручний стілець і звалився на сидіння.  Безперечно, сьогоднішній деньок для нього виявився не з легких.
  --  Це мій стілець, -- фиркнув Вульф.  Він мав усі підстави фиркати. -- Тут є табуретки.
        Одне з трьох:  або він незлюбив містера Херолда, або хотів його принизити, або йому насправді був потрібен стілець.  Варто було Херолду встати, він би ще зумів поборотися, якби лишився сидіти на стільці, його справи виявилися б кепські, а пересівши на табуретку, його, вважайте, просто тут немає.  Він пересів на табуретку.  Тепер він розмовляв, а не задирався.
  --  Ви сказали, що можете довести його невинність?
  --  Ні.  Не прямо зараз.  Але я сподіваюсь, що зможу.  Позавчора вранці, цебто, в середу, містер Гудвін розмовляв з ним і встановив, що він ваш син.  Але він не захотів, щоб вас повідомили.  Ви розмовляли з ним сьогодні?
  --  Я його бачив.  Він не захотів зі мною говорити.  Він заперечує, що він мій син.  Завтра приїде його матір.
        Минулого разу він сказав "моя дружина".  Тепер це була "його матір".  Одна велика нещаслива сім'я.
  --  Я не хотів, щоб вона приїхала, але вона наполягла на своєму, -- продовжував він. -- Не знаю, чи захоче син з нею розмовляти.  Адже він вже визнаний винним, і окружний прокурор вважає, що справа закрита.  Що дає вам підстави думати, начебто він невинен?
  --  Я не думаю -- я знаю.  Через вашого сина вбили одного з моїх агентів, а ви ще говорите, що я не заробив свій гонорар.  Пф!  Ви про все дізнаєтесь у свій час.
  --  Я хочу знати зараз.
  --  Мій дорогий сер! -- в голосі Вульфа відчувалось презирство. -- Ви мене звільнили.  Віднині ми з вами протилежні сторони в судовому процесі або ж скоро будемо такими.  Містер Гудвін проведе вас донизу. -- Він відвернувся, взяв горщик і зачерпнув повну лопатку гидкої залізистої суміші.  Що, однак, було неправильним.  Не можна класти суміш в горщик, попередньо не покривши його дно сажею.
       З його сидіння на табуретці Херолд бачив Вульфа радше в профіль, ніж в анфас.  Перше ніж заговорити, він дозволив йому наповнити три горщики.
  --  Я вас не звільняв.  Я не знаю, який  стан справ.  І тепер не знаю, проте хотів би знати.
  --  Хочете, щоб я продовжував роботу? -- не повертаючись, поцікавився Вульф.
  --  Так.  Приїжджає його матір.
  --  Дуже добре.  Арчі, проведи містера Херолда до кабінету і просвіти його на цей рахунок.  Опусти наш висновок щодо вмісту кишень  Джонні.  Ми поки що не можемо ризикувати, допускаючи в справи містера Кремера.
  --  А все решта довести до його відома? -- уточнив я.
  -- Все решта доведи.
       Вставши з табуретки, Херолд підвернув ногу і ледь не впав.  Для того, щоб він зміг розім'ятися, я повів його донизу  сходами.
        Він був не надто вражений моїм звітом про стан справ на сьогодні, проте, можливо, він вже мав задосить вражень від сьогоднішнього дня.  Херолд був шокований.  Усе ж, коли він від нас пішов, ми все ще числились у нього на роботі.  Він назвав мені готель, в якому зупинився, і я пообіцяв тримати його в курсі справи.  Біля дверей я сказав йому, що його дружині не слід навідувати Вульфа, бо варто тому по вуха зануритись в роботу, і він частенько забуває про свої манери.  Я, звісно, не додав, що Вульф нерідко забуває про них і на дозвіллі.
        Зоставшись на самоті, я вирішив  декому зателефонувати.  Обговорюючи завдання для Оррі, ми не забули про мого шпигуна, того типа в рудувато-коричневому реглані і коричневому капелюсі, котрий ув'язався за мною у вівторок вдень, коли я вийшов з дому і направився до суду поглянути на Пітера Хейза.  Відтоді про нього не було ні слуху, ні духу, і це давало підстави припускати, що газетне оголошення збудило чиюсь допитливість, яка згасла, щойно журі визнало Хейза винним.  Ми прийшли до висновку, що Оррі дарма цим займався, оскільки почати нізвідки, проте не завадить подзвонити в кілька агентств, в яких я маю приятелів, і дещо з'ясувати.  Звичайно, мені не вельми вірилось, що до них зверталися з метою приставити до мене шпигуна, а ще менше в те, що вони в цьому зізнаються, але деколи в дружній бесіді прослизає ледь помітний натяк, так чому не скористатися зайвою можливістю, тим паче, що, навіть, сідницю від крісла не треба відривати.  Я прикинув і вирішив спершу звернутися до Дела Бескома.  Щойно я став набирати його номер, як прибули зразу двоє:  Вульф із своєї оранжереї і Сол Пензер -- з завдання.
        За обличчям Сола ні біса не дізнаєшся, якщо він грає з тобою в покер, чи коли йому потрібно щось від тебе приховати.  Проте в решті випадків він не остерігається, тому я, ледве впустивши його в двері, помітив, що він приніс гаряченьке.
        Вульф також помітив і став подавати ознаки явного нетерпіння.
  --  Ну? -- зажадав він, коли Сол усівся.
  --  З самого початку? -- поцікавився Сол.
  --  З самого початку.
  --  Я зателефонував о дев'ятій тридцять дві, слухавку зняла жінка, і я попросив покликати до телефону Еллу Рейз.  Вона поцікавилась, хто її запитує, і я відповів, що слідчий служби страхування.  Вона запитала, яке в мене діло до Елли Рейз, і я пояснив, що тут явно наплутали з іменами, і мені необхідно звіритися.  Тоді вона сказала, що її немає, і що вона не знає, коли Елла прийде, після чого я їй, звісно, подякував.  Вже тут щось було не так -- щоб хазяйка не знала, коли з'явиться покоївка, яка ночує в їхній квартирі?  Я під'їхав прямо до дому і познайомився з привратником.
         Знали б ви, що означало "познайомився з привратником"!  Це означало, що після трьох хвилин спілкування, вони були в таких взаєминах, що привратник дозволив йому піднятися до квартири ліфтом, не повідомивши раніше хазяїв.  Але рівнятися на Сола неможливо, він незрівнянний.
  --  Я піднявся до квартири і двері мені відчинила місіс Ірвін.  Я сказав, що в мене виявилися справи по сусідству, і я вирішив зайти до Елли Рейз.  Вона відповіла, що Елли немає і що їй невідомо, коли та з'явиться.  Я трохи форсував події, стараючись, правда, не перетиснути.  Я повідомив, що окрім цього всього, ще сталася й плутанина з адресами, можливо, вона зможе мені допомогти і запитав, чи є у Елли Рейз яка-небудь інша адреса, чи, може, адреса її сімейства.  Вона сказала, що сімейство Елли Рейз проживає на Східній Сто Тридцять Сьомій вулиці.  Я запитав, чи не знає вона номер будинку, вона пішла в другу кімнату і, вийшовши звідти, назвала номер -- 306.
        Сол поглянув у мій бік.
  --  Ти не збираєшся записати це у свій блокнот, Арчі? -- поцікавився Сол.  Коли я послухав його поради, він продовжив свою розповідь:  -- Я спустився донизу і запитав у привратника, чи не бачив він, як сьогодні вранці виходила з дому покоївка місіс Ірвін, він сказав, що не бачив.  І взагалі, сказав він, не бачив, щоб вона поверталась.  Виявляється, вона вільна в четвер увечері і в ніч з четверга на п'ятницю, але цього разу привратник її не бачив.  Він запитав у ліфтера, але з'ясувалось, що той також її не бачив.  Я відправився за адресою і розшукав будинок, обшарпаний, без ліфта і гарячої води.  Я бачився з матір'ю Елли Рейз.  Я старався бути дуже обережним, але з цими людьми, як ви знаєте, нелегко.  Принаймні, мені вдалося з'ясувати, що зазвичай Елла з'являється вдома в четвер увечері і що цього разу вона, чомусь, не прийшла.  Місіс Рейз збиралася піти зателефонувати місіс Ірвін, але боялась, що, може, Елла займається чимось таким, про що не має відати хазяйка.  Прямо вона не сказала, але я все збагнув.
        Я весь день швендяв туди-сюди.  Привратник в домі Ірвінів сповістив, що вчора Елла Рейз пішла, як зазвичай, о шостій і була сама.  Місіс Рейз дала мені прізвища двох друзів дочки, я їх побачив, вони мені дали ще деякі адреси.  Ніхто з них нічого про неї не чув і не бачив її.  Я ще два рази дзвонив місіс Ірвін і щогодини дзвонив у поліцію, справляючись з приводу нещасних випадків, зрозуміло, не називаючи жодних прізвищ.  Востаннє, о п'ятій годині, мені відповіли, що в районі Сто Сорокової вулиці на березі смердючої річки Гарлем під купою дощок було знайдено тіло невідомої жінки, і що в даний момент його вже відвезли до моргу.  Я вирушив до моргу, але тіло ще не привозили.  Коли його, нарешті, привезли, я на нього поглянув і вирішив, що воно дуже скидається на опис місіс Моллой -- близько тридцяти, маленька і акуратна, кава з вершками.  Тільки на голові в неї було біс знає що -- вся потилиця розтрощена.  Такі справи.
       Я підвівся, але тут, збагнувши, що цим ділу не поможеш, знову сів.  Вульф набрав через ніс багато повітря і випустив його через рот -- не людина, а компресор.
  --  Розуміється, мені не треба питати тебе, чи ти підтвердив свої припущення офіційно.
  --  Ні, звичайно, сер.  Припущення є всього лиш припущення.
  --  Саме так.  О котрій годині зачиняється морг?
        По одному цьому питанню можна сказати, що він геній, бо тільки геній, який пропрацював двадцять з гаком років у якості приватного детектива, який спеціалізується на розслідуванні вбивств, має право його поставити.  Але, чорт забирай, він насправді цього не знав.
  --  Він ніколи не зачиняється, --  відповів Сол.
  --  В такому разі ми можемо продовжити нашу роботу.  Арчі, телефонуй місіс Моллой і проси її під'їхати до моргу.
  --  Не вийде, -- вперся я. -- Далеко не кожній жінці я можу призначити побачення біля  моргу і вже, звісно, не місіс Моллой.  Причім не виключено, що негідник в перервах між убивствами розважається, підслуховуючи телефонні розмови.  Я за нею заїду.
  --  Шуруй.
        Що я і зробив.

ГЛАВА  15

         Я сів на стілець обличчям до неї.  Я прийняв запрошення сісти тільки тому, що по дорозі сюди у таксі придумав дещо таке, завдяки чому можна розтягти моє перебування в її квартирі.  На ній була сукня з тонкої матерії  лимонно-жовтого  кольору.  Можливо, дакрон, але мені хотілось, щоб то була шерсть.
  --  Коли ми з вами побачились вперше, п'ятдесят годин тому, я міг поставити один до двадцяти за те, що Пітера Хейза виправдають.  Тепер усе інакше.  Ставлю двадцять до одного.
        Вона примружила очі, від чого їх куточки злегка піднялися, і мовила:
  --  Ви просто стараєтесь мене підбадьорити.
  --  Ні, але я не сховаю, що це натяк на те, що нам потрібна ваша допомога.  Пам'ятаєте, я дзвонив вам сьогодні вранці дізнатися, як звати покоївку місіс Ірвін, і попросив описати її зовнішність?  Сьогодні вдень на Сто Сороковій вулиці під купою дощок було знайдено тіло жінки з пробитим черепом, котре вже доставлено до моргу.  Ми припускаємо, що це Елла Рейз, але ми не певні, а знати необхідно.  Я заїхав за вами, щоб ми разом на неї поглянули.  Настала ваша черга.
        Вона сіла і довго дивилась на мене, не моргаючи.  Я чекав.  Нарешті, до неї повернувся дар мови.
  --  Ол райт, -- промовила вона, -- я поїду.  Зараз?
        Ніякого нервового тремтіння, ніяких стогонів і охів, жодних запитань.  Я вирішив, що ситуація дуже сприятлива, оскільки, як мені здавалося, вона була тяжко вражена страшною звісткою наповал, а все решта їй вже було до лампочки.
  --  Авжеж.  Але спершу зберіть сумку з розрахунку ніч або дві поза домом, яку ми заберемо з собою, -- сказав я. -- Ви будете жити у Вульфа, поки все скінчиться.
        Вона замотала головою.
  --  Не вийде.  Я сказала вам про це ще вчора.  Я повинна побути сама.  Я не можу бути на людях, їсти в присутності людей...
  --  Вам не доведеться цього робити.  Можете їсти у своїй кімнаті, до речі, вона чудова.  Я не прошу вас, леді, я вам наказую.  П'ятдесят годин тому мені довелося прикласти зусилля, щоб перебороти мої почуття до вас, і я не хотів би зазнати дещо подібне знову, а це неминуче, якщо вас знайдуть з розбитою головою.  Я хочу допомогти вашому парубкові вийти на волю і застати вас тут живою, а не холодним трупом.  Злочинець вже прикінчив Моллоя, Джонні Кімза і Еллу Рейз.  Не знаю, яка в нього була причина вбивати її, але в нього з таким же успіхом може знайтися причина вбити вас, або ж йому привидеться, що вона у нього є, а мені не хочеться, щоб йому це вдалося.  Збирайте сумку і завершимо нашу розмову.  Час не чекає.
       Побий мене грім, якщо вона не переборола в собі бажання простягнути мені руку.  Жіночий інстинкт -- не втрачати жодну можливість -- виходить, вірогідно, ще з тих часів, коли у нас, грішних, були бридкі хвости.  Але, все-таки, вона переборола себе.  Вона встала.
  --  Як на мене, все досить безглуздо, але так чи інакше, мені не хочеться помирати саме тепер, -- озвалась вона і вийшла до сусідньої кімнати.
        Ще один крок в сторону життя.  Зовсім недавно вона говорила, що майже померла.  Вона постала за п'ять хвилин у капелюсі, жакеті і з коричневою валізкою в руці.  Я взяв у неї валізку і ми рушили.
        Щоб зекономити час, я  мав намір розтлумачити їй програму нашого вечора дорогою, коли ми сіли в таксі, але нічого не вийшло.  Після того, як я сказав шоферу:  "Міський морг, Чотириста Двадцять Дев'ята Східна", він вирячився на нас, як баран, а потім ми, нарешті, поїхали.  Вона сказала, що хоче поставити мені одне запитання.  Я їй, звісно, дозволив.
        Вона присунулась до мене так близько, що її губи опинилися на відстані дюйма від мого вуха, і запитала:
  --  Чому в такому випадку Пітер хотів піти зі зброєю?
  --  Ви що, справді не здогадуєтесь?
  --  Ні, я...  Ні, звичайно.  Звідки я можу знати?
  --  Ви могли все вичислити.  Він вирішив, що на зброї ваші відбитки, і хотів їх стерти.
        Вона вражено витріщилась на мене.  Її лице було так близько від мого, що я не міг його бачити.
  --  Але звідки...  Ні!  Він не міг так подумати!  Не міг!
  --  Якщо ви хочете, щоб нас не чули, говоріть тихіше.  Чому він не міг?  Адже ви могли?  Вам можна, а йому, виходить, не можна.  Тепер ви схильні поміняти точку зору, що відбулося не без нашої участі.  А він весь цей час був ізольований від зовнішнього світу і очевидно, продовжує так думати.  А чому б і ні?
  --  Пітер думає, що я вбила Майкла?
  --  Ясна річ.  Раз він знає, що сам його не вбивав.  Йому нічого другого і в голову не приходить.
        Вона вчепилася  в мій лікоть обома руками.
  --  Містер Гудвін, я хочу його бачити!  Я повинна його бачити прямо зараз!
  --  Побачите, але не там, куди ми їдемо, і не прямо зараз.  Бога ради, не роздавіть мені руку.  Заспокойтесь і стріпніться.  Вам ще буде робота.  Я збирався сповістити вам про все необхідне згодом, але ви напросилися. 
       Тож, коли таксі зупинилось на узбіччі перед моргом, я все ще не встиг проінструктувати її по даному питанню, а оскільки я не хотів, щоб чув шофер, я велів йому зачекати, лишивши в якості застави валізу, підсобив їй вийти з машини, після чого ми з нею пройшлися до рогу і назад.  Я не знав, у якому стані перебували її мізки після всього почутого, тому постарався, щоб вона усвідомила свою задачу ще до того, як ми зайдемо в морг.
        Тут мене знають, отож, було б розумніше послати її туди одну, але я не став ризикувати.  Я сказав сержанту на прізвище  Донован, який сидів за столом в передбаннику, що моя супутниця хотіла б поглянути на тіло жінки, знайдене на березі річки.  Він втупився на місіс Моллой.
  --  Яке прізвище дами?
  --  Яка різниця?  Вона громадянка нашої країни і справно платить податки.
         Він покачав головою.
  --  Таке правило, Гудвін, ви ж знаєте.  Прізвище?
  --  Місіс Еліс Белт,  "Черчілль готель".
  --  Окей.  І хто ж, на її думку, покійниця?
        Такі розпитування, як мені відомо, не зовсім законні, і я не став відповідати на запитання.  Після нетривалого очікування службовець, котрого я не знав, повів нас довгим коридором в те саме приміщення, де колись давно Вульф поклав два старих динари на повіки мертвого Марко Вукчича.  Тепер на тому довгому столі під яскравими лампами було розпростерте інше тіло, до половини вкрите простирадлом.  З головою займався знайомий мені помічник медичного експерта.  Коли ми підійшли до столу, він привітався до мене і, відклавши свої інструменти, відійшов.  Селма вчепилась мені в лікоть пальцями -- не тому, що вона була злякана, а тому, що так було задумано по сценарію.  Голова вбитої жінки була спотворена, і Селмі довелося нахилитися, щоб розгледіти її пильніше.  За чотири секунди вона випрямилась і двічі стиснула мій лікоть.
  --  Ні, не вона, -- промовила вголос Селма.
        В сценарії не було вказано, що вона мала повиснути на моїй руці, коли ми будемо виходити, однак, вона, можна сказати, висіла на ній весь зворотний шлях по коридору і до воріт.  І лише біля столу Донована, до якого я підійшов сказати, що місіс Белт не упізнала тіло, вона випустила мою руку.
        Коли ми вийшли на вулицю, я уповільнив кроки і запитав у неї:
  --  Наскільки ви впевнені?
  --  Абсолютно.  Вона.
        Зазвичай, по Тридцять Четвертій вулиці не їдеш, а повзеш, але тепер тут було вільно.  Всю дорогу Селма сиділа, відкинувшись на спинку сидіння і заплющивши очі.  За якусь годину вона отримала три потужних удари:  перший -- дізналась, що П. Х. вважає її вбивцею власного чоловіка;  другий -- збагнула, що він сам не був його вбивцею;  третій -- бачила труп.  Пора їй було брати вихідний.
         Коли ми прибули в старий особняк, я допоміг їй піднятися  східцями і зняти пальто, а потім велів йти слідом за мною.  За кілька секунд ми опинились у південній кімнаті.  Сонце давно сховалось, але й без нього кімната виглядала чудово.  Я запалив світло, поклав валізу на полицю і відправився до ванної кімнати перевірити, чи на місці рушники, мило, склянка і все решта.  Вона рухнула в крісло.  Я розтлумачив їй призначення двох телефонних апаратів, один з яких служив для внутрішнього зв'язку, а другий для зовнішнього, сказав, що Фріц принесе їй піднос з їжею, і покинув наодинці з невеселими думами.
        Вульф перебував у столовій, у стані, близькому до голодної смерті.  Так само почувався і Сол Пензер.  Фріц стояв у своїй звичній позі.
  --  У нашому домі гостя, -- сповістив я. -- Місіс Моллой.  З багажем.  Я показав їй, як зачиняються двері.  Їй не хочеться їсти на людях, тому, сподіваюсь, їй віднесуть їжу до кімнати.
       Почалися бурхливі дебати.  На обід було свиняче філе, обсмажене і тушковане у вині зі спеціями.  Наші кавалери вирішили, що їй неодмінно має сподобатись.  А якщо ні, що тоді?..  Вже була восьма, і я знемагав від голоду, а тому лишив їх зі своїми проблемами, попрямував на кухню і поклав собі цілу тарілку філе.  На той час, як я повернувся до столової, проблема з підносом для місіс Моллой була вирішена, я зайняв своє місце, взяв ніж та виделку і взявся до роботи.
  --  Коли я накладав собі в тарілку свинину, я розмірковував над дієтою гравця в м'яч, -- просторікував я. -- Думаю, все залежить від самого гравця.  Взяти, до прикладу, цього молодика, Кампанеллу, якому певно доводилося обмежувати свій апетит...
  --  Помовч, Арчі.
  --  Що?! -- вразився я. -- Табу на будь-які ділові розмови за столом ввели ви, а не я.  Проте, змінивши для підтримання розмови тему, скажу вам, що вивчення людського обличчя в стані стресу вельми і вельми цікаве видовище.  Візьмемо, до прикладу, обличчя жінки, вивченням якого я займався півгодини тому.  Вона дивилась на тлінні останки і пізнавала ту, яку зовсім недавно бачила здоровою і веселою, але вона не хотіла, щоб про це стало відомо стороннім.  Вона намагалась зробити з свого лиця непроникливу маску, але в тій ситуації це було, на жаль, не просто.
  --  Еге ж, має бути цікаво... -- прокоментував Сол. -- Так ти говориш, вона відразу ж її упізнала?
  --  Поза всяким сумнівом.  Але ви, джентльмени, ведіть собі далі розмову, бо я дуже голодний. -- Я відправив до рота солідний кусок філе.
        Щодо заведених правил, того дня їх було прямо таки неможливо дотримувати.  Ще одне з них неабияк постраждало, коли, покінчивши з десертом, ми перейшли до кабінету пити каву.  Правда, подібне у нас трапляється нерідко.
         Я доповів про все, як звично, з подробицями, але не цілком і повністю.  Деякі мої пасажі в розмові з місіс Моллой були неістотні, так само, як і той факт, що їй хотілося простягти мені руку, але вона придушила в собі скромне бажання.  Ми обговорили ситуацію і види на прийдешнє.  Ясна річ, об'єктами нашого підвищеного інтересу віднині були містер і місіс Томас Л. Ірвін, однак все питання полягало в тому, яким способом наш інтерес проявляти.  Адже, може статися, що вони стануть  заперечувати свою обізнаність щодо причин відсутності їхньої покоївки, а коли дізнаються, що вона вбита, просто розведуть руками.  Що тоді?..  Головним чином, говорили ми з Солом.  Вульф сидів і слухав, а можливо, і не слухав -- сфінкс, його не збагнеш.
        Правда, вся сіль таємниці щодо упізнання вбитої полягала в тому, що ми могли першими завітати до Ірвінів і Аркоффів, а при бажанні могли поставити до відома поліцію.  Розуміється, вона вже дослідила з усіх боків ту купу дощок і місцевість навколо, якщо ж ми наведемо поліцейських на слід Ірвінів чи Аркоффів, вони не зможуть скористатися передбачуваним слідом.  Щоправда, знаючи висновок медичного експерта про час смерті Елли Рейз, можна запитати у них, де вони були з такої-то по таку-то годину у четвер вночі.  Що могло виявитися всього лиш звичним обміном люб'язностями.
        Прийшов Фріц з пивом і повідомив, що місіс Моллой дуже сподобалась свинина, але з'їла вона лише малюсенький кусочок.  Вульф звелів мені сходити до неї і поцікавитися, чи зручно вона влаштувалась.  Я піднявся  сходами і виявив, що вона не зачинила дверей.  Тим не менше, я постукав, отримав дозвіл увійти і увійшов.  Вона, судячи з усього, тинялася з кутка в куток.  Я сказав, що коли їй не подобаються книги на полиці, то внизу їх значно більше, і що я можу принести журнали і що-небудь ще.  Поки ми з нею говорили, внизу розлігся дверний дзвінок, але я на нього ніяк не відреагував, позаяк там був Сол.  Вона відповіла, що їй нічого не потрібно, що вона скоро ляже і спробує заснути.
  --  Напевно ви знаєте, який ви чудовий чоловік, -- проговорила вона. -- І як я ціную все, що ви робите.  Сподіваюсь, ви не вважаєте мене дурною гускою через те, що я хочу побачитися завтра з Пітером.  Я дійсно хочу його бачити.  
  --  Схоже, вам це вдасться, -- відказав я. -- Фрейєр зуміє організувати.  Але я б на вашому місці не наполягав.
  --  Чому?
  --  Тому що ви вдова чоловіка, в убивстві якого звинувачують нашого клієнта.  Тому, що між вами буде сталева решітка і охоронці.  Тому що це буде його дратувати.  Він все ще думає, що Моллоя вбили ви, і немає ніякої можливості переконати його.  Кладіться спати, і нехай все йде своєю чергою.
         Вона дивилася на мене в упор.  Так, вона володіла вражаючим даром дивитися в упор на чоловіка.  
  --  Гаразд, -- погодилась вона і простягла мені руку. -- На добраніч.
       Я взяв її руку і дещо церемонно потиснув, потім вийшов з кімнати, причинивши за собою двері, і вернувся до кабінету, де побачив інспектора Кремера, який розвалився в червоному шкіряному кріслі, і в одному з жовтих, поруч з Солом Пензером, Перлі Стеббінса.

ГЛАВА  16

      Я йшов до себе і чув слова Кремера.
  --  ... і я ситий по горло!  Вчора о першій годині дня вам телефонував Стеббінс і повідомив Гудвіну стосовно Джонні Кімза.  Він запитав, чи не для вас працював Кімз, і Гудвін пообіцяв дізнатися у вас і передзвонити.  Але не подзвонив.  О четвертій тридцять Стеббінс зателефонував знову, і Гудвін знову влаштував тяганину.  Вчора о дев'ятій тридцять вечора я навідався до вас.  Ви пам'ятаєте, що мені відповіли?  Крім усього іншого...
  --  Прошу вас, містере Кремер, пощадіть мої вуха. -- Вульф володів здатністю ввічливо, але разом з тим рішуче закрити рот балакуну. -- Я сам знаю, що відбулося і що при цьому було сказано.
  --  Не сумніваюсь.  Гаразд, перейду до сьогоднішнього дня.   Сьогодні вдень, о п'ятій сорок дві, Сол Пензер прибуває в міський морг і чекає, коли привезуть труп, щоб на нього поглянути, що він і робить, після чого вшивається.  О сьомій тридцять в морг прибуває Гудвін з метою поглянути на той самий труп, а з ним якась жінка.  Він говорить, що вони не змогли упізнати труп, і обоє від'їжджають.  Він записує її, як місіс Белт і дає адресу "Черчілль готель".  В "Черчіллі" не зареєстровано ніякої місіс Белт.  Виходить, знову ваші трикляті жартики.  Вчора ви цілих вісім годин водили нас за ніс щодо Кімза, а потім ще й мені пудрили мізки, коли я був у вас увечері.  Отож, я ситий по горло.  Факти, пов'язані з убивством, знаходяться в моїй юрисдикції, і я хочу, щоб вони в мене були.
         Вульф покачав головою.
  --  Вчора увечері, містере Кремер, я зовсім не пудрив вам мізки.
  --  Дідька лисого, не пудрили!
  --  Ні, сер.  Я робив усе можливе, щоб доставити вам факти, за винятком наступного:  попри те, що Пітер Хейз заперечує, що його ім'я Пол Херолд, ми встановили, що так воно й є.  Ви ж скористалися цією інформацією характерним для вас способом.  З'ясувавши, що Джеймс Р. Херолд є моїм клієнтом, ви поставили його до відома, що вірогідно, відшукали його сина і попросили приїхати, навіть, не вважаючи за потрібне попередити про це мене, вже не кажучи про те, що зі мною слід було раніше порадитися.  Враховуючи те, як ви розпоряджаєтесь фактами, котрі я вам надаю, я надалі подумаю раніше, як сповістити вам про нові.
  --  Нісенітниця.  Я не повідомляв Херолда.  Це зробив лейтенант Мерфі.
  --  Після того, як ви розповіли йому про нашу з вами розмову. -- Вульф махнув рукою.  Це означало, що він не приймає ніяких виправдань Кремера. -- Однак, як я вже сказав, я повідомив вам усі факти, які, як мені здавалося, стосувалися вас.  Я переповів те, що дізнався від містера і місіс Аркофф і містера і місіс Ірвін.  І я спеціально звернув вашу увагу на найбільш багатозначний факт -- вміст кишень Джонні Кімза.  Факт не просто багатозначний, а прямо таки волаючий до діяльності.  Ви знали -- я довів до вашого відома -- наступне:  Кімз відбув від нас о сьомій тридцять вечора, в середу, поговорити з Аркоффами і Ірвінами, маючи в кишені сто доларів на витрати;  при його бесіді з Ірвінами була присутня їхня покоївка;  ця бесіда була перервана з відходом Ірвінів;  при ньому знайшли всього двадцять два долари і шістнадцять центів.  Я повідомив вам факти, що я, звісно, мав зробити, але я не зобов'язаний сповіщати вам свої висновки.
  --  Які ще висновки?
  --  Що Кімз в результаті своєї діяльності витратив цю саму сотню доларів, вірогідно, на підкуп когось і що передбачуваним отримувачем грошей була покоївка Ірвінів.  Містер Гудвін дізнався її ім'я і опис її зовнішності від місіс Моллой, туди був посланий містер Пензер, але він не знайшов покоївку.  Він шукав її цілий день і, врешті-решт, його пошуки увінчались успіхом.  Він відшукав її в морзі, хоча, поки ми не звернулися до місіс Моллой, все лишалося в порядку припущення.
  --  Гудвін сказав Доновану інше.  Він сказав, що їм не вдалося упізнати труп.
  --  Розуміється.  Місіс Моллой була не в тому стані, щоб їй докучали.  Ваші колеги могли протримати її цілу ніч.  До речі, можу вберегти вас від зайвих клопотів, пов'язаних з набігом на її квартиру.  Вона у мене в домі, спить нагорі, і я не дозволю її турбувати.
  --  Вона упізнала труп?
  --  Так.  З визначеною точністю.  Вона упізнала  міс Еллу Рейз, покоївку Ірвінів.
         Кремер втупився на Стеббінса, а Стеббінс на Кремера.  Кремер витяг з кишені сигару, покатав її між долонями, засунув до рота і затис в зубах.  Я ніколи не бачив, щоб він запалив сигару.  Він знову поглянув на Стеббінса, але сержант вже дивився на Вульфа.
  --  Я розумію, для вас це удар, але вам доведеться з цим змиритися.  Тепер можна майже з певністю сказати, що на підставі доказів, зібраних вашими людьми, невинну людину звинуватили в убивстві.  Звісно, не надто приємно...
  --  До певності поки що далеко.
  --  Дозвольте, дозвольте, містере Кремер.  Ви аж ніяк не осел, тож не прикидайтеся.  Кімз проводив розслідування по справі Моллоя і був убитий.  В результаті розслідування він встановив контакт з Еллою Рейз, тепер убита й вона.  До речі, скільки при ній виявлено грошей?
         Кремер відповів не одразу, оскільки волів би зовсім не відповідати на таке запитання.  Одначе, газетярі, вірогідно, вже все рознюхали.  Він не відповів, а запитав, причім не у Вульфа, а в мене.
  --  Гудвін, та сотня доларів, що ви дали Кімзу, в яких вона була купюрах?
  --  П'ять пошарпаних десяток і десять пошарпаних п'ятірок.  Деякі люди не полюбляють нові купюри.
         Він спрямував свої колючі сірі очиська на Стеббінса.
  --  Перлі, це ті самі гроші?
  --  Так, сер.  Ні гаманця, ні сумки знайдено не було.  Гроші були сховані у неї в панчосі -- п'ять десяток і десять п'ятірок.
        Вульф хрюкнув.
  --  Це мої гроші.  До речі, щодо грошей, то тут присутній ще один момент.  Я з'ясував -- думаю, і вам це відомо, що Моллой арендував сейф під видуманим прізвищем і що адміністратором і розпорядником спадку призначений чоловік на прізвище Діган, Патрік Діган.  Коли містер Діган у присутності містера Гудвіна і містера Паркера відкрив сейф, в ньому виявились триста двадцять шість тисяч шістсот сорок доларів готівкою.  Одначе... 
  --  Мені нічого не відомо!
  --  Поза всяким сумнівом, містер Діган доведе факти до вашого відома.  Але мені хотілося б дізнатися наступне:  де ключ від сейфа?  Я майже певен, що такі речі носять при собі.  В кишенях Моллоя не було знайдено ключа?
  --  Щось не пригадую. -- Кремер повернувся до Стеббінса. -- Перлі?
         Стеббінс покачав головою.
  --  А при Пітері Хейзі, котрого, як ви вважаєте, застали на місці злочину, цього ключа не було?
  --  Здається, ні.  Перлі?
  --  Ні, сер.  При ньому були ключі, але не від сейфа.
         Вульф хрюкнув.
  --  Тепер давайте розглянемо наступний аспект:  ясно, як Божий день, що при Моллої був ключ, але його не знайшли ні при його тілі, ні у Пітера Хейза.  Де ж він?  Хто його взяв?  Ну що, містере Кремер, все ще далеко до певності?
        Кремер всунув до рота сигару, пожував її і знову витяг.
  --  Не знаю. -- Він відригнув. -- І ви не знаєте, хоча заварили страшну кашу.  Здивований, що не бачу тут Аркоффів і Ірвінів.  Ось, вірогідно, чому ви тримаєте в таємниці, що труп упізнаний -- ви хочете вчепитися в них раніше за мене.  Дивовижно, як ви ще не інсценували це ваше бісове розслідування.  Вони що, вже їдуть сюди?
  --  Ні.  Містер Гудвін,  містер Пензер і я обговорювали стан справ на даний момент.  Я не інсценую, як ви виразились, ніяких розслідувань доти, поки не маю на руках те, що мені потрібно.  Питання впирається в наступне:  куди подався Кімз і з ким він бачився після розмови з покоївкою?  Простіше за все припустити, що він лишився в квартирі Ірвінів, дожидаючись їхнього повернення, але ми не маємо доказів.  Хоча це вже не по моїй частині.  Розуміється, тепер ваші люди кинуться трясти привратника і ліфтера, але що з того, коли ті скажуть, що в середу ввечері Кімз знову піднявся нагору незабаром після того, як вийшов з дому разом з Ірвінами, і спустився вниз лише тоді, коли вони повернулись додому.  Ірвіни неодмінно стануть заперечувати, що він був у їхній квартирі, коли вони повернулись, і що вони бачились чи розмовляли з ним після свого повернення.
        Вульф зробив широкий жест рукою.
  --  Проте, я зовсім не супротивник розслідування, пов'язаного зі з'ясуванням алібі і інших заплутаних проблем.  Вся справа в тому, що я не маю, ні сил, ні людей, чим в достатній кількості володієте ви.  Все це вам відомо краще, ніж мені.  Якщо, наприклад, існують докази тому, що Кімз повернувся до квартири  Аркоффів після розмови з Еллою Рейз і ви їх знайдете, слава Богу.  Я мрію, що цю роботу завершите ви.  Вам явно не хочеться мати на своєму рахунку два нерозкритих убивства і ви прикладете всі сили і старання, щоб їх розкрити.  А затим ви неминуче виправдаєте Пітера Хейза.  Що стосується мене, то моя місія завершена.
  --  Як же!  Адже два свіженьких трупа -- через вас.
  --  Нісенітниця і хлоп'яцтво, містере Кремер.  Ви й самі знаєте.
         Стеббінс видав якийся звук, і Кремер поцікавився:
  --  У вас є питання, Перлі?
  --  Це не зовсім питання, -- прохрипів Перлі.  В присутності Вульфа він, зазвичай, починав хрипіти, тому що придушував у собі природні спонукання, точніше, одне-єдине:  з'ясувати, скільки слід нанести ударів кулаком, щоб Вульф втратив дар мови.  Втім, він вів далі: -- Просто я не вірю, що Вульф складає лапки.  Він явно щось притримує до пори до часу.  Коли ми, надриваючись, як останні осли, підгонимо все один до одного, наш білоручка витягне з кишені те, що там ховав.  Навіщо він тримає в себе дружину Моллоя?  Пам'ятаєте, ми мали ордер на обшук цього триклятого дому, ми перерили його цілком, а  виявилось, що в оранжереї у ящику під мохом і ще якоюсь гидотою лежала жінка, яку він навіть поливав водичкою, але ми це з'ясували вже заднім числом.  Я можу піднятися і привести її сюди, чи давайте сходимо за нею разом.  Гудвін не посміє зупинити охоронця порядку, але якщо він раптом...  
         Стеббінс скочив, але я на той час вже встиг набрати номер південної кімнати по внутрішньому телефону, і місіс Моллой зняла слухавку.
  --  Арчі Гудвін.  Місіс Моллой, негайно зачиніть свої двері.  Я зачекаю біля телефону.
  --  Вже зачинила.  А в чому...
  --  Прекрасно.  Винен, що потурбував вас, але одному типу на прізвище Стеббінс, так, так, це поліцейський, щось вдарило в голову, і я боюсь, як би він не піднявся нагору і не став вам досаждати.  Дурниці, звісно, але двері не відчиняйте нікому, окрім мене, аж до подальшого розпорядження.
        Я повісив слухавку і повернувся обличчям до нашої компанії.
  --  Заспокойтесь, сержанте.  Принести вам склянку води?
        Збоку на шиї Стеббінса набрякла жила.
  --  Ми в домі, де чинять перепони правосуддю, -- сказав він Кремеру вкрай охриплим голосом. -- Вона упізнала труп і не зізналась.  Вона дезертир.  Плювати я хотів на дверні запори.  Зламаю!
         Він знав, що цього разу його страхітлива сила не допоможе, просто він був дуже засмучений.  Кремер не звернув на нього жодної уваги.  Він звернувся до Вульфа:
  --  Місіс Моллой знає щось таке, чого ви б хотіли від мене приховати?
  --  Наскільки мені відомо -- нічого. -- Вульф лишався незворушним. -- Ні, мені нічого від вас приховувати.  А місіс Моллой -- моя гостя, і я б не хотів піддавати її надокучливим розпитуванням, навіть, якщо вони носять пристойний характер, а містеру Стеббінсу пора б знати, що зі мною хуліганство не пройде.  Якщо ви хочете отримати підтвердження, що це насправді Елла Рейз, чому б вам не звернутися за допомогою до містера чи місіс Ірвін, або до когось із сімейства самої Елли?  Адресу ми вам надамо.
  --  Будинок номер 306, Східна Сто Тридцять Сьома вулиця, -- додав я.
         Перлі дістав свій блокнот і черкнув адресу.  Кремер жбурнув пожовану сигару в корзину для сміття, промазав, як завжди, і встав.
  --  Може, вже настав час, а може, й ні, -- загадкого висловився він. -- Але він неодмінно настане.
        Він вийшов, за ним послідував Перлі.  Честь проводжати їх я віддав Солу, бо подумав, що Перлі цілком може дати мені, мимохідь, кулаком в око, а я, так само, мимохідь, вломити йому в поясницю носком ботинка, що лише ускладнить наші взаємини.
         Коли Сол повернувся, Вульф сидів, відкинувшись на спинку крісла, а я виколупував із шпарини в підлозі сигару Кремера.  Він запитав, чи є для нього завдання, і я відповів, що немає.
  --  Присядь, скоро буде.  Як тобі відомо, містеру Вульфу краще думається з закритими очима.
        Вульф розплющив очі.  
  --  Я не думаю.  Думати ні про що.  І завдання немає ніякого.  Он пташки за вікном співають.
        Це було якраз те, чого я так боявся.
  --  Дуже погано, -- поспівчував я. -- Проте, було б куди гірше, якби був живий Джонні -- вам би довелось вигадувати завдання п'ятьом, а не чотирьом.
         Він сумно подивився на мене.   
  --  Друг мій, Арчі!  Я віддаю собі повний звіт, що Джонні, коли його вбили, перебував у мене на службі, і те, що він не послухався моїх інструкцій, не знімає з мене тягаря відповідальності за його загибель.  Ні в якій мірі.  Але в даний момент цією справою займається містер Кремер зі своєю дружиною і вас попросту зметуть і розтопчуть.  Кремеру прекрасно відомо, що з Пітера Хейза буде знято звинувачення в убивстві.  Він збирав докази, які підтверджували його вину, а тепер нехай збирає ті, які послужать йому виправданням.
  --  А якщо він не захоче?
  --  Ми прослідкуємо.  Не чіпляйся до мене.  Піднімись до місіс Моллой і дозволь їй віддячити тобі за проявлену тобою доблесть у спасінні її від поліцейських зануд.  Тільки спершу скуйовдь собі волосся, щоб довести свою участь у бійці. -- Зненацька він перейшов на рик. -- Ти гадаєш, мені подобається сидіти тут і спостерігати, як цей коновал трощить і ламає все на своєму шляху до негідника, котрого я змусив скоїти два вбивства?
  --  Гадаю, вам це подобається, -- відказав я, чітко вимовляючи кожне слово.
  --  Як щодо банки пива, Арчі? -- примирливим тоном поцікавився Сол.

ГЛАВА  17

        Ні, ми не просиділи за картами й пивом всі ці три ночі і два дні, хоча могли спокійно просидіти ніч з п'ятниці на суботу, суботу, ніч з суботи на неділю, неділю і ніч з неділі на понеділок.  Щоправда, ми жили не в повному вакуумі.  Щось навколо нас відбувалося.  В суботу вранці, наприклад, Алберт Фрейєр провів цілу годину в товаристві Вульфа, отримав повну картину того, що відбувається  і вийшов від нього, сяючи з радості.  Він навіть схвалив рішення Вульфа пустити по сліду поліцейських, оскільки було ясно, що арештувавши вбивцю Джонні Кімза і Елли Рейз,  вони волею-неволею знімуть з мученицького хреста Пітера Хейза.  Джеймс Р. Херолд телефонував нам двічі за день, а в неділю об'явився сам та ще разом з дружиною.  Завдяки цій жінці я зайвий раз переконався, що не слід складати заочну думку про людину.  Я був певен, що зустріну особу дразливу, зважаючи на свій далеко не юний вік, всім і усіма, однак, впродовж перших трьох хвилин мені стало ясно, що, досягши певного віку, місіс Херолд зрозуміла всі привілеї "віддавати".
        Що стосується нашого клієнта, не можна сказати, що я цілком і повністю змінив про нього думку, проте краще в ньому розібрався.  Коли він говорив, що його дружина втрачає терпіння, я знав, на чиєму боці моя симпатія, якщо я її маю.  До того ж, те, що він привів її після четвертої, коли, як він знав, Вульф у своїй оранжереї, було і мудро, і розсудливо.  Я з нею прекрасно поладнав і, коли вони від мене виходили, у нас все ще лишався клієнт.
       В суботу вранці зателефонував Патрік Діган, а о шостій він був у нас.  Вочевидь, йому не терпілося з'ясувати, які наміри Селми Моллой щодо виявлених у сейфі грошей.  Він намагався переконати її, що безглуздо  відмовлятися, принагідно обговорив розвиток подій зі мною і Вульфом.  В "Газетт" сповіщалось, що асистент Ніро Вульфа Арчі Гудвін з'явився в морзі поглянути на труп Елли Рейз, а тому вірогідно існує якийсь зв'язок між її смертю і смертю Джонні Кімза, хоча поліція вперто відмовчується.  Дігану прямо таки не терпілось дізнатися подробиці.  Бесіда завершилась на похоронній ноті.  Вульф висловив розуміння з приводу того, що Діган цікавиться подробицями -- адже Елла Рейз була покоївкою Ірвінів, а він, Діган, перебуває з Ірвінами в близьких стосунках, і виказав йому співчуття.  Коли ж Діган став дратуватися, Вульф спробував розтлумачити йому, що слово "близький" не завжди передбачає надмірну близькість.  І все одно,  Діган виходив від нас у злому гуморі.
        Оскільки нам була потрібна повна і своєчасна інформація щодо успіхів Кремера і його дружини, доводилось не тільки підтримувати з поліцією дружні стосунки, а ще й милостиво дозволити Перлі Стеббінсу в суботу вдень побачитися з місіс Моллой.  Аудієнція тривала три години, Фріц навіть подав освіжаючі напої.  Нам було приємно почути від місіс Моллой, що Перлі витратив биту годину на з'ясування всіляких аспектів, пов'язаних зі смертю її чоловіка, таких, як можливі мотиви у Аркоффа і Ірвіна для усунення Моллоя.  Безперечно, справу Моллоя знову зняли з полиці.  Завдяки запитанням, які ставив Перлі, стало ясно, що підозрювали всіх, але нікого особно.  Коли він виходив, я запитав, чи з'явився хоч невеликий просвіт, але він так злісно огризнувся, що я зрозумів -- поліція перебуває в пітьмі.
        У неділю ввечері Селма обідала разом з нами в столовій, а  о першій годині дня вона також сиділа з нами за столом.  Того дня на ланч було фрікасе з курчат, на гарнір до яких Фріц подавав яблука, запечені в тісті по рецепту методистів.  Фріц аж ніяк не методист, однак його яблука, запечені в тісті, напевно прийшлися б до смаку навіть ангелам.
        Сол Пензер з Оррі Кетером цілих два дні відвідували колишніх друзів Моллоя відповідно до списку, який нам надав Патрік Діган, намагаючись з'ясувати бодай найменший натяк на походження знайдених у сейфі грошей.  У неділю вранці Солу здалося, що він, нарешті, таки відкопав дещо -- на жаль, надія виявилась помилковою.  Фред Даркін займався з'ясуванням подробиць з біографії Лессера і зібрав стільки матеріалу, що стало б на три номери журналу, якби навіть їх довелося заповнювати вщерть.  Усе ж, не виявив ніяких натяків, що його герой так чи інакше пов'язаний з Ірвінами чи Аркоффами.  І тим не менше, Фред дечого добився. 
        У неділю вдень, коли ми з Селмою були в цокольному поверсі, де я показував їй, як тримати більярдний кий, пролунав дзвінок у двері.  Я піднявся в передпокій і побачив, що Фріц розмовляє через щілину, яку створив ланцюжок, з приятелем Ділії.  Я вже давненько не бачив нікого з підозрюваних, тому мені захотілося сердечно потиснути руку цьому парубку, що, одначе, не відповідало прихильності його духу.  Він виглядав ще похмурішим, ніж раніше.  У кабінеті він став у войовничу позу і став мені виказувати.  Виявляється, він викрив якогось типа, котрий вештався поблизу і випитував всілякі подробиці з його життя, до того ж, виявилось, що цей тип, як і я, працює на Вульфа, і через це вся балаканина щодо статті для журналу всього лише привід, отож йому, чорти б забрали, необхідно знати правду.  Він говорив плутано, притім не уточнив, яку саме правду йому треба знати, але я його зрозумів.  Він був розгніваний.  Ні він, ні я не отримали жодного задоволення від нашої зустрічі.  Щодо мене, то я не збирався вибачатися перед Ділією Брандт за те, що пожартував з неї, і не став обіцяти йому посадовити під замок Вульфа чи самого себе, ну а він, натурально, не став відповідати на мої запитання.  Він їх навіть не чув.  І не хотів відповісти, коли вони збираються одружитися.  Врешті, мені вдалося спровадити його у передпокій, а потім за двері, після чого я повернувся до місіс Моллой, і ми  продовжили урок гри на більярді.
       Того ж вечора, у неділю, але трохи пізніше, з'явився інспектор Кремер.  Вульф запросив його випити пива, і він не відмовився, це було вже після того, як він зручно влаштував свою сідницю у червоному шкіряному кріслі, а я збагнув, що нам не доведеться питати, який у них стан справ -- справи лишалися в жалюгідному стані.  Він погоджується випити пива лиш тоді, коли хоче дати нам зрозуміти, що він лише людська істота, а отже, з ним слід поводитися, як з людською істотою, не більше того.  Він старався поводитися порядно, адже він не мав кийка, щоб бити нас по голові.  Виявилося, все діло в тому, що у Кремера зовсім нічого немає, цебто, за минулі два дні і дві ночі йому не вдалося просунутися вперед ні на дюйм.  Отже, той самий факт чи факти, котрі Вульф приберігав на майбутнє, були потрібні йому тепер.
       У Вульфа нічого подібного не було, про що він і сказав Кремеру.  Відповідь не задоволила нашого гостя і не дивно, якщо опиратися на досвід минулих наших обіцянок.  Діло кінчилось тим, що він підхопився з крісла і, лишивши недопиту склянку пива,   спрямувався до виходу.
       Зачинивши за ним двері, я повернувся до кабінету і порадив Вульфу бадьорим тоном:
  --  Забудьте про нього.  він так втомився!  Вранці йому знову на службу, незважаючи на його злий гумор.  Десь за місяць він неодмінно візьме слід, до серпня у нього буде готова справа.  Звичайно, на той час Пітера Хейза встигнуть стратити на електричному стільці, але, хай що, завжди можна буде вибачитися перед його батьком, матір'ю і...
  --  Заткнись, Арчі.
  --  Добре, сер.  Якби не побоювався  покинути місіс Моллой наодинці з вами, я б подав у відставку.  Нудна робітка.  Та й взагалі -- хіба це робота?
  --  Скоро буде багато роботи. -- Вульф набрав повітря і затримав його десь в районі талії, якщо у нього така була.  Коли він його випустив, я почув:  -- Має бути.  Якщо стає зовсім нестерпно, необхідно щось починати.  Скажи Солу, Фреду і Оррі, щоб зібралися тут о восьмій ранку.
       Я зачинив сейф, розібрав папери в себе на столі і піднявся у свою кімнату, звідки хотів подзвонити хлопцям.  Вульф лишився сидіти за своїм столом, зображаючи собою ідеальну модель для Родена, який замислив зліпити карикатуру на свого "Мислителя".
       Він в якомусь роді мене розбестив.  Деякі з придуманих ним видовищних шарад тепер давали мені підставу очікувати від нього дещо грандіозне, тому, коли я в понеділок вранці познайомився з нашою програмою, мене спіткало розчарування.  Знову пошуки скарбу, втім, тепер вже не в сейфі.  Тепер я визнаю, що Вульф все ловко придумав, тоді ж я був цілком певний, що є тільки маленька мишка, народжена великою горою.
        Я пішов на жертви, вибравшись з постелі значно раніше звичного, щоб до восьмої, тобто до приходу хлопців, закінчити сніданок, та з'ясувалося, що я дарма старався:  Вульф подзвонив по внутрішньому телефону і велів перенести нашу зустріч на восьму сорок п'ять.  У призначений час ми піднялися двома прольотами вище, звичайно, я йшов попереду.  Ми побачили, що двері в його кімнату розчинені навстіж, і зайшли туди.  Він сидів за столом біля вікна, сніданок вже прибрали, він пив каву і читав вранішній випуск "Таймс", який відпочивав на підставці для читання.  Він привітав своїх служаків, а в мене запитав, чи немає новин.  Я відповів, що "ні", доповів, що телефонував Стеббінсу, і той був готовий відкусити мені вухо, не зробив цього лише тому, що на відстані відкусити вухо неможливо.
        Вульф зробив ковток кави і поставив чашку.
  --  Тоді нам доведеться працювати самим.  Ви, усі четверо, відправитесь  до квартири місіс Моллой і обшукаєте там кожен дюйм.  Візьмете щупи для меблевої обшивки і всі інші інструменти.  Біда в тому, що ми не знаємо, що шукати.
  --  Тоді звідки нам знати, те ми знайшли чи не те?
  --  А ви й не будете цього знати напевно.  Проте, нам відомо наступне:  Моллоя вбили не без причини -- він ховав у сейфі під чужим прізвищем велику суму грошей, він планував виїзд з країни, найретельніші розпитування його друзів і знайомих не дали жодного натяку на те, звідки гроші, як і коли він їх одержав.  Далі, в його одязі, а також  серед паперів не було знайдено нічого, що хоча б побічно вказувало на існування цих грошей.  Щось мені не віриться, що не знайдено навіть натяку  на таке багатство.  Я говорив Арчі ще в п'ятницю, що, коли людина потрапляє в ситуацію, яка попахує кров'ю, має зберегтися хоча б щось, що вказує на злодіяння.  Який-небудь "сувенір".  Я сподівався, ми знайдемо його в сейфі.  Виявилося, що там нічого немає.  Нам слід було діяти в тому ж напрямку, але завадили інші справи, зокрема вбивство покоївки.
        Він знову зробив ковток кави.
  --  Нам необхідний цей "сувенір".  Ним може виявитися портфель, блокнот, один-єдиний листок паперу.  Ні, я просто не уявляю, що там може бути.  Певна річ, Моллой міг лишити "сувенір" де завгодно:  у когось із приятелів, або здати на зберігання в якомусь готелі чи в іншому громадському місці.  Але насамперед слід спробувати пошукати його в квартирі, оскільки вірогідність знайти його там не менша, ніж в іншому місці, а це місце для нас доступне.  Ви повинні питати себе з приводу будь-якого предмета, який попав у поле зору чи до якого ви доторкаєтесь:  "Може, воно?"  Арчі, поясни все місіс Моллой, поінтересуйся, чи не бажає вона вас супроводжувати, якщо ні, попроси у неї дозволу і ключ.  Все, джентльмени!  Не питаю, чи є у вас запитання, тому що все рівно я не маю на них відповідей.  Арчі, залиш на моєму столі телефон квартири -- раптом мені знадобиться з тобою зв'язатися.
         Ми вийшли.  Я спустився одним сходинковим прольотом нижче -- я знав, що вона у себе, оскільки Фріц щойно відніс їй піднос зі сніданком.  На той час я був з нею в доволі близьких стосунках, -- слово "близький" в даному випадку не передбачає надмірної близькості, щоб постукати умовленим стуком:  2-1-2.  Що я й зробив.  Після чого мені було дозволено зайти.  Вона була в халаті, в домашній сукні, як хочете назвіть це м'яке, довге, широке убрання лимонного кольору.  Вона була без гриму.  Ненафарбовані губи, непідведені очі були навіть красивіші.  Звичка помічати найдрібніші деталі є для детектива абсолютною умовою.  Ми сказали друг другу "добрий ранок", я сповістив їй, що за ніч нічого суттєвого не відбулося, але є розроблена програма дій.  Коли я пояснив їй, в чому вона полягає, вона сказала, їй не віриться, що в квартирі можна знайти щось таке, про що їй невідомо, але тут я нагадав їй, що вона навіть не потрудилася заглянути в картонні коробки, які були доставлені із офіса, і запитав чи позбавилась  вона від одягу Моллоя і решти його речей.  Вона відповіла, що не позбавилась -- їй попросту не хотілося ні до чого торкатися, тому все на місці.  Я запевнив її, що обшук буде найдосконалішим, вона відповіла "не заперечую".  Ще я запитав, чи не хоче вона поїхати туди разом з нами, і вона відказала "ні".
  --  Ви певно вирішите, що я не при собі -- адже зовсім недавно я не хотіла перебиратися сюди.  А тепер не хочу ніколи знову входити в ті двері.  Здається, моя біда була в тому, що я не здогадалась звідти з'їхати.
        Я їй відказав, що її біда була в тому, що вона вважала Пітера Хейза вбивцею Моллоя, а тепер вже не вважає його вбивцею, взяв у неї ключі, спустився донизу, де мене вже чекали колеги, поклав на стіл Вульфа записку з телефоном квартири, попередив Фріца, що ми виходимо, і -- гайда.  Сол і Фред зібрали комплект інструментів з того, що знайшлося в шафі у кабінеті, -- ми тримаємо там буквально все, починаючи від ключів і завершуючи відмичками.
        Якщо я опишу вам в деталях трюки, пророблені нами в той день у квартирі Моллоя поміж 9,35 ранку і 3,10 дня, ви отримаєте низку корисних порад стосовно пошуків втрачених діамантів чи рідкісних поштових марок, втім, якщо ви не загубили ні того, ні другого, вам буде попросту нецікаво.  Коли ми закінчили свою роботу, ми дуже багато знали про мешканців квартири, ну, до прикладу, що Моллой збирав вживані леза в картонну коробочку, яку зберігав у своєму туалетному столику, що хтось одного разу пропалив маленьку дірочку в сидінні стільця, можливо, сигаретою, а потім хтось засунув у цю дірочку кусочок шкірки  лимона, одному Богу відомо для чого;  що у місіс Моллой три гумові пояси, що вона полюбляє білизну блідо-жовтого кольору і білі нічні сорочки, користується панчохами чотирьох відтінків тілесного кольору, не зберігає ніяких листів, окрім листів сестри із Арканзаса, що вона не має неоплачених рахунків, за винятком рахунку на 3 долари і 84 центи з прачечної, що у всіх меблів прямі ніжки;  що коли з ваших рук вислизає цукорниця з гранульованим цукром, який розсипається по підлозі, це рівнозначно стихійному лиху, і багато чого ще.  Ми з Солом найпильнішим чином обстежили кожний жмутик паперу у трьох картонних коробках, якими займався і Оррі.
        Було б неправильно говорити, що ми зовсім нічого там не знайшли.  Ми знайшли дві порожніх шухляди.  Це були верхні шухляди з обох боків  двотумбового письмового столу, який стояв біля стіни в тій кімнаті, котра, вочевидь, була барлігом Моллоя.  Жоден з шести ключів із тих, що дала Селма, не підходив до їх замків -- відмінні уетербісовські замки! -- і Солу довелось попрацювати над ними інструментами з нашого набору.  Шухляди виявились зовсім порожніми і їх зачинили, видно, лише в силу звички.
        О третій десять я зателефонував Вульфу і повідомив йому всі ці дурні новини, в тому числі щодо шухляд столу.  Оррі просив мене передати боссу, що ще ніколи в житті йому не доводилось робити такий широкий і довгий обшук, який привів до таких нікчемних результатів, про що я розважливо змовчав.  Вульф велів передати Фреду і Оррі, що на сьогодні вони вільні, а я викликався до нього.  Перевіривши, чи все в порядку після нашого набігу, ми пішли геть.  На вулиці ми розстались, Фред з Оррі подалися в бар на розі втопити свої розчарування в склянці віскі, ми з Солом і з набором інструментів стали ловити таксі.  Повертались ми аж ніяк не в бадьорому стані духу.  Якщо кращий з усіх геніїв здатний лише на те, щоб змушувати нас прочісувати міську територію плюс Джерсі з Лонг Айлендом в пошуках якогось, може, неіснуючого в природі "сувеніра" -- перспективи у нас зовсім не блискучі.
        Усе ж, виявилось, що Вульф має на думці дещо, більш виразне.  Не встигли ми з Солом
 переступити поріг кабінету, як він випалив, звертаючись до мене:
  --  Стосовно цієї самої Ділії Брандт, щодо пропозиції, зробленої  їй Моллоєм відносно поїздки до Південної Америки -- в середу ти сказав, нібито вона не прийняла її, але тобі видалось, що відповідь була неправдивою.  Чому тобі так видалось?
        Я застиг на місці.
  --  По тому, яким тоном вона сказала, як подивилася, як відповідала на мої запитання, щодо нашої справи.  І загалом по ній самій, адже в мене тоді вже склалося про неї певне враження.
  --  Воно в тебе змінилося відтоді?  Після того, як ти дізнався, що вона збирається вийти заміж за Уільяма Лессера?
  --  Ні.  Адже вона не може поїхати до Південної Америки з покійником, до того ж, як стало відомо з рапортів Фреда, Лессера вона тримала біля себе в якості запасного гравця.  Якщо б Лессер дізнався, з яким рахунком він програвав і захотів би взяти реванш...
  --  Я не про це.  Якщо Моллой збирався на нові квартири разом з дівчиною, і якщо вона була згодна з ним їхати, він міг дати їй дещо на зберігання, наприклад, щось істотне з тих самих шухляд, які зараз пустують.  Чи так вже фантастично припустити, що він, зважаючи на прийдешню подорож, лишив дещо на зберігання в її квартирі?
  --  Ні, не так вже...  Хоча я б не довірив їй навіть жетона від підземки.  Правда, судячи з усього, у Моллоя була про неї інша думка, ніж у мене.  Цілком допускаю...
  --  Тоді ви з Солом відправитесь до неї з обшуком.  Негайно.
         Коли Вульф впадає у відчай, він стає абсолютно безстрашним.  Він ладний, не моргнувши оком, піддати мене ризику п'ятирічного перебування на казенних харчах.  Але це не страшно, тому що я давно досяг віку виборця і завжди можу відповісти йому "ні".  Цього разу він втягував в авантюру не тільки мене, а й Сола.  Так, так...
  --  А вона там? -- запитав Сол.
  --  Якщо вона працює, її не буде вдома приблизно до сімнадцяти тридцяти, а то й пізніше.  Якщо ж вона вдома, я б міг запросити її випити шампанського, але в такому разі тобі доведеться працювати самому.  Подзвонити їй?
  --  Хай і так.  
         Я підійшов до свого столу і набрав номер.  Нарахувавши п'ятнадцять сигналів виклику, повісив слухавку і повернувся обличчям до товариства.
  --  Ніхто не відповідає.  Якщо тобі припала до душі ця ідея, нам не знадобиться цілий набір -- візьми тільки ключі.  У дверях парадного менсоновський замок старого зразка.  В її дверях врізаний примітивний замок фірми Уаятт.  Ти розбираєшся в такій техніці  краще за мене.
       Сол поставив валізку з інструментами на стіл, вибрав чотири зв'язки ключів і засунув їх до кишені, після чого закрив валізку.  Поки він цим займався, я дістав із шафи дві пари гумових рукавичок.
  --  Мушу нагадати вам, що обачливість ні в якій мірі не ганьбить хороброго джентльмена, -- нагадав Вульф. -- Я не стану ухилятися від відповідальності за співучасть, сядемо разом!
  --  Дуже вам вдячні, -- відгукнувся я. -- Якщо нас застукають, ми скажемо, що ви благали нас не займатися цим ділом, сер, ми сядемо без вас, щоб як слід відпочити.
        Ми їхали на Дев'яту авеню в таксі і обговорювали дорогою план дій, хоча обговорювати, чесно кажучи, було майже нічого.  Вилізши з машини на Крістофер стріт, ми пройшли пішки до Арбор стріт, звернули за ріг і направились до дому номер 43.  За ті п'ять днів, що минули від часу мого першого візиту, ніхто будинок так і не пофарбував.  Ми зайшли в вестибюль і я натиснув на кнопку з прізвищем "Брандт".  Ніякого клацання не відбулося, я знову натиснув на кнопку, знову зачекав і натиснув у третій раз.
  --  О'кей, --  сказав я Солу і визирнув у прочинені двері.  Арбор стріт, це не П'ята авеню, тож, повз встигли пройти лише два хлопчаки і жінка з собакою.  І тут Сол гукнув мене:
  --  Готово, грабіжник!
        У нього на замок пішло не більше двох хвилин.
        Він рухався попереду мене по вузьких брудних сходах.  Ми умовились спершу розібратися, що до чого, опісля я лишуся чатувати на верхній сходинковій площадці, а він почне розкопки.  Коли ми проминули три сходинкових прольоти, він дістав з кишені зв'язку ключів, приготувавшись атакувати цей самий "Уаятт", але я нагадав йому цитату із класика з приводу обачливості і хороброго джентльмена, підійшов першим до дверей і постукав.  Почекав, постукав гучніше, не отримавши відповіді, відсторонився, уступаючи місце Солу.  На примітивний "Уаятт" пішло більше часу, ніж на нижній замок, хвилин, мабуть, зо три.  Нарешті Сол впорався з ним і штовхнув двері.  Оскільки вважалося, що головний я, йому належало уступити дорогу мені, але він першим переступив поріг.
  --  Матінко рідна! -- почув я.
         Я стояв поряд, витріщивши очі.  В день мого останнього візиту -- це була одна з тих кімнат, в облаштуванні якої міг би розібратися хіба що спеціаліст по колажам.  А тепер був потрібен ще й другий спеціаліст.  Табуретка для піаніно стояла там само, -- на дорозі, та й решта меблів була, начебто, на місці, проте в кімнаті царював справжній розгардіяш.  Подушки були розпорені, повсюди валялось пір'я, книги й журнали скинуті з полиць і купами валялися на підлозі, з перевернутих квіткових горщиків висипана земля, -- одним словом, враження таке, що в квартирі розважалась дюжина п'яних орангутангів.
  --  Сучий син він -- грязно працює, не те, що... -- почав було я і осікся.  Сол також побачив те саме, і ми  як по команді, рушили туди, оминаючи обабіч табурет для піаніно.  На підлозі, біля тієї самої кушетки, сидячи на якій, я з нею недавно розмовляв, лежала Ділія Брандт.  Обличчям донизу і випроставши ноги.  Я присів навпочипки з одного боку від неї, Сол -- з другого, але одного-єдиного дотику до її плеча було цілком достатньо, щоб усе зрозуміти.  Вона була мертва вже годин дванадцять, якщо не більше.  Нам не довелося шукати рану -- навколо її шиї була обмотана товста вірьовка для білизни.
        Ми разом випрямились, я направився до дверей у спальню, яка була відчинена, Сол тим часом причинив двері до передпокою.  У спальні було ще гірше -- постіль зібгана, матраци розпорені, з них стирчала начинка, повсюди розкиданий одяг і інші речі.  І, навіть, у ванній все перевернуте.  Сол стояв і дивився зверху вниз на дівчину.
  --  Він убив її ще до того, як почати обшук, -- зазначив він. -- На її тілі пір'я з подушок.
  --  Дійсно, я також звернув на це увагу.  Він попрацював у спальні і, навіть у ванній і клозеті.  Нам не лишилось нічого, окрім одного.  Вона одягнена.  Чи то він вже знайшов те, що шукав, чи то його щось сполохало, чи то те, що він шукав, було надто громіздке для того, щоб припустити, що вона носить це при собі. 
  --  Але одяг, який тепер носять жінки, зовсім не потрібно з них знімати, якщо хочеш щось знайти.  Навіщо ти дістав рукавички?  Хочеш поритися в останках?
  --  Ні.  Ти теж надінь. -- Я протягнув йому рукавички і став натягати свої. -- Ми пошукаємо там, де він не шукав.  Якщо ти, звісно, не поспішаєш до коханої.
  --  На одязі відбитки пальців не лишаються.
  --  А в рукавичках вони не лишаються взагалі ні на чому.
         Я дістав з кишені ніж, розкрив його, присів навпочипки, просунув два пальці за комір її блузки і розірвав її до самого пояса.  Сол присів навпочипки з другого боку, розстебнув змійку на спідниці, взявся за низ і стягнув спідницю.  Я велів йому подивитися в туфлях -- це були домашні сандалі з зав'язками, він їх зняв, обстежив і відкинув убік.  З комбінацією було так само просто, як і з блузкою.  Я відрізав бретельки і розрізав її зверху донизу по спині, потім  відвернув обидві половинки.  З трусиками теж виявилося без ускладнень -- я просунув пальці під резинку, а Сол обережно стягнув їх донизу.  З гумовим поясом довелося повозитися, бо мені не хотілося подряпати шкіру.  Сол знову присів навпочипки навпроти мене, підсобив мені трохи підняти тіло і виконати цю процедуру.
  --  Вже застигла, -- зауважив він.
  --  Так.  Засунь під боки краї одягу, і ми перевернемо її.
        Він так і зробив, а я підклав одну руку їй під плече, другу під стегна і перевернув її прямо на підставлені долоні Сола, і ось вона вже лежала на спині.  Тепер на дещо слід було звернути окрему увагу.  Обличчя дівчини, задушеної дванадцять чи, навіть, чотирнадцять годин тому, -- це вже не обличчя дівчини.  Сол прикрив його залишками подушки і поміг мені завершити операцію.  Поміж блузкою і комбінацією, як ви пам'ятаєте, не виявилося нічого, так само, як і між трусиками та гумовим поясом, гумовим поясом і тілом, проте, коли я зняв бюстгалтер і вона лишилася абсолютно гола, я збагнув, що тут-то воно й є -- поміж грудей приклеєно клейкою стрічкою.  Ключ.  Я відліпив стрічку, взяв ключ до рук, уважно розглянув його і проказав: 
  --   Камера зберігання, Гранд Сентрал 5.  Гайда, швидко ходімо!
         Я сходив до спальні за покривалом і накрив її.  Сол вже був біля дверей і знімав рукавички, я також до того часу, як опинився біля дверей, встиг зняти свої.  Він повернув дверну ручку, попередньо обгорнувши її рукавичкою, таким же чином зачинив за собою вхідні двері.  Клацнула пружина автоматичного замка, і ми опинилися на сходах.
         У під'їзді нам ніхто не трапився, щоправда, коли ми вийшли на вулицю, якийсь чоловічок, вочевидь, місцевий мешканець, зайшов у під'їзд, попередньо глянувши в наш бік.  Але він спізнився на дві секунди для того, щоб мати підставу присягнути, начебто, ми вийшли саме з цього будинку.  Коли ми, звернувши за ріг, потрапили на Крістофер стріт, Сол попитав:
  --  Подихаємо свіжим повітрям?
  --  Де ти його візьмеш?  Облишмо до кращих часів, -- озвався я. -- Мені здається, хороші всі засоби, які ведуть до мети, але, все-таки, краще користуватися тими з них, які кращі за інших.   На Сьомій авеню наші доріжки розійдуться.  Один з нас сяде в підземку і рушить на Гранд Сентрал, другий зателефонує на Сентр стріт, а опісля доповість про все Вульфу.  Чому ти віддаєш перевагу?
  --  Я поїду на Гранд Сентрал.
  --  Окей. -- Я вручив йому ключ. -- Не виключено, що там може бути спостерігач.  Дай-но мені ключі й рукавички...
         Він на ходу непомітно переклав своє залізне майно до моєї кишені.  На Сьомій авеню він спустився в підземку, а я зайшов до магазину сигар на розі, знайшов телефонну кабіну, набрав 7-3100 і, коли на другому кінці дроту зняли слухавку, пропищав у мікрофон:  Ім'я і адреса -- Ділія Брандт, Б Р А Н Д Т, Сорок Третя Арбор стріт, Манхеттен.  Записали?
  --  Так, що...
  --  Слухайте мене.  Думаю, вона мертва.  У власній квартирі.  Вам краще поспішити.
        Я повісив слухавку, почув клацання і перевірив чи поглинув автомат монету, бо буває, що він її повертає.  Падлюка, монету проковтнув.  Я вийшов і спіймав таксі.  Коли я вилізав із таксі біля старого кам'яного особняка, була за чверть п'ята -- рівно годину тому Вульф заявив, що не стане ухилятися від "відповідальності за співучасть".  Двері, як зазвичай під час моєї відсутності, були на ланцюжку.  Фріц впустив мене і, окинувши уважним поглядом, видав:
  --  Ага, зі здобиччю!
  --  Маєш рацію, -- кивнув я. -- Саме так.  Але я не хочу робити співучасником тебе, тому, якщо в тебе запитають, який у мене був вид, скажи:  "як завжди, життєрадісний".
        Пройшовши до кабінету, я виклав з кишені ключі й рукавички, підійшов до телефону і набрав оранжерею.  Мабуть, Вульф був зайнятий чимось важливим -- слухавку довго не знімали.
  --  Так?
  --  Вибачте, що потурбував, але, по-моєму, ви маєте знати, що ми займалися не зломом і проникненням в межі чужої власності, а дечим більш серйозним.  Довелось потривожити труп дами, яка загинула від насильницької смерті.  Схоже, по її квартирі пронісся буревій:  вона лежала на підлозі без ознак життя і вже застигла.  Її задушили.  Ми її роздягли і знайшли ключ від комірки камери зберігання на Гранд Сентрал, стрічкою приклеєний прямо до шкіри.  Ми його забрали і дали драла.  По дорозі я подзвонив із автомата в поліцію;  Сол відправився на Гранд Сентрал поглянути, що в тій комірці.  Він має з'явитися хвилин через двадцять.
  --  Коли наступила смерть?
  --  Більше дванадцяти годин тому, -- все, що я міг сказати.
  --  О котрій годині вчора був у нас  Уільям Лессер?
  --  О четвертій сорок.
         Мовчання.  Потім хрипкий від хвилювання голос:
  --  Маємо сидіти й чекати -- дізнатися, що в цій комірці.  Якщо це ще один скарб готівкою, то тоді...  Хоча чого гадати?  Що б там не було, ви з Солом займетеся вмістом.
       Я насилу вгамував спокусу поцікавитися у нього, чи не краще принести вміст комірки до нього в оранжерею.  Але йому довелося б відповісти на це "ні", якщо ж врахувати, що його вже вивела з рівноваги звістка про чергове вбивство, то... краще не дражнити гусака.     Я не маю жодних залізних правил, тому я повісив слухавку, пішов на ганок зустрічати Сола.  Навіть, спустився на сім сходинок і зупинився на тротуарі.  
      Сусідські хлопчаки, що грали на дорозі у м'яча, вишикувались на протилежному боці вулиці і стали на мене витріщатися.  Наш дім викликав до себе цікавість, здавався таємничим і, навіть зловісним, особливо відтоді, коли я привів до нас для бесіди з Вульфом хлопчика на ім'я Піт Дроссос, котрий наступного дня був убитий. 
       На той момент, коли я вдесяте  поглянув на годинника, ситуація склалась напружена, тому що хлопчисько далі так само стояв і дивився на мене, як на індійську кобру.  Я вже зібрався було ретируватися в дім і зайняти спостережний пост біля прозорої з нашого боку панелі, коли до узбіччя підкотило таксі, з нього виліз Сол з чорною шкіряною валізою середніх розмірів.  Сол спокійно розплатився з водієм.  Вирішивши не позбавляти його врочистого ритуалу внесення скарбів, я прослідував за ним у дім.  Він відніс валізу прямо до кабінету і поставив на стілець.
       Було видно, що нею вже хтось займався.  Замок був розкритий, але не фахівцем, а дилетантом, і тепер її стулки трималися лише завдяки боковим зажимам.
  --  Будеш говорити ти, чи даси слово мені? -- поцікавився я у Сола.
  --  Даю слово тобі.
  --  Дякую.  Вульф усе правильно вичислив -- Моллой тримав валізу у неї в квартирі, а після його смерті, може, відразу, а може, тільки вчора вона розкрила валізу і злегка понишпорила в ній.  Я прикинув, скільки вона може важити.  Ще один висновок:  вона нічого не взяла.  Якби взяла, то не стала б зберігати її на вокзалі і ховати ключ в такому потайному місці, до того ж, валіза повна.  Вульф говорить, що ми з тобою повинні зайнятися вмістом, проте я гадаю, для початку треба зайнятися відбитками.
        Я дістав з шафи все необхідне, і ми взялися до роботи.  Ми були не такі досвідчені, як той фахівець, який займався сейфом, але, коли ми покінчили з ділом, у нас виявився цілий набір фотознімків з відбитками, який не соромно показати розумним людям.  Розуміється, вони придадуться нам лише в майбутньому, коли у нас будуть зразки для порівняння.  Засунувши знімки в конверти і прибравши все на свої місця, ми поставили валізу до мене на стіл і відкрили її.   Вона була приблизно на дві третини заповнена мотлохом:  там були сорочки і краватки, мабуть, найулюбленіші, з якими йому не хотілось розставатися, пара капців, шість тюбиків пасти для гоління, дві піжами, шкарпетки, носові хустки...  Склавши барахло стопкою на столі, ми добралися до товстого шкіряного портфеля.  З нього також слід було зняти відбитки, але ми буквально згоряли від нетерпіння, тому я відкрив його і витяг на світ Божий вміст.
        Там виявився не один "сувенір", а ціла колекція "сувенірів".  Сол присунув стілець, і ми разом зайнялися обстеженням портфеля.  Не стану описувати те, що ми там знайшли, навіть перераховувати  не стану -- на це пішло б багато часу, до того ж, не я вгадав, де слід все це шукати, а він, -- йому й право демонструвати ці самі "сувеніри".
        Ми вже завершували роботу, коли рівно о шостій з оранжереї спустився Вульф.  Він направився до свого столу,  дорогою зробивши крутий віраж, наблизився до мого і втупився на нашу галантерейну лавку.
  --  Тут всього лиш упаковочний матеріал, -- пояснив я, постукавши пальцями по стопці паперів. -- Головне тут.  Достатньо "сувенірів", щоб відправити на шибеницю верблюда.  
        Він взяв папери, обійшов свій стіл, всівся в крісло і приступив до вивчення документів.  Ми з Солом запхали решту в валізу, закрили її і розсілися в крісла.  Хвилин десять царювала тиша, якщо не зважати на шелест листів і похрюкування Вульфа.  Він вже майже добрався до кінця стопки, коли задзеленчав телефон.  Я зняв слухавку.
  --  Кабінет Ніро Вульфа.  Арчі Гуд...
  --  Це Стеббінс.  Щодо жінки на прізвище Брандт.  Ділія Брандт.  Коли ви бачили її востаннє?
  --  Зачекайте одну мить -- я хочу чхнути. -- Я прикрив долонею мікрофон і звернувся до Вульфа: -- Стеббінс запитує щодо Ділії Брандт, якщо вас інтересує така дрібниця.
        Вульф насупився і, повагавшись секунду, взяв свій телефон.  Я зняв з мікрофона  долоню і чхнув.
  --  Сподіваюсь, я не простиг.  Минулого разу, коли я...
  --  Припиніть блазнювати, -- пирхнув Стеббінс. -- Я поставив вам пряме запитання.
  --  Я розумію.  Вам би теж не завадило знати, що я відповім лише в тому випадку, якщо ви назвете мені хоча б мізерну причину, чому я маю відповідати на ваше запитання щодо жінки на прізвище Брандт, Ділії Брандт.  Отже?
  --  Її труп знайшли в її власній квартирі.  Вбивство.  В її телефонній книзі ваші адреса і телефон, причому, це останній запис її рукою.  Коли ви бачили Ділію востаннє?
  --  Матінко Божа!  Так вона померла?
  --  Так.  Якщо вас уб'ють, то ви теж помрете.  Припиніть блазнювати, ми з вами на роботі.
  --  Я не блазнюю.  Якби я ніяк не відреагував на ваше сповіщення, ви б вирішили, що це я її вбив.  Я бачив її вперше і востаннє увечері, в минулу суботу, приблизно близько дев'ятої тридцяти, у її квартирі.  Ми збирали відомості по справі Моллоя, адже вона впродовж десяти місяців пропрацювала у нього секретаркою.  В минулий четвер, вдень, я говорив з нею по телефону.  Дуже коротко.  Ось, власне, і все.
  --  Ви просто збирали відомості?
  --  Цілком правильно.
  --  Ми б хотіли, щоб ви прийшли до нас і повідомили, що ви там зібрали.  Прямо тепер.
  --  Де ви знаходитесь?
  --  Ви забули?  Західне відділення Управління по розслідуванню вбивств.  Ми щойно прибули сюди з чоловіком на прізвище Лессер, Уільям Лессер.  Можете згадати, коли бачили його останнього разу?
  --  Яка причина такої пильної допитливості?  Мені завжди треба знати причину, ви самі знаєте.
  --  Знаю.  Він прийшов до Ділії Брандт двадцять хвилин тому і застав там нас.  Він говорить, нібито у нього з нею була призначена зустріч.  Ще він говорить, що підозрює в убивстві саме вас.  Переконлива причина?  Тож, коли ви бачили його востаннє?
        Мені так і не довелось  відповісти на це запитання, бо в слухавці пролунав голос Вульфа:
  --  Містере Стеббінс, це Ніро Вульф.  Я б хотів поговорити з містером Кремером.
  --  Він зайнятий. -- Можу поклястися чим завгодно, що у Перлі сідає голос, варто йому почути чи побачити Вульфа. -- Нам потрібен Гудвін.
  --  Але спершу я маю поговорити з містером Кремером.
        Мовчання.  Потім ричання лева.
  --  Заждіть.  Я довідаюсь.
        Ми чекали.  Я дивився на Вульфа, але то було даремне зайняття, бо його очі були заплющені.  Він розплющив їх, лише почувши голос Кремера.
  --  Вульф?  Кремер.  Що вам потрібно?
  --  Мені потрібно представити вам убивцю.  Я готовий це зробити.  Якщо хочете, можете захопити з собою містера і місіс...
  --  Зараз буду у вас!
  --  Ні.  Мені ще слід вивчити деякі документи.  Вас не впустять.  Приїздіть о дев'ятій і захопіть з собою містера і місіс Ірвін і містера і місіс Аркофф, ну, можете взяти і містера Лессера.  Він заслужив своє місце в партері.  Ви маєте бути обов'язково.  О дев'ятій годині.
  --  Трясця!  Хотів би я знати...
  --  Дізнаєтесь свого часу.  Я маю ще багато роботи.
        Ніро поклав слухавку на важіль, і я зробив те саме.
  --  Арчі, зателефонуй містеру Фрейєру, містеру Дігану і містеру Херолду, -- звелів Вульф. -- Якщо він захоче взяти з собою дружину, нехай бере.  В таких випадках, чим солідніша аудиторія, тим краще.  І постав до відома місіс Моллой.
  --  Місіс Моллой тут не буде.
  --  Але ж вона тут.
  --  Я хотів сказати, що раз буде присутній Херолд, її серед публіки не буде.  Вона не знає, що Пітер Хейз насправді Пол Херолд, нехай він сам їй про це скаже, коли захоче.  Як би там не було, вона не хоче показуватись на людях, до того ж, вона, строго кажучи, вам не потрібна.
  --  Дуже добре! -- Він поглянув на мене з іронією.  Можливо, він думав, що дивиться на мене з найніжнішою симпатією, але я сприймаю такий погляд, як іронічний. -- Зрозуміло, вас там сьогодні не було.  Якщо знадобиться пояснення, звідки в мене цей матеріал, я потурбуюсь про аргументи, не хвилюйтеся.
  --  Отже, я вільний? -- поцікавився Сол.
  --  Ні.  Ти будеш сидіти поряд.  Ми всі разом встигнемо і пообідати.  А тепер я займусь цими паперами.
        Він зосередив свою увагу на стопку, яка лежала перед ним, і забув про скромних слідчих.

ГЛАВА  18

        Хазяїн запізнився на вечірку, але це була не його провина.  Я не був присутнім при конфіденційній розмові Вульфа з Кремером, яка мала місце в столовій, на чому наполіг останній, бо я мав інші справи, проте, коли я проходив повз двері, щоб зустріти прибулих гостей, я чув їхні голоси.  Оскільки двері до кабінету зроблені з звуконепроникного  матеріалу, а я їх, звичайно, зачинив, нічого чутно не було.
       Червоне шкіряне крісло, звісно, було зарезервоване за інспектором Кремером.  Перлі Стеббінс всівся поблизу від нього, біля стіни, і розглядав присутніх.  Джером і Ріта Аркофф, а також Том і Фенні Ірвін сиділи в першому ряду, де ми з Солом розставили стільці;  Ірвін підсунув свій стілець до стільця дружини, але чомусь не взяв її руку в свою.  Містер і місіс Херолд, а також Алберт Фрейєр сиділи віддалік, біля глобуса.  За Аркоффами і Ірвінами розташувались Уільям Лессер, Патрік Діган і Сол Пензер, який сидів проміж них, ледь-ледь відсунувши стілець назад.  Таким чином, поміж мною і Діганом не було ніяких перешкод, а Сол був від нього на відстанї витягнутої руки.
         Була дев'ята п'ятнадцять, і тиша, яку порушувало лиш тихе бурмотіння голосів, ставала нестерпною, коли, нарешті, відчинились двері, і увійшли Вульф з Кремером.  Вульф рушив до свого столу і сів у крісло.  Кремер став у позу і приготувався виголосити промову.
  --  Хочу, щоб ви зрозуміли -- це не офіційне розслідування, -- почав він. -- П'ятеро з вас прийшли сюди на моє запрошення, але було всього лиш запрошення.  Сержант Стеббінс і я перебуваємо тут в якості спостерігачів, а тому не несемо ніякої відповідальності за все те, що скаже чи зробить Ніро Вульф.  Справи зараз такі, що ви можете у будь-яку мить встати і піти.
  --  Все це не зовсім законно, чи не так, інспекторе? -- запитав Аркофф.
  --  Я сказав, що ви можете встати і піти, -- повторив Кремер.  Він простояв ще деякий час, зрештою, направився до крісла, сів і злісно втупився на Вульфа.
        Вульф оглянув прибулих.
  --  Хочу почати зі збігу, хоча це і неістотно, -- почав він тоном світського пліткаря. -- Неістотно -- так, одначе ж не можна сказати, щоб було зовсім не до діла.  Читаючи сьогодні за сніданком "Таймс", я звернув увагу на повідомлення з Вашингтона, розміщене на першій сторінці. -- Він взяв зі столу газету. -- Якщо дозволите, я вам дещо процитую.
        "Сьогодні підкомісією Сенату був рекомендований закон, який передбачає повну підзвітність урядової інспекції всіх приватних благодійних і пенсійних проєктів.  Ця пропозиція була основана на дворічному вивченні цієї практики, в результаті чого були викриті всілякі порушення, від звичної недбалості до розтрат -- на загальну суму в мільйони доларів.
         Комітет визнав, що фонди виросли до розмірів, які дозволяють в нинішній момент забезпечувати грошовими допомогами двадцять дев'ять мільйонів робітників, а також сорок шість мільйонів їхніх утриманців.  Одні активи пенсійних фондів у нинішній момент складають приблизно двадцять п'ять мільярдів доларів.
        Сенатська група, очолювана сенатором, демократом від штату Іллінойс   Полом Х. Дугласом, заявила:  "В той час, як переважна більшість пенсійних, а також  благодійних програм з усією відповідальністю втілюються в життя, існує багато прикладів, коли права знедолених ігноруються.  В інших випадках фонди, виділені на реалізацію цих програм, стають здобиччю людей без совісті".
        Вульф відклав газету вбік.
  --  Там є дещо ще, але й прочитаного достатньо.  Я цитував для протоколу, а також з тієї причини, що цей матеріал дає нам можливість поставити слово "благодійність" в один ряд з крупними сумами грошей.  Цілий тиждень я безрезультатно намагався напасти бодай на якийсь слід людини, яка вбила Майкла Моллоя, а отже, Джонні Кімза і Еллу Рейз.  Важка виявилась задачка!  Патрік Діган очолює організацію, яка носить назву  Благодійна Асоціація союзів механіків.  Що стосується великої суми грошей, то вона була знайдена в сейфі Моллоя, який він арендував під видуманим прізвищем.
         Він відштовхнув від себе газету.
  --  Тоненька ниточка в результаті терплячої і кропіткої роботи врешті-решт вказала би мені дорогу до істини, але на щастя, мені нею скористатися не довелось.  Тут, у моєму столі, є пачка паперів, яка вміщує докази наступних фактів:  протягом ряду років Моллой скупляв невеликі ділянки землі в різних куточках країни;  їх вартість, а також суми грошей, які йому довелось за них викласти, були невеликі;  в кожному випадку в графі "покупець" значився який-небудь табір:  Всесвітній дитячий табір чи дитячий табір "Блакитне небо" ; на їхнє придбання, а таких об'єктів виявилось двадцять вісім, пішло біля двох мільйонів доларів, які належали організації містера Дігана, які були видані під заставу;  доля Моллоя складала одну чверть цих незаконних прибутків, Дігану лишалося три чверті з них.   Я гадаю, кожному доводилось нести ще деякі витрати.  Нарешті, остання така оборудка під заставу відбулась не так давно -- 17-го жовтня нинішнього року.  Я б міг сповістити вам безліч всіляких подробиць, але цілком досить знати справу в загальних рисах.  Бажаєте прокоментувати сказане, містере Діган?
        Ясна річ, всі погляди були спрямовані на Дігана, в той час, як він не відривав очей від лиця Вульфа...
  --  Ні.  Скажу тільки, що це обурливий наклеп і що я за нього спущу з вас шкіру.  Дайте цю саму пачку паперів, -- зажадав Діган.
  --  Їх вам подасть окружний прокурор, коли вважатиме за потрібне.  Але я потішу вашу допитливість.  Коли Моллой, стурбований розслідуванням, яке проводив Сенат, вирішив покинути країну, прихопивши з собою свою частку, а також секретарку Ділію Брандт, він запхав найважливіші документи в валізу, яку зберігав у квартирі Ділії Брандт.  Все це наводить на деякі роздуми, оскільки, заради розсудливості, їх слід було знищити.  Схоже, він сподівався використати їх у майбутньому, скоріш за все, з метою уникнути покарання, повідомивши докази проти вас.  Не підлягає сумніву той факт, що ви про це здогадались, ось чому ви його вбили.  Бажаєте прокоментувати сказане?
  --  Ні. Продовжуйте, хай вам чорт.
  --  Хвилинку, -- подав голос Кремер, -- я хочу поглянути на ці документи.   
  --  Не зараз.  По нашій з вами домовленості мені була дана ціла година без всякого стороннього втручання.
  --  Звідки ви їх взяли?
  --  Слухайте, і самі все зрозумієте. -- Вульф знову повернувся до Дігана. -- Вам, скоріш за все, було відомо про те, що ці документи у Моллоя, притому частина з них заповнена вашою рукою, іще  ви знали чи здогадувались, що він мав намір змінити місце проживання.  Вірогідно, ви вимагали, щоб він віддав їх вам чи знищив у вашій присутності, але він на такий крок не пішов.  Коли ви його вбили, у вас не було часу обшукувати квартиру, однак, ви могли дозволити собі поритися в його кишенях і, вірогідно, відчули полегшення, знайшовши в них ключ від сейфа, оскільки вважали, що це найкраще сховище для документів подібного роду.  Проте, то було слабке полегшення -- адже ви не наважились цим ключем скористатися.  Якщо він все ще у вас, а він, скоріш за все, у вас, його можна знайти і він послужить убивчим доказом вашої вини.  У вас тепер є і другий ключ, тому що ви являєтесь адміністратором, розпорядником спадщини Моллоя, але компанія певно відрізнить справжній ключ від дубліката, який їм довелось зробити.  До речі, як би ви повелися, якби, відкривши цей сейф у присутності містера Гудвіна і містера Паркера, виявили б у ньому бажані документи?  Ви виробили лінію поведінки в такій ситуації?
       Діган мовчав.
  --  Продовжуйте, -- звелів Кремер. -- Звідки папери у вас?
        Вульф проігнорував його запитання
  --  Усе ж, їх там не було.  Ще одне до вас запитання:  як у вас вистачило сміливості вбити Моллоя, якщо ви не знали, де документи?  Втім, ризикну відповісти на нього сам.  Заманивши в пастку Пітера Хейза і зробивши його тим самим явним винуватцем того, що сталося, ви гарантували собі необмежені можливості для найпильнішого обшуку квартири, бо були старим другом місіс Моллой.  Її тут немає, щоб підтвердити сказане, та з цим можна й зачекати.
  --  А де вона? -- запитав Кремер.
        І знову Вульф не звернув на нього жодної уваги.
  -- Слід визнати, що вас, містере Діган, супроводжувала удача.  Наприклад, у випадку з цим сейфом.  У вас був ключ від нього, але якщо б навіть ви знали прізвище, під яким Моллой його арендував, а вам, вірогідно, воно було невідоме, ви б не наважились до нього підступитися.  Але тут втрутилась фортуна в моїй особі.  Завдяки мені ви отримали доступ до сейфа.  На жаль, вам це нічого не дало, оскільки паперів там не знайшлося, а ви, не маючи на руках цих паперів, почувалися у великій небезпеці.  Що ви робите?  Зроблю вам комплімент і припущу, що ви зупинились на думці, що Моллой міг зберігати папери в квартирі Ділії Брандт, і вступили з нею в переговори, але скоріше, ви мого комплімента не заслужили.  Куди вірогідніше, що в переговори з вами вступила вона, бо зважившись вийти заміж за Уільяма Лессера, вона хотіла спекатись валізи Моллоя, яка все ще знаходилась у її квартирі.  Перед тим, як зробити це, вона її розкрила і перевірила вміст, і якщо в ній були такі предмети, як паспорти чи квитки на пароход або літак, вона їх знищила.  Вона проглянула пачку паперів і дізналася з них, що десь є солідна сума грошей, що ви були пов'язані з Моллоєм, роблячи на пару вигідні оборудки і, вірогідно, знали, де лежать гроші.  Вона була не така вже й простодушна особа.  Перше, ніж вступити з вами в переговори, вона відвезла валізу з паперами в сховище на Гранд Сентрал і там сховала.  Потім зустрілася з вами, розповіла, що їй відомо і що вона має, і стала вимагати гроші.
  --  Це брехня! -- заволав Уільям Лессер.
         Вульф метнув погляд в його бік.
  --  В такому випадку вам відомо, як вона поступила?
  -- Ні.  Але тільки не так!  Це брехня!
  --  Тоді дозвольте мені закінчити.  У всякої брехні, як і в правди, має бути мета.  І ось тут, містере Діган, удача від вас відвернулась.  Ви не могли дати їй гроші із цього сейфа, але якби навіть  дали їй частину належної вам частки, а вона натомість уступила вам папери, ви б все рівно не змогли вилучити у неї з пам'яті те, що вона знала, і вона завжди б являла для вас загрозу.  Тому минулого вечора ви прийшли до неї на квартиру, як я думаю, пообіцявши віддати гроші і забрати папери, насправді ви вирішили вбити її, що і зробили.  Я не знаю...  Сол!
        Не можу сказати, що Сол його прогавив.  Сидячи між Лессером і Діганом, він, звичайно, зосередив всю свою увагу на останньому,  а Лессер не дав попереднього сигналу.  Він просто перегнувся через коліна Сола, наміряючись або схопити Дігана за груди, або стукнути його кулаком, можливо те й друге разом.  До тієї миті, як поспів я, у Сола в руках була фалда від піджака Лессера, Діган сидів на підлозі, а на місці пригоди височів Перлі Стеббінс.  Правда, у Перлі були свої принципи, тому його зовсім не цікавив Лессер, якого він цілком і повністю довірив Солу.  Він схопив Дігана за плечі своїми величезними ручищами, допоміг йому встати з підлоги і знову всадовив на стілець в той час, коли ми на пару з Солом відбуксирували Лессера на кушетку.  Коли ми знову зайняли свої місця, ситуація змінилась на нашу користь, бо тепер Стеббінс сидів з одного боку від Дігана, Сол -- з другого, а Лессер був ізольований від товариства.
        Кремер, який встав з крісла, щоб спостерігати за операцією, знову в нього опустився.
  --  Містере  Діган, я говорив, що мені невідомо, обшукували ви її квартиру в пошуках цих документів чи ні, але натурально припустити, що обшукували.  Так, містере Кремер?
  --  Хтось її обшукував, -- пробурчав Кремер. -- Гаразд, зупинимось на цьому.  Я хочу бачити папери, а також хочу знати, звідки вони у вас.
        Вульф кинув погляд на настінного годинника.
  --  У мене ще тридцять вісім хвилин.  Звісно, якщо ви скористаєтесь своєю владою, ви їх отримаєте.  Але ви дали мені слово.  Адже тут не притон, правда?
        Фізіономія Кремера налилася кров'ю.
  --  Продовжуйте, -- буркнув він.
  --  Я так і думав, що ви погодитесь. -- Вульф повернувся до Дігана. -- Ви, натурально, провели обшук, але це не дало ніяких результатів.  Ви шукали не таку маленьку штучку, як ключ, а щось більше, але якщо б ви шукали його, ви б його все рівно не знайшли, позаяк долею було призначено знайти цю штучку саме мені.  Як вона мені дісталась, це вже деталь, яку містер Кремер може обговорити зі мною пізніше, якщо, розуміється, вважатиме за потрібне, вас же стосується тільки те, що я її здобув, дав містеру Пензеру і відіслав його на Гранд Сентрал, звідки він повернувся з валізою. З неї я дістав пачку паперів, котрі тепер знаходяться в моєму сейфі.  Я їх проглядав, коли подзвонив містер Кремер і ми з ним умовились про цю нашу зустріч.  Ось і все, містере Діган.
        Вульф скосив очі вліво, тепер він говорив гучним і різким голосом.
  --  Що стосується вас, місіс Ірвін:  цікаво, чи усвідомлюєте ви, як глибоко зав'язли?
  --  Не говори нічого, Фенні. -- Ірвін встав. -- Ми виходимо.  Ходімо, Фенні.
        Він доторкнувся до плеча дружини, і вона теж підвелась.
  --  Думаю, вам не вдасться вийти, -- зауважив Вульф. -- Цитую містера Кремера: "Тепер стан справ такий, що ви можете, якщо захочете, у будь-який момент встати і вийти".  Зараз стан справ вже зовсім не такий.  Арчі, до дверей.  Містере Кремер, якщо знадобиться, вживайте силу.  
       Кремер жодної миті не вагався.
  --  Вам доведеться лишитися і все вислухати, містере Ірвін, -- за звичкою грубо наказав він.
  --  Відмовляюсь  вам підкорятися, інспекторе.  Я не збираюсь сидіти тут і слухати, як ображають і залякують мою дружину.
  --  Тоді можете стояти.  Гудвін, станьте біля дверей.  Ніхто не зможе вийти з кімнати без мого дозволу.  Це офіційно!  Продовжуйте, Вульф.  І хай поможе вам Бог, якщо ви пішли не тією дорогою.
       Вульф, не відриваючись, дивився на Фенні Ірвін.
  --  Можете присісти, місіс Ірвін.  Ось, так вже краще.  Ви знаєте майже все з того, що я збираюсь вам розповісти, може, навіть абсолютно все.  Минулої середи, ввечері, чоловік на прізвище Кімз, мій службовець, появився у вас в квартирі і розмовляв з вами та вашим чоловіком.  Ви поспішали на вечірку, тому розмова була короткою.  Кімз вийшов на вулицю разом з вами, але невдовзі повернувся до вашої квартири і мав бесіду з вашою покоївкою, Еллою Рейз, якій дав сто доларів готівкою.  В обмін на це вона надала йому деяку інформацію.  Зокрема, вона розповіла йому, що третього січня ви поскаржились на головний біль вже в кінці дня, відразу після того, як вам зателефонував Патрік Діган.  Можливо, вона навіть...
  --  Це неправда, -- видавила Фенні Ірвін.
  --  Якщо ви хочете сказати, що вона йому цього не розказувала, визнаю, що я не маю доказів зворотного, оскільки і Джонні Кімза, і Елли Рейз більше немає серед живих.  Якщо ж ви хочете сказати, що цього не було, то я вам не повірю.  Вона навіть могла повідомити йому, що підслухала вашу телефонну розмову по відвідній трубці, і що того вечора містер Діган велів вам відмовитись від походу в театр, пославшись на головний біль, і запропонувати, щоб замість вас запросили в театр місіс Моллой.
  --  Ви усвідомлюєте, про що говорите? -- погрозливо запитав Джером Аркофф.
  --  Авжеж, -- сказав Вульф, звертаючись до місіс Ірвін, а не до нього. -- Я звинувачую вас у співучасті в убивстві Майкла М. Моллоя, Джонні Кімза, Елли Рейз і Ділії Брандт.  Отримавши ці відомості від вашої покоївки, Кімз, знехтувавши моїми вказівками, відшукав Дігана.  Діган, учувши, що він в неминучій небезпеці, спрацював швидко і ефективно.  Вигадавши якийсь привід, можливо, пообіцявши Кімзу відвезти його поговорити з якоюсь людиною, він лишив його дожидатися в безлюдному місці, а сам, нібито, відправився за своєю машиною.  Насправді, викрав чужу, приїхав на ній туди, де його чекав Кімз, і умисно збив його.  Точніше, вбив.
        Вульф повернув голову вбік Дігана.
  --  Бажаєте спростувати, містере Діган?  У вас є алібі?
  --  Я вас слухаю, -- проказав Діган гучніше, ніж належало. -- Не забувайте, що усі решта також слухають.
  --  Ні в якому разі! -- Вульф знову повернувся до Фенні Ірвін. -- Від Кімза Діган дізнався про джерело інформації, і віднині Елла Рейз стала для нього майже такою ж загрозою, як і сам Кімз.  Я не знаю, зв'язався він з нею напряму, чи ж через вас.  Він умовився з нею про зустріч, убив її, сховав її тіло там, де його не відразу могли знайти, забрав її сумку, щоб відтермінувати момент упізнання тіла.  До того часу він вже перетворився на маніяка, і коли двома чи трьома днями пізніше він зіткнувся з новою загрозою, цього разу такою була Ділія Брандт, його вже не терзали напади малодушності, розкаяння чи страху.  Але ви-то, ви, невже вас також  не посідали страх і розкаяння?
  --  Нічого не говори, -- велів їй чоловік.  Він тримав її руку у своїй.
  --  Я не певен, що ви даєте їй хорошу пораду, -- зауважив Вульф. -- Тут присутні кілька душ, яким явно захочеться почути відповідь на цікаве запитання.  Якщо ви, мадам, повернете голову направо і назад, то біля великого глобуса побачите чоловіка і жінку, батьків Пітера Хейза, якого звинуватили в убивстві, скоєному з вашою допомогою.  Той, третій, що сидить поряд з ними, теж дуже заінтересований у вашій відповіді:  це адвокат Пітера Хейза.  Тепер, прошу вас повернутися в другий бік.  Молодий чоловік на кушетці, який кілька хвилин тому втратив над собою контроль, був женихом Ділії Брандт.  Вони мали одружитися...  Завтра, так, містере Лессер?
        Той нічого не відповів.
         Вульф і не наполягав.
  --  А біля дверей стоїть Арчі Гудвін, зліва від містера Дігана сидить Сол Пензер, вони обидва були друзями і колегами Джонні Кімза.  Я сам був знайомий з містером Кімзом багато років і почував до нього глибоку повагу.  Шкода, що я не можу представити вам кого-небудь з рідних чи друзів Елли Рейз, але ви знали її краще, ніж хто-небудь з присутніх у кімнаті.
  --  Якого чорта!   До чого все це? -- не витримав Джером Аркофф.
        Вульф не звернув на нього жодної уваги.
  --  Суть полягає в наступному, місіс Ірвін.  Щодо містера Дігана, то з ним усе ясно.  Ця пачка паперів лежить у мене в сейфі, а ключ від сейфа, який він забрав у вбитого Моллоя, скоріш за все, буде знайдений серед речей містера Дігана.  Проте, є ще ряд пунктів, наприклад, такий:  коли минулого вівторка  містер Гудвін вийшов із цього дому, за ним слідував чоловік.  Його, звісно, знайдуть, і він скаже, хто його найняв.  Можу поклястися своєю репутацією, що його найняв Діган.  Тепер, коли вам стало відомо, що всіх чотирьох убив Діган, докази будуть копитися дуже швидко.  Відбитки серед речей Ділії Брандт, його місцезнаходження в середу ввечері, в четвер і в неділю, перевірка бухгалтерських книг його організації -- доказів буде більше, ніж достатньо!
  --  Що вам від мене потрібно? -- запитала місіс Ірвін.  Це були її перші слова відтоді, як Вульф звинуватив її у співучасті в убивстві.
  --  Я хочу, щоб ви задумались над своїм становищем.  Ваш чоловік радить вам мовчати, але й йому слід було б над  дечим задуматися.  Вас можна судити за статтею про співучасть у вбивстві.  Якщо ви вважаєте, що не зобов'язані зізнаватися в тому, що Діган  подзвонив вам третього січня і порадив не ходити в театр, а послати замість себе місіс Моллой, то ви помиляєтесь.  Визнання цього факту нашкодить вам лише в тому випадку, якщо припустити, ніби вам було відомо, в той момент чи після, з якою метою Діган хотів виманити з квартири місіс Моллой.  Але це, скоріш за все, не відповідає дійсності, навіть, може здатися неймовірним, оскільки Дігану напевне не хотілось розкривати намір скоїти вбивство.  Він міг сказати вам, що хоче поговорити з вами наодинці, і попросив вас влаштувати так, щоб у той вечір ви були самі.  Ну, і як ніби, принагідно, запропонував запросити в театр місіс Моллой.  Якщо це так, то для вас не просто безглуздо, але й небезпечно мовчати -- мовчання можна розцінити як співучасть.  Якщо Діган всього лиш хотів отримати можливість поговорити віч-на-віч...
  --  Це так і було! -- голосно сказала вона.
        Її чоловік випустив її руку.
  --  Не будь дурнем, Том! -- вимовив Джером Аркофф. -- Тут пахне в'язницею.
  --  Нумо ж, Фенні, розкажи все, як було, -- проспівала Ріта Аркофф.
        Фенні простягла чоловікові обидві руки, і він взяв їх у свої.  Вона заглянула йому в очі.
  --  Адже ти мене знаєш, Том.  Ти знаєш, що я вся твоя.  Він сказав, що хоче зі мною побачитися і щось мені сповістити.  Він прийшов до нас додому, але тепер-то я все зрозуміла, тому що він прийшов майже об одинадцятій ...
        Діган подався в її бік.  Звичайно, це був усього лиш конвульсивний рух.  Продуманим він бути ніяк не міг, бо Сол і Перлі були насторожі.  Але, навіть, дотягнися він до неї і прикінчи -- ні, йому б уже нічого не допомогло.  Вульф правильно зрозумів:  вбивши чотирьох, Діган перетворився на справжнього маніяка.  Ось чому, почувши, що й вона на боці мисливців за вовком, він діяв, як типовий маніяк.  Сол і Перлі міцно схопили його з обох боків, а вже ці двоє загнуздають будь-якого маніяка.
         Ірвін підхопився зі свого місця, Аркофф також, скочив і Кремер.  Алберт Фрейєр підбіг до мого столика і схопився за телефон.
  --  Я завершив, містере Кремер, -- спокійно мовив Вульф, -- хоча у мене лишилося в запасі двадцять хвилин.
        Я знав, що їм тепер не до мене, тому вийшов у передпокій і піднявся нагору розповісти про все місіс Моллой.  Вже хто-хто, а вона заслужила радісну звістку.  Коли Фрейєр звільнив телефон, я зателефонував з її кімнати Лону Коену і довів до його відома деякі новини.

ГЛАВА  19

       Через кілька днів о шостій годині вечора Кремер зайшов навідати нас, і коли я впустив його, звернувся до мене на ім'я.  Влаштувавшись у червоному шкіряному кріслі і прийнявши запрошення випити пива, а також обмінявшись новинами з Вульфом, він вимовив миролюбним тоном:
  --  Окружний прокурор хоче знати, звідки і яким чином до вас потрапив ключ від тієї комірки, що на вокзалі.  Я б також не відмовився дізнатися точніше.
  --  Ні, ви б стали  заперечувати, -- заявив Вульф.
  --  Ви про що?
  --  Про ключ.  Не хочу займати ваш час.  Якщо окружний прокурор буде наполягати, я, припустімо, скажу йому, що ключ прийшов у конверті по пошті, і конверт я знищив, або що Арчі знайшов його на бруківці, ну і що тоді?  У нього є вбивця, якого йому передали ви, досить з нього.  Та й вам ключ не потрібен.  Правда?
        Він не наполягав.
        Проблема гонорару, яку необхідно було вирішити, щойно Пітер Хейз опинився на свободі, була складнішою.  Бовкнувши в стресовому стані, що йому належить  п'ятдесят тисяч доларів, Вульф не збирався задкувати, однак п'ятдесят кусків було забагато за роботу, на яку пішов тиждень.  Проте, він вирішив цю проблему достойно, умовившись з Херолдом таким чином, що той випише чек на 16 666, 67 доларів вдові Джонні Кімза і ще чек на таку ж суму матері Елли Рейз.  Отож, для Вульфа лишилося 16 666, 67, а тому ті, хто вважає Вульфа скнарою, виявились  дурнями.  А бідолашний П. Х.,  вийшовши з буцегарні, врешті-решт, таки зізнався, що його батько й матір і справді є його рідними, хоча в повідомленні про весілля, розміщеному в "Таймс", назвав себе Пітером Хейзом.  Що стосується "Таймс", то вона завжди має рацію, кожному відомо.
        Вони побралися  приблизно через місяць після того, як Патріка Дігана визнали винним у скоєнні особливо тяжких злочинів і засудили.  Через пару тижнів молоді люди заглянули до нас.  Я б нізащо не пізнав у теперішньому П. Х. того самого хлопця, якого побачив того давнього квітневого дня через сталеву решітку.  Він мав цілком людський вигляд, та й поводився по-людськи.  Я хочу лишитися справедливим, але водночас маю описати вам в точності, як воно було.  Так ось, річ у тім, що від спілкування з ним я не отримав особливого задоволення.  Коли вони зібралися виходити, Селма Хейз підсунулась до столу Вульфа і сказала, що вона повинна, ну просто зобов'язана, його поцілувати.  Ще вона сказала, що він навряд чи хоче, щоб його поцілували, але інакше зробити вона не може.
         Вульф спохмурнів.
  --  Давайте, краще стримаємось.  Це вам не принесе ніякого задоволення, мені теж.  Адже я стара і порохнява шафа.  Краще поцілуйте замість мене містера Гудвіна, він, до речі, знавець любовних справ.
        Я був тут, як тут.  Вона повернулась у мій бік і на якусь мить їй здалося, що вона неодмінно мене поцілує.  Мені, до речі, також.  Та тут на її щоках виступив рум'янець, і вона передумала.  Я щось сказав, забув вже -- що.  У цієї жінки є на плечах голова.  Вона знає, що далеко не завжди гра варта свічок.  Для чого ризикувати...















  


