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Присвячується нашій красивій
неньці-Україні,
природа якої надихнула нас
написати детектив
про загадкові події в селі Західної
України

Віта та Григорій Лужецькі
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Пролог
Оля Кулик йшла по вулиці свого
рідного cела Жуки Золочівського району
Львівської області*, в якому жила вже 20
років від самого народження. Це була
струнка дівчина середнього зросту, яка
мала гарне обличчя з тонким прямим
носом, великими нефритовими очима та
повними вустами кольору спілої вишні.
Пряме довге волосся русявого кольору
спадало нижче плечей. Вдягнена Оля була
по-літньому – в легку шовкову сукню
світло-синього кольору та босоніжки на
високому каблуку молочного кольору.
Дівчина була сирота, два роки тому її
батьки розбились на машині. Михайло та
Ганна Кулики мали власний бізнес –
вирощування в теплицях помідорів та
огірків, тому були заможніми людьми. З
дитинства дівчина жила в достатку. З рідні
в неї залишилась лише вуйна Галина
Остапчук, рідна сестра матері, яка і
продовжила бізнес Куликів. Оля ж
навчалась на другому курсі біологічного
факультету Київського університету імені
Тараса Шевченка.
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Були літні канікули, тому Оля
приїхала
додому.
Дівчина
якраз
поверталась від своєї подружки, колишньої
однокласниці, Оксани Якимів, яка жила в
центрі села біля магазину. Дівчата не
бачились декілька місяців, тому було про
що поспілкуватись.
Був початок червня, на вулиці яскраво
світило сонечко, все навкруги потопало в
зелені. Дорога Ольги пролягала біля
сільського клуба, високої двоповерхової
будівлі рожевого кольору, де велись
ремонтні роботи. Біля будівлі не було
видно жодної душі, оскільки односельчани
активно сапали картоплю та грядки на
своїх городах. Оля замилувалась високим
кущем білого бузку біля клубу, трохи
задерши голову вгору. Раптом вона
побачила, що прямо на неї з даху будівлі
летить шматок цегли. Оля ледь встигла
відскочити, відчуваючи як серце швидко
б’ється в грудях. Цеглина впала зовсім
близько від дівчини на землю. На даху
почулись чиїсь притишені кроки. Олі
згадалась українська приказка про вовка:
«Ходить мовчки, кусає по– вовчи».
Дівчина вирішила, що настав час
навідатись до місцевого інспектора
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сільради з охорони правопорядку Бойка
Леоніда Матвійовича, тому що це був вже
не перший випадок за останні декілька
місяців, коли життя дівчини було в
небезпеці. Ворогів дівчина не мала, тому
хто це може робити, вона навіть не
здогадувалась. Оговтавшись, дівчина
швидко пішла до сільради.

* назва села є вигаданою
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Розділ I Народжена в сорочці
Ниточка доведе до клубочка
українська приказка
–
Йой, мене хочуть вбити!
Допоможіть, Леоніде Матвійовичу!– з
такими словами до кабінету інспектора
зайшла схвильована Ольга Кулик. Повні
вуста дещо тремтіли від сильного
хвилювання.
– Олю, будь ласка, заспокойся і
розкажи мені, що ж таке трапилось,– сказав
Леонід Матвійович, запрошуючи жестом
присісти дівчину.
Інспектор
був
широкоплечим
чоловіком 50-ти років, мав відкрите
обличчя квадратної форми з сірими
розумними очима, густими бровами та
сивими
вусами.
Скроні
Леоніда
Матвійовича теж вкривала сивина. Він
народився і виріс в селі Жуки, все життя
працював в ньому спочатку дільничим, а
зараз – інспектором, тому добре знав
покійного тата Олі Михайла. Ба навіть
більше – вони товаришували. Леонід
Матвійович був одруженим чоловіком та
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мав двоє синів. Старший син Петро пішов
по стопах батька та працював у Львові
слідчим у Сихівському відділку поліції
Львова, молодший син Богдан навчався в
школі в десятому класі.
Відвідувачка
присіла
перед
інспектором на стілець, що стояв біля
столу, і почала свою розповідь. Чоловік
запропонував їй стакан води. П’ючи воду,
дівчина обвела поглядом кімнату, яка
являла собою невелике прямокутне
приміщення з пофарбованими у жовтий
колір стінами, столом біля вікна,
декількома стільцями, шафою для паперів.
На вікнах висіли зелені однотонні штори з
цупкої тканини. В одному ж з кутів
кабінету стояв вішак для верхнього одягу.
Дівчина
розповіла
Леоніду
Матвійовичу про небезпечну пригоду біля
клубу. Той вислухав все уважно і сказав:
– Олю, я за тебе хвилююсь. Це
перший такий випадок? Чи колись
траплялось щось подібне?
– Це вже не вперше відбувається щось
незрозуміле,–
тихо сказала дівчина.–
Спочатку я думала, що це просто
випадковість, але потім декілька днів тому
прийшов лист з погрозами, а сьогодні я
10

мало не загинула. Думаю, що мене хочуть
вбити.
– Розкажи мені про всі ці випадки,–
попрохав інспектор.
– Перший випадок стався під час
поїздки з коліжанками Оксаною Якимів та
Світланою Когут до Тернополя. Гуляючи
містом і милуючись його пам’ятками, ми
вирішили
відвідати
Тернопільський
обласний художній музей, де проходила
виставка
Андрія
Наконечного,
українського
художника-неовізаниста,
якого в Кракові називали «український
Леонардо». Проходячи по залу музею я
раптом помітила, що збоку від мене почала
падати велика ваза з квітами. Я ледь
встигла відскочити. Дівчата підбігли до
мене та почали запитувати, що ж сталося.
Я тоді не надала значення цьому випадку.
– Коли ж трапились інші випадки,
Олю?– запитав інспектор, щось записуючи
у блокнот.
– Інший випадок стався зі мною зовсім
недавно, коли я їхала з Києва на літні
канікули додому. Я стояла на пероні,
чекаючи на потяг, який вже наближався до
перону. Навкруги було багато людей,
зокрема студентів, що їхали з навчання
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додому на канікули. Раптом я відчула, що
хтось мене сильно штовхнув в сторону
колії. Мені пощастило, і я не впала вниз,
інакше б ми б зараз з Вами не розмовляли,–
невесело посміхнулась Оля.
– А що з листом з погрозами, про який
мені ти розповідала?
– Лист надіслали мені декілька днів
тому. Адресат невідомий. В листі було
написано: «Стрежись, стерво, на тебе чекає
біда. Ти заплатиш за все». Всі літери були
вирізані з газет та приклеєні до паперу
формату А4.
– Це погано, що немає адресату. Я
планую відкрити справу, тому заберу лист
як речовий доказ. Завтра вранці принесеш
мені його,– сказав інспектор.
– Добре,– сказала дівчина.
– Чому ж ти мені раніше все це не
розповідала?– з докором запитав Леонід
Матвійович.– Тебе ж могли вбити. Ти
народилась в сорочці, доню.
– Напевно, що в сорочці,– невесело
посміхнулась дівчина інспектору.– Я вже
жалкую про те, що не розповіла Вам,–
винувато сказала дівчина.– Просто я не
була впевнена, що це були замахи. Але
після отримання листа з погрозами і
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сьогоднішнього випадку, я вже впевнена в
цьому.
– Добре, що ти звернулась до мене. Я
негайно займусь цією справою,– сказав
інспектор.– Але давай тепер поговоримо
про тебе, твої успіхи в навчанні,–
промовив чоловік, змінюючи тему. – Чув
ти стала Міс Університет в цьому році?
– Так,– скромно відповіла дівчина.
– Ти заслужила на це. Виросла дуже
файною дівчиною. Вся в маму.
Оля мовчки усміхнулась сумною
посмішкою.
– Як успіхи у навчанні?– поспішив
змінити тему розмови інспектор, знаючи,
що дівчина досі сильно сумує за батьками.
– На весняній сесії здала всі екзамени
на відмінно, навчання мені дуже
подобається –
викладачі цікаво
розповідають
матеріал,
є
декілька
подружок.
– Он як! Ти така молодець, Олю.
Краща дівка на селі,– пожартував Леонід
Матвійович.
– Таке скажете,– засміялась Оля.–
Добре, піду я. Рада була Вас бачити.
– І я тебе. Будь обережна,– сказав на
прощання інспектор.–
Справа дуже
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серйозна. Якщо щось станеться, то
телефонуй, мій номер телефону в тебе є.
Обіцяєш?
– Добре, обіцяю,– сказала дівчина.–
До завтра!– попрощалась Оля.
–
Бувай!–
відповів інспектор,
проводжаючи поглядом дівчину, що саме
виходила з кабінету.
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Розділ II Несподіване знайомство
Краснеє личко – серцю непокій
українська приказка
Наступного ранку випивши стакан
свіжого молока зі шматочком булки, які їй
рано вранці принесла турботлива вуйна
Галина, Оля вирішила віднести листа з
погрозами інспектору, як і домовлялись
вчора. Вийшовши з дому, дівчина взяла
ровера, вирішивши проїхатись на ньому до
сільради. Зачиняючи хвіртку, Оля кинула
погляд на свій двоповерховий дерев’яний
будинок. Їй одразу згадалось щасливе
дитинство – як тато підкидав її догори, а
потім ловив, мама пекла найкращі в світі
пироги з маком. Також Ользі згадались
веселі вечори в компанії батьків та їх друзів
і родичів, коли присутні співали різних
українських пісень, сидячи за столом
надворі. Особливо гарно співала мама Олі
Ганна, виводячи пісні високим чистим
голосом. У дівчини промайнула думка, що
це було ніби вчора. Стерши непрохану
сльозу, яка виступила в кутику правого
ока, Оля сіла на велосипед та швидко
поїхала у бік сільської ради.
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В той самий час в село Жуки в’їхав
чорний кросовер Nissan Juke. За кермом
був слідчий Оболонського управління
поліції ГУ НП у місті Києві, капітан поліції
Костянтин Соколовський, який їхав до
своєї вуйни Марії Шевченко в гості. Малим
хлопом він бував тут досить часто, але не
був в Жуках вже років десять, тому
в’їзджаючи в село дещо хвилювався перед
зустріччю з тіткою і сестрою Надійкою.
Востаннє він бачив Надю, коли їй було
всього лише 5 років.
Костя пам’ятав її малою непосидою зі
світлими кучерями, яка дуже любила
морозиво і свого кота Ваську. Вуйна Марія
була рідною сестрою матері Костянтина
Олени, вона рано залишилась вдовою – її
чоловік Дмитро втопився в річці Золота
Липа. Заміж вдруге тітка так і не
вийшла, бо не змогла покохати іншого.
Жили вуйна з донькою в центрі села
неподалік сільради, тому по дорозі Костя
вирішив зайти привітатись зі своїм
хрещеним батьком Леонідом Бойком,
місцевим інспектором, з яким і досі
підтримував зв’язок.
Село Жуки було досить великим
населеним пунктом, в якому налічувалось
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887 жителів. Машина швидко їхала
заасфальтованою
відремонтованою
дорогою. Обабіч останньої виднілись
доглянуті сучасні гарні будинки, сховані за
високими огорожами. Все село просто
потопало в зелені, адже всюди куди не кинь
оком виднілись липи, ясени, клени, туї,
ялівець, різноманітні плодові дерева, а біля
огорож око радували чорнобривці,
півники, гладіолуси. Праворуч вдалині
виднівся густий хвойний ліс. В цей час на
центральній вулиці не було видно ані душі.
Їдучи центром села, Костя відволікся
на хвилину, відповідаючи на дзвінок
матері. Подивившись перед собою на
дорогу він побачив, що невідомо звідки
перед машиною вигулькнула дівчина на
ровері, дуже делікатна з вигляду. Він почав
гальмувати,
незнайомка,
злякавшись
зіткнення, вивернула руль ровера в
сторону, через що не втримала рівновагу і
впала разом з велосипедом на землю.
Вискочивши з машини, молодий чоловік
підбіг до дівчини і занепокоєно запитав:
– Дівчино, з Вами все гаразд? Може
Вас відвезти в лікарню?
– Ви що, не бачите, куди їдете? Ви
ледь не вбили мене!– гнівно бликаючи
17

блакитними очима, сказала незнайомка,
дивлячись
на
високого
м’язистого
незнайомця з русявим волоссям. – Зі мною
все гаразд, дякую.
– Вибачте, будь ласка. Це сталось
випадково. Але Ви теж повинні були
слідкувати за дорогою,– сказав повчально
Костянтин і подав руку Олі, допомагаючи
встати.
– Та хто Ви в біса такий, щоб мене
повчати?– сказала Оля, відводячи погляд
від простягнутої руки, м’язи якої так і
перекочувались під коротким рукавом
світлої футболки. Самотужки підвівшись,
вона взяла чудом вцілілий ровер і
повернулася, щоб піти.
– Не тримайте на мене зла, шановна.
Нехай щастить,– сказав Костя.
– Дякую. Вам теж,– відповіла дівчина
і швидко пішла геть, гордо тримаючи
голову.
Молодий чоловік деякий час дивився
їй у слід, потім, стенувши плечима, сів до
машини, завівши двигун свого залізного
коня. Оля йшла збоку дороги, її
переповнював гнів перемішаний зі страхом
– знову вона ледь не загинула, це вже
вкотре за останній час. Але трохи
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поміркувавши, вона дійшла висновку, що
це випадковість, адже незнайомець був
чемний і турбувався про її самопочуття.
Про те, що який він привабливий, Оля
намагалась не думати. «Цікаво, хто він?
Що тут робить? Мабуть до когось приїхав
в гості»– дійшла висновку дівчина. Тим
часом чорний кросовер обігнав Олю,
поїхавши геть з місця події.
Підходячи до сільської ради, дівчина
побачила біля центрального
входу
знайомий чорний Nissan. «Цікаво, що йому
тут потрібно? Він що, переслідує мене чи
це збіг?» – подумала стурбовано Ольга.
Поставивши ровер біля будівлі, вона
зайшла всередину. Дівчина піднялась на
другий поверх, підійшла до кабінету
Леоніда Матвійовича і постукала у двері.
– Заходьте, будь ласка,– почулось
зсередини.
Прочинивши двері, дівчина зайшла до
кабінету інспектора.
– А, Ольга Михайлівна,– пожартував
Леонід
Матвійович.–
Проходьте,
проходьте.
– Ось, принесла Вам листа, як і
домовлялись,– сказала усміхаючись Оля.
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– Дякую, люба,– сказав чоловік.–
Сідай, будь ласка. Як твої справи? Більше
не було ніяких неприємностей?
– Та як же без них,– сказала, сумно
усміхаючись Оля, і розповіла про свою
неприємну пригоду на дорозі.
– Гмм,– сказав задумливо інспектор.–
Ти кажеш, що машина стоїть під
сільрадою?
– Так, це дуже дивно.
– А номер машини не запам’ятала
часом?
– Так,– сказала дівчина, назвавши
номер загадкової машини.
– Так це ж мій хрещеник Костя
приїхав з Києва!– радісно сказав Леонід
Матвійович.– На місяць у відпустку.
–
Серйозно?–
запитала Оля і
розсміялась з явним полегшенням.
– Він у мене капітан поліції, працює
слідчим,– розповів інспектор.– Ви з ним
навіть бачились років 10 тому.
–
Так, щось таке пам’ятаю,–
підтвердила дівчина.– На Вашому дні
народженні.
–
Точно,–
сказав, усміхаючись,
інспектор.
Хтось постукав у двері кабінету.
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– О, це мабуть Костя прийшов,–
сказав Леонід Матвійович.
– Добре, то я піду,– швидко сказала
Оля. – Не буду Вас відволікати.
– Стривай, я вас хоч познайомлю.
–
Якось другим разом, Леоніде
Матвійовичу. Бувайте!– сказала дівчина і
відчинила двері. Виходячи з кімнати, вона
знову побачила молодого чоловіка з
чорного кросовера, який саме збирався
заходити до кабінету. На мить їх очі
зустрілись. Дівчині аж подих захопило від
його близкості, вона просто втонула в його
сіро– блакитних очах. Оля поспішила до
сходів, картаючи себе за таку реакцію на
хрещеника інспектора.
Костянтин Соколовський здивовано
підняв одну брову, дивлячись їй у слід.
Самовдоволена усмішка промайнула на
його обличчі. Потім він рішуче зайшов у
кімнату.
– Добрий день, хресний тату!
– Добрий день, синку!
Чоловіки міцно обнялись, тому що
бачились два роки тому, коли інспектор
приїздив у справах до столиці.
– А що тут робила ця дівчина?–
запитав у інспектора Костя.
21

– Оля? Та вона заходила у своїй
справі,– відповів Леонід Матвійович.– На
неї було здійснено декілька замахів, ще й
на додачу надіслали лист з погрозами. До
речі дуже хороша дівчина.
–
Я помітив,–
сказав іронічно
Костянтин.–
Ледь не вбила мене на
дорозі,–
і Леонід Матвійович вдруге
вислухав розповідь про інцидент на дорозі.
– Даремно ти так. Ольга – сирота, два
роки тому в дорожньо-транспортній
пригоді загинули її батьки. В дівчини
залишилась лише рідна тітка Галина. А тут
ще й погрози, замахи.
– Я розумію,– подумавши, сказав
молодий чоловік.– А що там за справа?
Може я зможу допомогти.
– Та ти ж у відпустці,– нагадав йому
інспектор.
– Так, але шкода цю Олю. До того ж
такі справи – це мій профіль, Ви ж знаєте,–
відповів на це Костя.
–
Що сподобалась наша файна
дівчина?– сказав, усміхаючись, інспектор.
– Таке скажете,– відмахнувся його
хрещеник.
– Сподобалась, я ж бачу. Але я тільки
за, знаю її з самого народження і люблю як
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доньку,– промовив Леонід Матвійович і
розповів все про справу Олі.
Обговоривши план дій стосовно
розслідування замахів на Ольгу Кулик,
чоловіки розпрощались – Костя поїхав до
тітки Марії, а Леонід Матвійович
залишився на робочому місці, так як справ
було чималенько.
Через хвилин п’ять Костянтин вже
під’їзджав до двору своїх родичів. Вуйна
Марійка якраз поралась у дворі,
прополюючи квіти, які росли на клумбах з
обох боків викладеної каменем доріжки.
Це була висока темноволоса жінка 55-ти
років міцної статури. Почувши звук
прочиненої хвіртки, вона підняла голову. А
в двір вже заходив її племінник. Кинувши
сапу, вона радісно кинулась до Кості і
обійняла його.
–
Привіт, любий, як доїхав?–
запитала вуйна в небожа.
– Привіт, тітко. Добре, як бачиш
живий-здоровий,–
сміючись, сказав
Костя.– А де це наша мала бешкетниця?–
запитав він.
– Та не така вже вона й мала, має 15
років,– сказала з гордістю вуйна про
доньку.
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З дому вийшла його сестра Надійка,
жуючи велике червоне яблуко.
– О, Костя привіт!– крикнула вона і
пішла в їх сторону.
– Про вовка промовка, а вовк у хату,–
пожартував Костя, роздивляючись струнку
дівчину з темно-русявим волоссям і
блакитними очима в червоній майці та
коротких
джинсових
шортах,
яка
наближалась до них.– Надійко, ти так
виросла! Востаннє я бачив тебе років
десять тому, коли ти була ще зовсім малою.
Брат і сестра міцно обнялись. Тим
часом тітка Марія сказала:
– Ну, що, ходімо до хати пообідати? Я
якраз борщ зварила.
– А пішли! Сто років не їх домашнього
борщу,–
сказав весело племінник, і
компанія рушила в бік будинку.
Цієї ночі Оля спала неспокійно,
постійно прокидаючись від відблисків
грому та завивання вітру. Під ранок дівчині
приснився страшний сон– начебто вона з її
подружками Світланою та Оксаною
знаходяться в клубі, з ними весело
проводить час Дмитро, хлопець, який
подобається Свєті. І раптом вони вже не на
танцях, а на кладовищі, з могил мерці
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простягують до них руки. Оля хоче
кричати, але не може – вона втратила
голос. Дівчина бачить, що чомусь поряд
знаходиться її тітка Галина, рука хапає
вуйну і затягує її в могилу. Потім всі
зникають, Оля залишається одна і бачить,
що хтось страшний насувається на неї. На
щастя, невідомо звідки з’являється Костя і
рятує її. Дівчина прокинулась з криком, вся
спітніла і налякана. Включивши світло,
вона більше не змогла заснути. Сон дуже
стривожив дівчину, тому Ольга вирішила,
що краще деякий час пожити у вуйни
Галини, бо дівчина передчувала, що її
неприємності не закінчились, і мабуть не
для неї одної.
Зателефонувавши
тітці
Галі
п’ятничного ранку, Оля коротко описала їй
ситуацію. На що вуйна сама наполягля на
переїзді до неї. Дівчина швидко зібрала
речі та, востаннє кинувши погляд на свою
затишну кімнату з рожевими шпалерами,
покинула будинок.
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Розділ III «Сьогодні в клубі будуть
танці…»
Болить серденько, та плакать
стидненько!
українські приказки
Наступного суботнього вечора в
місцевому клубі були танці. Вся молодь
готувалась до цього важливого дня досить
ретельно, вбираючись у гарний модний
одяг, слабка стать до того ж робила собі ще
й гарні зачіски, макіяж, і всі охочі до розваг
і веселощів у всеозброєнні відправлялись
до двоповерхового клубу. Хто з хлопів мав
машину чи мотоцикль, приїзджали на них
до клубу, викликаючи зацікавлені погляди
у дівчат.
Молодь села Жуки і жителі сусідніх
сіл гуртувались невеличкими компаніями
біля входу до клубу. Були серед них
подекуди і приїзджі. О десятій вечора
зсередини починала лунати музика, але
зазвичай молодь починала сходитись
близько одинадцятої, коли добре стемніє.
Поряд з приміщенням клубу було
розташоване кафе «Залісок», де молодь
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могла придбати різні алкогольні напої та
наїдки до них.
Так було і цього червневого
суботнього вечора. Був лише початок літа,
надворі стояла тепла погода, небо було
всіяно безліччю зірок. З середини клубу
лунали пісні Олега Винника, дівчата та
хлопці стояли біля входу невеликими
групами,
про
щось
розмовляючи.
Подекуди було чути їх сміх. До будівлі з
усіх сторін підтягувались охочі до танців та
розваг. Були серед присутніх і Оля з
подружками Оксаною та Світланою.
Дівчата стояли в компанії Дмитра, який
розважав їх веселими розмовами. Навіть
Ольга іноді посміхалась. Дівчина стояла і
все когось шукала очима серед присутніх. І
ось нарешті вона знайшла того, кого так
хотіла побачити – до клубу якраз підходив
Костя з другом Петром, сином місцевого
інспектора, який також приїхав у
відпустку. Ольга вся аж зашарілась,
відчувши як кров прилила до обличчя від
хвилювання, коли її погляд впав на
Костянтина.
І не тільки вона задивлялась на
красеня – дівчата і молодиці потайки
подивлялись на приїзджого гостя, який
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дуже гарно виглядав у блатній сорочціполо та світлих джинсах. На руці в нього
був дорогий годинник. Костя і Петро ж
здавалось не помічали прикутої до них
уваги, вони пройшли в середину клубу.
Поступово вся молодь перемістилась
всередину на танцпол. Оксана, Оля, Свєта
та Дмитро теж зайшли в середину
приміщення. Там було вже досить людно,
молодь ритмічно рухалась під пісню NK
«Пелігросо»,
яка
дуже
подобалась
Світлані. Вона навіть вважала, що дещо
схожа на Настю Каменських.
Світлана була високою красунею з
довгими ногами і довгим темним волоссям.
Дівчина була татусевою донькою, росла в
сім’ї одна, не маючи рідних братів і сестер,
тому звикла отримувати все, що вона хоче.
Так було і з хлопцями.
Подружки
вирішили
трохи
потанцювати.
Через
деякий
час,
вирішивши перепочити, вони стали з боку
танцмайданчика, до них одразу ж підійшов
Дмитро і став біля Олі. Свєта невдоволено
піджала повні губи, але тут же знову
почала посміхатись так як до них підійшов
Петя з Костею. Петрові давно подобалась
Оксана, висока дівчина з пшеничним
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волоссям та темно-зеленими очима, тому
він вирішив з нею поспілкуватись. Дівчина
відповідала взаємністю. Пісня змінювала
пісню, і ось заграла довгоочікувана
повільна
музика.
Хлопці
почали
запрошувати дівчат. Петро запросив
Оксану, Діма – Олю. Ольга вагалась, але
потім, побачивши, що Костя не збирається
її запрошувати, погодилась на пропозицію
Дмитра і пішла разом з ним на танцпол
слідом за Оксанкою і Петром. Світлана не
розгубилась і сама запросила Костю на
танок. Той погодився, і ще одна пара стала
рухатись у такт повільної пісні.
Побачивши, що Свєта танцює з Костею,
Оля засмутилась, але не показала цього,
усміхаючись Дімі, який казав, що вона –
найкраща дівчина на танцполі та й взагалі
у світі. Оля б воліла почути ці слова від
іншого. Тим часом Світлана і Костя про
щось говорили, усміхаючись, вправно
рухаючись на паркеті. В Олі вкрай
зіпсувався настрій, і навіть компліменти
Дмитра вже не піднімали настрій. Дівчина,
вирішила, що пора йти додому. Після
закінчення повільного танцю, дівчина
розпрощалась з усіма, сказавши, що має
невідкладні справи зранку, та пішла
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додому. Дмитро хотів провести Олю, та
вона делікатно відмовила
хлопцю,
вирішивши, що чесність –
завжди
найкраще рішення в сердечних справах.
Йдучи вулицею до оселі вуйни, Олі
здалося, що хтось слідкує за нею. Добре,
що йти було недалеко, і через хвилин 10
дівчина вже була вдома. Ользі не здалося,
що за нею хтось йде назірці – недалеко від
дому тітки Олі Галини зупинився
Костянтин, розмовляючи з кимось по
телефону:
– Так, вона вже вдома. З нею все
добре. Так, зрозумів Вас. На добраніч,
Леоніде Матвійовичу.
Завершивши розмову, Костя пішов
додому з почуттям виконаного обов’язку.
Ще вдень інспектор і Костянтин,
обговоривши справу про замахи на Ольгу,
дійшли виновку, що справа дуже серйозна–
Оля в небезпеці, тому вирішили, що Костя
стане типу тілоохоронця дівчини заради її
порятунку, адже злочинець міг нанести
удар будь-якої миті. Це було рішення Кості
допомогти Олі. Леонід Матвійович,
почувши його слова, лише хитро
посміхнувся собі у вуса і погодився на його
пропозицію.
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Через декілька днів все село Жуки
обговорювало сумну новину – несподівано
вмерла тітка Ольги Галина Остапчук.
Дівчина знайшла її на підлозі на кухні
мертвою. Інспектор з судмедекспертами з
району забрали тіло на розтин у районний
морг. Описати горе Олі словами
неможливо, адже вона втратила останню
рідну людину. До того ж Леонід
Матвійович розглядав як одну з версій
вбивство, а не природню смерть. Дівчина
зрозуміла,
що
Леонід
Матвійович
припускає, що тітка стала випадковою
жертвою, а вбити хотіли саме її.
Ольга вирішила пожити поки що в
будинку покійної тітки, тому що комусь
було треба доглядати за худобою. Добре
все обміркувавши, дівчина тепер майже не
сумнівалась, що той страшний сон під
п’ятницю снився їй недаремно. Вона
розказала про нього Оксані, коли та
навідала її через декілька днів після смерті
тітки,
запитавши
про
самопочуття
подружки. Оксанка принесла з собою
пирога з маком, якого спекла власноруч,
щоб порадувати дівчину. Оля зробила чай
зі свіжого липового цвіту та нарізала їм
пирога,
який
вийшов
на
славу.
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Розговорившись з подругою, дівчина
розказала їй про кошмарний сон в
подробицях – Оксана вміла розгадувати
сни. Здогадки Ольги підтвердились – їй
наснився віщий сон. Дівчата припустили,
що події наступних днів будуть якось
пов’язані з героями сну. Оля потайки
тішилась тому, що уві сні її врятував саме
Костя. В душі в неї зажевріла слабка надія
на те, що і в житті трапиться так, що
молодий чоловік прийде їй на допомогу.
– То ти ти кажеш, що твою вуйну ще
поки що не віддають на поховання. А
чому? Як вони це пояснюють? – запитала
Оксана.
– Вчора заходив Леонід Матвійович,
сказав,
що
треба
ще
провести
токсикологічне дослідження. Інспектор
хоче впевнитись, що вона вмерла
природною смертю. В нього є припущення,
що її могли отруїти, адже наскільки нам
відомо серйозних проблем зі здоров’ям у
тітки Галини не було,– відповіла Ольга. –
Тому чекаємо на результати досліджень.
– Зрозуміло,– сказала Оксана.– А я й
не знала, що все так серйозно.
– Як бачиш,– сказала Оля.– А що там
було в клубі після того як я пішла?–
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запитала Оля в Оксани, змінюючи тему
розмови.
–
Та ще трохи потанцювали зі
Свєтою, а потім розійшлись по домівках.
– Петя провів тебе додому?– запитала
з хитрим блиском в очах Оля.
–
Так. Уявляєш, він навіть
запропонував мені зустрічатись.
– А ти?– запитала Оля, знаючи
відповідь наперед.
– Так, ти ж знаєш, що він мені ще з
восьмого класу подобається.
– Знаю, Оксанко, знаю. Я дуже
щаслива за вас,– сказала радісно Ольга,
обіймаючи подругу.– А що ж Світлана? З
ким йшла додому? –
запитала Оля,
приховуючи хвилювання від найкращої
подружки.
– З Дімою. Світлана казала, що вони
навіть цілувались. Правда Свєта все
жалкувала, що на місці Діми був не Костя.
Дуже вже він їй сподобався. Світлана
думала, що після повільного танцю з нею,
Костянтин проведе її, але він, як тільки ти
пішла, розпрощався з нами і пішов з клубу.
– Так? Ну то й добре,– сказала
дівчина, відчуваючи полегшення від
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почутого.– Давай доїдати твій пиріг, який
в тебе вийшов просто пальчики оближеш.
– Ой, таке скажеш,– сказала її
подруга, ледь почервонівши.
– Правда, правда. Ти вмієш готувати,
Петрові пощастило,– пожартувала Оля, і
дівчата дружно розсміялись.
Раптом у Оксани задзвонив мобільний
телефон. Телефонувала мама, попросивши
Оксану йти додому поратись по
господарству. Сім’я Якимів тримала
велике господарство – корову, качок,
курей і кролів, тому Оксана розпрощалась
та швидко пішла додому.
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Розділ IV З сусідом дружи, а тин городи
Козла бійся спереду, коня – ззаду, а
лиху людину – з обох боків
українська приказка
Наступного дня у Ольги було аж два
відвідувача. Спочатку до дівчини завітала
подружка Світлана близько 12-ї години
дня. Привітавшись, дівчина пройшла до
вітальні.
Оля
запропонувала
Свєті
присісти, а сама пішла на кухню зварити
кави. Через хвилин десять, господиня дому
поставила перед гостею чашку ароматної
кави з вершками та домашнє вівсяне
печиво, яке дівчина спекла власноруч.
Сама ж Оля не любила каву, тому зробила
собі ароматний трав’яний чай.
– Ну, розказуй, як ти? Вже трошки
відійшла від смерті вуйни Галини?–
запитала Світлана, відпиваючи каву з
чашки.
– Та як тобі сказати, трохи наче
відійшла, але все одно ще дуже
переживаю,– відповіла Оля подрузі.
– Тебе можна зрозуміти. Це дійсно
страшно знайти рідну людину мертвою на
підлозі.
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– Так, і ворогові не побажаєш. А що в
селі нового?
– Та є дещо. Хоч настрій тобі підійму.
– Ну, то розказуй. Мені це зараз якраз
і потрібно,– промовила Оля.
– Отож слухай,– сказала Свєта.–
Неподалік мене, як ти знаєш живуть
Василь Мельник і його кум Микола
Гунька. Вчора сталась подія в стилі
кайдашевої сім’ї. Прямо і сміх, і гріх. У
Василя Мельника на днях хтось вкрав
в’єнамського кабанчика. Про це наш сусід
жалівся односельчанам в магазині. І ось
вчора, проходячи біля двору Миколи
Гуньки, наш Володька Мазурик побачив на
подвір’ї
в’єтнамського
кабанчика.
Оскільки в нашому селі всі знають, що
таких свиней тримає лише Вася Мельник,
Мазурик зрозумів що до чого. Він
швиденько пішов до Василя і розказав
йому про побачене. Недовго думаючи,
Мельник взяв вила і побіг до свого кума
Гуньки. Той саме був у дворі.
– А що ж це Ви, куме, взагалі совісті
не маєте?– гнівно запитав Василь.
– Чому не маю? Маю. Це наклеп,–
сказав Микола.
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З-за забору було видно голови сусідів,
яким було цікаво як розвиватимуться події
далі.
– То маєте кажете? А як же Ви
поясните той факт, що на Вашому подвір’ї
недавно
бачили
мого
вкраденого
в’єтнамського кабанчика?
– Та то брехня, куме.
– Ні не брехня, Володька Мазурик
бачив. Ви, куме, добрий баранчик, да пововчому виєте.
– А Ви, шановний куме, не виєте? А
хто з моєю Ганькою обіймався, коли я не
бачив? А? Мовчите, правильно робите, бо
сказати нічого.
– Та Ваша Ганька сама на мені
повисла.
– Брехня, моя жінка не така.
– Така, така. А Ви робіть же би сте
мали, куме, а чужого не чіпайте.
– Тільки після Вас. Щоб я Вас біля
моєї Ганьки більше не видів. Шляк би тебе
трафив!
– Що? Та я тебе зараз…– сказав
Василь і побіг до Миколи з вилами.
– Йой, рятуйте, люди добрі!– з цими
словами Гунька кинувся до хати. Василь
побіг за ним. Більше односельчани нічого
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не бачили лише чули крики обох чоловіків.
Хтось вже покликав інспектора Леоніда
Матвійовича, який прийшов якраз вчасно,
зайшов у хату та розняв обох розлючених
сусідів. Бідна Ганька забилась у куток і
тихо за всім спостерігала, вирячивши очі
від жаху. Але все обійшлося, кабанчика
віддали законному власнику, а Василь
заприсягся Миколі, що більше до Ганьки ні
ногою. Вася Мельник вирішив не писати
заяву на кума, бо розумів, що і він винен
перед Миколою. Оскільки дивитись більше
не було на що, спостерігачі почали
розходитись кожен у своїх справах,
згадавши що і корова не доєна, і кози не
нагодовані, і курям треба дати зерна.
Оля не змогла стриматись, і навіть
іноді сміялась з горе-сусідів.
– Дякую, Свєт, хоч настрій підняла,–
сказала вона.
– Та нема за що. Я сама сміялась, коли
почула цю історію. Володька Мазурик
розповідав ще цікавіше. Ти ж його знаєш.
– Знаю,– сказала Оля.– Мазурик ще
той кадр. Від вершка два горшка, але з
харизмою. До того ж ще є добрим
оповідачем.
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– Згодна з тобою, Олю. Ну, то я вже
мабуть піду. Бо ще обіцяла матері зайти до
бабусі Люби, щоб допомогти по
господарству.
– О, молодець. Бабі Любі привіт!
– Добре, передам,– сказала Світлана,
виходячи з дому.– Бувай!
– Нехай щастить!– сказала Оля.
Відчиняючи
хвіртку,
Світлана
наштовхнулась на ще одного гостя, який
саме збирався заходити до двору. Це був
Костя. Кого-кого, але його ніхто з дівчат не
очікував тут побачити.
– Дівчата, привіт!– весело сказав
Костя.
На мить в очах Світлани промайнула
злість, хоча Костя подумав, що може йому
це здалось.
– Привіт!– привітались і дівчата.
– А я до тебе, Олю, у справі,– сказав
Костя, звертаючись до дівчини.
– Добре, побігла я. Мені ще до бабусі
треба зайти. Па-па!– сказала Свєта і
швидко пішла геть, гордо тримаючи
голову.
Оля ж була дуже рада візиту Кості, але
ретельно це приховувала, тому просто
посміхнулась і запросила гостя до хати.
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Зайшовши до вітальні, Оля запропонувала
Кості сісти на диван та запитала:
– Костя, Вам каву чи чай?
– Чай, я не люблю каву,– сказав
Костянтин.
– Я теж,– посміхнулась йому Оля і
пішла заварювати чай.
Повернувшись до кімнати з двома
чашками духмяного чаю, дівчина сказала:
– Ви казали, що прийшли до мене у
справі. Я Вас уважно слухаю.
– Інспектор розказав мені про замахи
на Вас і про надісланий лист з погрозами.
Олю, я вирішив допомогти йому розкрити
цю справу.
–
Ви? Допомогти?–
здивовано
запитала дівчина.– Але чому? Ви ж у
відпустці наскільки мені відомо.
– Так, я приїхав у село на місяць, тому
що давно не бачив вуйну з сестрою.
Допомогти я виріши, бо бачу, що справа
дуже серйозна, Ви можете постраждати. До
того ж такі справи – це мій профіль, адже
я працюю слідчим в управлінні поліції
міста Києва.
–
Дякую Вам,–
сказала Оля,
відчуваючи як швидко б’ється її серце.
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«Він хоче допомогти мені. Це так
мило з його боку» – подумала дівчина.
Повернувши голову до співрозмовника,
вона помітила, що Костя уважно розглядає
її профіль.
– Я хотів запитати чи були ще якість
замахи на Вас?– швидко запитав молодий
чоловік, подивившись в очі Олі довгим
уважним поглядом. Дівчина не витримала і
перша відвела погляд, зашарівшись.
– Ні,– тихо відповіла вона.
– Це добре,– сказав Костянтин.–
Дуже смачний чай. В Києві такого нема,–
похвалив він дівчину, яка сиділа перед ним
у симпатичній сукні в квіточку, милуючи
око своєю свіжістю і красою.
«І дівчат у Києві таких нема» –
подумав він, відчуваючи як в нього дещо
прискорився пульс.
– Вибачте, будь ласка, мене за мою
поведінку під час нашої першої зустрічі.
– Добре, я пробачаю, я ж розумію, що
у Вас зараз тяжкий період,–
сказав
примирливо Костя.
– Дякую за розуміння.
– Олю, я хотів запитати, після смерті
тітки у Вас є хтось близький, до кого б Ви
могли звернутись по допомогу? Далекий
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родич, хлопець, близька подружка?–
запитав Костя, відчуваючи, що ця
відповідь важлива для нього.
– Ні, нема. Хіба Оксана і Світлана.
Більше немає нікого,–
простодушно
відповіла дівчина.
– Зрозуміло. Ось Вам мій телефон,–
промовив молодий чоловік, простягуючи
Олі свою візитну картку.– Якщо потрібна
буде допомога – звертайтесь.
– Щиро дякую Вам, Костя,– сказала
дівчина,
усміхаючись
білосніжною
посмішкою. Потім вона помітила, що
Костянтин уважно дивиться на її губи.
Дихання дівчини прискорилось.
– Я мабуть вже піду, Олю,– сказав
раптом Костя.– Дуже радий Вас був
побачити, Ви надзвичайно гарна та
розумна дівчина.
– Дякую, мені приємно таке чути.
Костя встав з дивану і рушив до
виходу, Оля поспішила за ним.
– Леонід Матвійович і я повідоми Вас,
якщо дізнаємось щось нове про смерть
Вашої тітки. Щиро співчуваю Вам,– сказав
Костя,
обернувшись
до
дівчини,
відчиняючи вхідні двері.
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– Щиро дякую,– тихо сказала Ольга,
опустивши голову, щоб приховати біль в
очах. Потім вона підняла на нього погляд і
подивилась в його очі. Для цього їй
довелось трохи підняти голову, тому що
вона ледь сягала йому плеча.
Оля стояла близько від молодого
чоловіка, і він відчув слабкий запах ванілі.
Дівчина була така тендітна, беззахисна. Не
розуміючи, що робить, Костя зачинив двері
та рвучко обійняв дівчину, припавши до її
солодких вуст. Він зрозумів, що підсвідомо
бажав цього давно, з першої їхньої зустрічі.
Дівчина спочатку завмерла, але потім
почала
пристрасно
відповідати
на
поцілунок Кості.
Врештірешт
відірвавшись від вуст дівчини, Костя
подивився неї затуманеним поглядом.
– Вибачте, я мабуть піду. Я не
повинен був це робити,– сказавши це, він
прочинив двері та швидко пішов до
хвіртки. Оля ж розгублено дивилась йому в
слід, не розуміючи, чому він так сказав.
Адже видно було, що їм обом сподобався
поцілунок. Коли його мужня постать
зникла з поля зору, вона зачинила двері,
залишившись
наодинці
зі
своїми
роздумами.
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Наступного дня їй зателефонував
Леонід Матвійович і повідомив, що
результати розтину її вуйни свідчать про
те, що вона вмерла природньою смертю від
серцевої недостатності. Інспектор сказав,
щоб дівчина добре подумала чи немає в неї
далеких родичів, про яких вона могла
забути. Оля сказала, що таких точно немає.
Леонід Матвійович повідомив, що в такому
разі він виключає версію замахів заради
спадку та буде вести розслідування в
іншому напрямку. Також чоловік сказав,
що тіло покійної можна буде забрати цієї
суботи. Дівчина подякувала йому за
інформацію. На тому й розпрощались.
Швидко зібравшись, вона поїхала у
районний центр, вирішивши не відкладати
організацію похорон тітки у довгий ящик.
Дівчина повернулась додому ввечері
стомлена, але задоволена тим, що встигла
все зробила все заплановане.
Похорон був в суботу. Попрощатись з
вуйною Галиною прийшло немало
односельчан, серед яких були Леонід
Матвійович, Оксана, Світлана, сусіди
покійної та Костя, з яким дівчина останнім
часом досить часто спілкувалась. О 12.00
тітку поховали на місцевому кладовищі.
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Все що залишилось від ще досить молодої
жінки, це хрест та свіжа могила з безліччю
квітів і вінків.
Подружки втішали дівчину, як могли,
але розуміли, що найкращі ліки – це час. З
кладовища всі рушили до дому покійної, де
відбувся поминальний обід. Говорили
багато гарних слів про тітку Галину,
питали в Олі, що дівчина планує робити
далі. А хіба ж вона знала?! Майбутнє перед
нею було нечітким. Прощаючись з усіма,
дівчина вирішила, що не опустить руки та
буде жити далі, якби тяжко не було. Адже
життя продовжується. З цією думкою Оля і
заснула.
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Розділ V Ще один замах
Пішов вовк по вовну та сам зостався
стриженим
українська приказка
Цей день нічим не відрізнявся від
інших. Був початок липня. Нагодувавши
худобу, Оля зайшла до літньої кухні, щоб
там поприбирати. Раптом дівчина почула,
що двері приміщення зачинились. Це
здивувало її. Останнім часом замахів
більше не було, тому Оля сподівалась, що
вони залишились в минулому. Як
виявилось, вона помилялась. Ольга
підійшла до дверей і спробувала їх
відчинити, але не змогла цього зробити.
Дівчина відчула як липкий страх обхопив її
душу холодними лещатами. Через кілька
хвилин Оля відчула запах диму, який
просочувався з-під дверей. Вона зрозуміла,
що хтось навмисне підпалив літню кухню.
Дівчина почала кричати і звати на
допомогу, але ніхто не почув її. Так і не
дочекавшись ні від кого помочі, Оля
опустилась біля дверей на землю і закрила
обличчя руками. Гіркі сльози полились з її
очей. Вона була просто у відчаї. Адже
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сьогоднішній день міг стати останнім у її
житті, а вона ще так багато не встигла
зробити у житті – сказати кохаю своєму
обранцю, вийти заміж, закінчити навчання,
стати мамою. Цей список був просто
величезний. А головне – вона так і не
дізнається, хто ж за цим всім стоїть.
Та дівчині пощастило – смерть знову
обійшла її. Йдучи до Олі за дорученням
Леоніда Матвійовича, Костя поспішав,
щоб застати Ольгу вдома. Ще здалеку він
помітив дим на подвір’ї дівчини. Костя
кинувся туди, лякаючись навіть думки, що
міг спізнитись, і дівчина загинула.
Зайшовши у двір і озирнувшись, Костя
побачив, що горить не будинок, а літня
кухня. Підбігши до неї, він хотів відчинити
двері, але вони виявились замкнені на
замок.
– Олю, ти там?– крикнув він.
У відповідь він почув слабкий стогін.
Недовго думаючи, молодий чоловік почав
ламати двері. З третього разу двері
піддались. Забігши до приміщення, Костя
побачив Олю, яка лежала непритомна на
підлозі збоку від входу. Він підняв її на
руки та вибіг із задимленого приміщення.
Поклавши дівчину на землю, він почав
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робити їй штучне дихання. Через декілька
хвилин дівчина застогнала та повільно
розплющила очі. Тим часом до кухні
почали збігатись сусіди, почувши запах
диму. Зрозумівши, що сталась серйозна
пожежа, люди почали носити відрами воду
та гасити вогонь. Василь Мельник по
телефону
викликав
пожежників
з
районного центру. На щастя, літня кухня
була зроблена з цегли, а не з дерева, тому
пожежу вдалось досить швидко загасити.
Пожежна машина приїхала, коли вогонь
було приборкано.
Леонід Матвійович, який приїхав,
коли пожежу було вже ліквідовано, наказав
всім відійти від місця злочину, записав
імена присутніх, а потім почав шукати
речові докази. Обдивившись все навкруги,
він знайшов шматок білої атласної тканини
в чорний горошок на гілці куща жасмину
біля літньої кухні. Зрозумівши, що більше
нічого не вдасться знайти, інспектор
підійшов до Кості, який був біля
потерпілої. Оля виглядала вже краще, але
бліде обличчя та слабкість не дуже
сподобались Леоніду Матвійовичу, тому
він вирішив відвезти дівчину до районної
лікарні. Посадивши Ольгу в машину,
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інспектор з Костянтином швидко поїхали
до Золочіва.
В приймальному відділенні їх
направили до лікаря Миколайчука Івана
Андрійовича. Їм пощастило, лікар був
вільний. Іван Андрійович був високим
чоловіком сорока п’яти років міцної
статури. Він одразу ж почав оглядати Олю.
Оглянувши дівчину, він сказав, що нічого
серйозного нема, але він все ж таки
залишить її на декілька днів у лікарні, так
як Оля отруїлась чадним газом.
Інспектор показав дівчині шматок
тканини, який знайшов біля місця злочину,
та запитав, чи не знає кому він може
належати. Оля глянула на речовий доказ і
сполотніла – у Світлани була сукня з такої
тканини. Все ще не вірячи власним очам,
вона промовила:
– У Світлани, моєї подруги, є така
сукня. Але я не вірю. Невже це вона?! Це
якась помилка.
– Помилка це чи ні ми обов’язково
дізнаємось. А тепер відпочивай,– сказав
інспектор.– Ми вже підемо. Відпочивай та
набирайся сил.
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– Так, ми знайдемо винного, він
заплатить за все!– сказав Костя, дивлячись
дівчині прямо в очі.
– Дякую вам, ви врятували мені
життя,– сказала дівчина.
– Ну, це заслуга Костянтина, він в нас
справжній герой,–
сказав, сміючись
Леонід Матвійович.– Олю, я залишу біля
тебе Костянтина про всяк випадок.
– Я не проти,– усміхнулась Оля.
– Все, молодь, бувайте!– з цими
словами інспектор вийшов з палати.
Леонід
Матвійович
вирішив
послідкувати за Світланою допоки Оля
була в лікарні. Та на нього чекало
розчарування – дівчина не робила нічого
дивного. То вона ходила в гості до своєї
бабусі, то купляла продукти в магазині, а
перед випискою Олі дівчина з Оксаною
відвідала подружку в лікарні. Інспектора
вже почали брати сумніви щодо того, що
всі ці замахи – справа рук Світлани. І тоді
він вирішив вдатись до хитрощів –
записати на диктофон відверту розмову
Олі зі Світланою.
Через декілька днів після пожежі на
подвір’ї покійної вуйни Леонід Матвійович
і Костя забрали Олю з лікарні додому.
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Дівчина ще була трохи заслабка, але
виглядала вже набагато краще. Інспектор
розказав Ользі план викриття Світлани, і
вона, трохи подумавши, погодилась.
Наступного дня дівчина домовилась
про зустріч зі Свєтою в кафе «Залісок».
Світлана прийшла на домовлене місце без
запізнень. Привітавшись, дівчата сіли за
один із столиків біля стіни.
–
Як ти себе почуваєш, Олю?–
запитала дівчину Світлана.
–
Та наче краще. Вчора Леонід
Матвійович з Костею забрали мене з
лікарні,– сказала Ольга, помітивши, як
після цих слів спохмурніло обличчя Свєти.
До них підійшла офіціантка Аліна та
запитала, що дівчата будуть замовляти.
– Лате, будь ласка,– сказала Оля.
– І мені теж, лате,–
промовила
Світлана.
– Це все?– запитала Аліна.
–
Так, все,–
сказала Оля,
подивившись запитально на подругу.–
Дякуємо, Алін,– додала вона.
– Та нема за що, дівчата,– сказала
офіціантка і пішла виконувати замовлення.
– Це добре, що ти одужуєш,– сказала
Свєта, дочекавшись, коли Аліна відійде.–
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А навіщо ти мене покликала?– запитала
Світлана.
– Справа в тому, що на місці підпалу
я знайшла ось це,– з цими словами Оля
витягла з сумки прозорий пакетик, в якому
лежав шматочок тканини в горошок.– Ти
не знаєш, кому це може належати?–
запитала дівчина, пильно вдивляючись в
обличчя найкращої подруги.
Світлана трохи зблідла, а потім
промовила:
– Ні, не знаю. Чому я маю знати, кому
належить цей шматок тканини?
– Думаю, що маєш знати, адже він
належить тобі,– сказала Оля.– Я бачила
тебе в такій сукні.
– Хіба тільки в мене може бути така
сукня? Олю, не вигадуй,ми ж подруги.
– Я теж так думала…до тієї пожежі. А
зараз сумніваюсь в тому, що ми друзі.
– Повір, я нічого не робила поганого.
– А якщо ми зараз підемо і ти мені
покажеш ту сукню? Що ти на це скажеш?
Оля побачила, що вираз обличчя
Свєти змінився – воно стало зле та хиже.
–
Нікуди ми не підемо. Добре,
визнаю, це була я. І в музеї в Тернополі, і
на даху клубу теж я, тому що я тебе
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ненавиджу. В тебе все є – і увага хлопців,
і титул «Міс Університет-2019», і симпатія
Кості, і багато друзів, які тебе обожнюють.
Я ж не гірша за тебе, то чому тобі щастить,
а мені ні?!
– Але ж в тебе є теж багато всього –
живі батьки, навчання в інституті, друзі.
– Так, але ти краща за мене!
– То ось ти яка, подружко, я ж могла
померти! Ти це розумієш?!
– Так, розумію. Я рада, що все
обійшлось, бо після пожежі я зрозуміла, що
вбивство – це жахливо.
– Але ти хотіла мене вбити! Чим ти
взагалі думала, Свєт?! Ми більше не друзі.
Прощавай!– сказала Оля і хутко пішла до
виходу.
Вийшовши надвір, вона пішла в бік
кущів, де на неї чекали інспектор і Костя.
– Я записала розмову. Вона зізналась,–
тихо промовила дівчина, протягуючи
диктофон з записом.
– Молодець. Решта – це наша
справа,–
сказав Леонід Матвійович.–
Завтра напишеш заяву.
– Добре,– тихо сказала Оля.– Я
мабуть вже піду.
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– Я тебе проведу,– рішуче сказав
Костя.
– Бувайте, молодь,– сказав інспектор,
сідаючи в машину.
Леонід Матвійович завів мотор і
машина швидко поїхала геть. Провівши
очима автомобіль, Костя взяв Ольгу за
руку, і вони рушили в бік дому дівчини.
Зупинившись перед двором Олі, Костя
обійняв дівчину двома руками і поцілував.
А потім сказав:
– На добраніч! Солодких снів, Олю.
– Дякую, Костя! Тобі теж,– сказала
дівчина, дивлячись молодому чоловікові в
очі.
На тому й розпрощались.
Наступного дня Леонід Матвійович,
отримавши ордер на обшук будинку
Світлани, прийшов до неї додому. Двері
відчинила її мама, Валентина Іванівна.
- Добрий день, інспекторе! А Ви до нас
у якій справі?– здивовано запитала жінка.
- Я з ордером на обшук. Свєта вдома?
- Вона щось накоїла,– здогадалась
Валентина Іванівна.
- Так, на жаль, накоїла.
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- Світлана вдома,– тихо сказала вона,
впускаючи інспектора та Костю до
будинку.
- Світлано, до тебе прийшли,–
гукнула жінка.
Через декілька хвилин Леонід
Матвійович та Костя побачили Свєту, яка
спускалась до них сходами з другого
поверху. Побачивши їх, дівчина зблідла,
здогадавшись про причину несподіваного
візиту, але все ж таки підійшла до
інспектора з помічником.
–
Добрий день!–
привіталась
дівчина.– Ви до мене?
– Здрастуй! Так, до тебе,– сказав
інспектор.– В нас є ордер на обшук. Ти
підозрюєшся у замаху на життя Ольги
Кулик.
Мама
Світлани
лише
злякано
зойкнула. Свєта ж стояла біла, як крейда.
– В першу чергу ми б хотіли оглянути
твою кімнату,– сказав Костя.
– Добре,– прошелестіла Світлана, і
повела їх на другий поверх до кімнати.
В кімнаті Світлани інспектор і Костя
нічого не знайшли, а ось на горищі в старій
скрині вони таки знайшли те, що шукали –
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сукню в горошок з відірваним шматком на
подолі.
– Ось і все, Світлано,– сказав дівчині
інспектор.– Фініте ля комедія,– додав він.
– Ви знаєте такі вислови?– іронічно
запитала Свєта.– Хто б міг подумати,–
сказала вона, презирливо дивлячись на
інспектора.
– Знаю, Світлано, знаю. А ще знаю,
що ти виявилась вовком в овечій шкурі.
– Через тебе мало не загинула Оля!–
сказав Костя зі злістю.
– Я жалкую про це, правда,– тихо
сказала Свєта.
– Ми беремо тебе під варту,– сказав
Леонід Матвійович.– Збирай речі, ми
чекаємо на тебе внизу,– додав він, і
чоловіки
залишили
дівчину
одну,
спустившись на перший поверх.
Дівчина збиралась довго, врешті-решт
вона була готова, і Леонід Матвійович з
Костянтином повезли її до районного
відділку поліції, де на неї чекало заслужене
покарання.
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Епілог
Стояла тепла сонячна погода, на
ясному блакитному небі не було ані
хмаринки. Був кінець літа. Їдучи в
комфортабельному купе потягу ЛьвівКиїв, Оля милувалась краєвидом за вікном,
який постійно змінювався. То перед очима
швидко проносились дерева з пишними
кронами, то зелені луки, на яких
випасалась худоба. Дівчині не вірилось, що
вже скоро знову настане осінь, і в
університеті розпочнуться заняття. А наче
вчора вона тільки приїхала до себе додому
в село Жуки. Перед очима в дівчини
постали події останніх днів.
Вона згадала як батьки Свєти просили
забрати заяву з районного відділку поліції.
Оля довго вагалась, та згадавши скільки
хороших моментів було в них з Світланою,
врешті-решт вирішила, що колишня
подруга і так покарана –
всі, крім
найрідніших людей, відвернулись від неї.
Зі Свєтою вони більше не спілкувались,
Оля викреслила її зі свого життя,
вирішивши підтримувати дружбу лише з
Оксаною. Доречі Петро зробив Оксанці
пропозицію, на яку вона дала ствердну
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відповідь. Тепер вони заручені та щасливі.
Та не в одної Оксани все налагодилось в
особистому житті – Костя та Оля почали
зустрічатись, і з того часу бачились кожен
день допоки у Костянтина не завершилась
відпустка. Але навіть після від’їзду Кості,
закохані продовжували спілкуватись в
телефонному режимі. Дівчина навіть не
могла уявити наскільки приємно кохати і
бути коханою. Вона зрозуміла, що все, що
було в неї до цього, було просто
репетицією перед справжніми стосунками.
Та ось один з пасажирів сказав Ользі:
– Олю, вже під’їзджаємо до Києва.
Хвилин через 20 будемо на місці.
– Дякую Вам, Олеже Івановичу! Ви
такий уважний,– сказала Оля, усміхаючись
літньому імпозантному чоловіку. Це був
чоловік середнього зросту, який мав
гострий розум та гарне почуття гумору,
тому дівчина весело провела час, навіть не
помітивши, що скоро прибуде до Києва.
Олег Іванович, як виявилось, раніше
працював викладачем англійської мови в
Національному університеті біоресурсів і
природокористування України. Він був
одружений, мав одну доньку та двох
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чудових онуків, фотографії яких вже встиг
показати Олі.
Іншими пасажирами були двоє
тінейджерів-меломанів, які всю дорогу
слухали музику у величезних навушниках.
Подивившись у вікно вагона, Оля
побачила, що потяг вже під’їзджає до
перону
Центрального
залізничного
вокзалу.
Попрощавшись
з
Олегом
Івановичем, дівчина забрала речі та
попрямувала до виходу з вагону. В тамборі
ніде і яблуку було впасти. Оля раділа
зустрічі з Костею, який обіцяв, що приїде
за нею на вокзал. Дівчина згадала, що
коханий запропонував жити в нього. Оля
пристала на його пропозицію, не
сумніваючись ні на мить, що вчинила
правильно.
Нарешті
двері
вагона
відчинились, і пасажири помалу почали
виходити з потягу. На пероні було людно.
Оля шукала очима Костю, але ніяк не могла
його знайти. Раптом хтось закрив їй очі
ззаду. Дівчина засміялась і обернулась до
коханого. Вона не помилилась – це був
Костянтин, який взяв дівчину в полон своїх
міцних обіймів, а потім солодко поцілував
її.
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– Як доїхала? Без пригод?– запитав
Костя, відриваючись від вуст коханої.
– Доїхала добре. В купе зі мною їхав
цікавий співрозмовник, Олег Іванович,
який колись був викладачем англійської
мови в одному з київських вишів, тому я не
сумувала,– відповіла Оля.
– Я радий за тебе. Ну, що ходімо
додому? – промовив молодий чоловік.
– Так, ходімо,– погодилась Оля.
Костя забрав в неї сумку, і вони пішли
на вихід з вокзалу до припаркованого авто
Костянтина, міцно взявшись за руки.
Сівши до машини, дівчина почула такі
слова:
– Знаєш, Олю, я так давно шукав
дівчину, хоч трохи схожу на тебе. І ось
нарешті доля усміхнулась мені. Їдучи до
тітки в Жуки, я навіть не сподівався, що
зустріну свою долю там.
– Це точно, Костя, я теж на таке не
сподівалась.
Життя
буває
таке
непередбачуване.
Костя
посміхнувся
дівчині,
проникливо подивившись прямо в очі, а
потім завів свого залізного коня, який
помчав
їх
назустріч
щасливому
майбутньому.
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Присвячується коханим бабусям та
дідусям, друзям дитинства, з якими ми
провели чудовий час в с. Нехаївка та с.
Урмань

Віта та Григорій Лужецькі
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Пролог
Іуди теж навчилися носити хрести
Станіслав Єжи Лєц
Був звичайний літній день. Одеса
ніжилась на сонці, а десь поряд чулись
звуки моря. Слід зазначити, що атмосфера
цього портового міста зазвичай вражає
кожного, хто приїзджає до нього. Є щось
особливе в ньому. Можливо це пов’язано з
розкішними одеськими будівлями, які були
створені італійськими архітекторами, а
може це пов’язано з красивими широкими
бульварами та вулицями, обсадженими
акаціями, дубами, тополями. Хто його знає.
Ці вулички та бульвари ведуть до моря, яке
радує око синіми барвами. Також в Одесі є
багато пам’яток, на які варто подивитись –
це і пам’ятник герцогу де Рішельє, і
прекрасний оперний театр, і пам’ятник Л.
Утьосову, і пам’ятник 12-му стулу тощо.
Це прекрасне місто вражає відвідувачів
різноманіттям рослин, тут ростуть гінкго
білоба, токсикодендрон, рицина, акації,
дуби, тополі та багато інших. Також в
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Одесі є і «знамениті дерева» – «пушкінська
тополя», яка є найбільшим одеським
деревом та росте на Торговій вулиці у дворі
будинку № 19, а також дуб «чорна ніч» –
найстаріше одеське дерево, яке можна
побачити на проспекті Шевченка. І звісно
ж в Одесі є чимало пляжів із золотим
пісочком, охочі позасмагати та поплавати в
Чорному морі завжди знайдуть туди
дорогу – колоритні місцеві жителі
підкажуть.
В цей день на одному з пляжів у
відомому серед одеситів та гостей міста
ресторані
«Анатолія»
сиділо
двоє
відвідувачів – молоді чоловік і жінка. Їх
звали Ольга та Костянтин Соколовські,
подружня пара з Києва. Вони недавно
одружились, тому часто подорожували
вдвох, насолоджуючись компанією один
одного. Цьогоріч в Одесі було спекотно,
туристи рятувались в ресторанчиках з
кондиціонерами, під парасолями та у
затінку дерев. Не були винятком і Оля з
Костею, вони вирішили випити чогось
освіжаючого
у ресторані,
які їм
порекомендували їх київські знайомі.
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Спробувавши білого сухого вина та велику
порцію смачних устриць, пара занурилась
у приємну атмосферу закладу, слухаючи
чергову джазову композицію. До них
підійшов власник закладу з офіціантом,
промовивши:
– Добрий день, мене звати Микола
Губар, я – власник ресторану. Інформую
вас, що ви в нас з початку сезону є
тисячними відвідувачами, тому даруємо
цю пляшку витриманого червоного вина
«Мерло»,– промовив чоловік, беручи з рук
офіціанта пляшку вина та даруючи його
здивованим відвідувачам.
–
Дякуємо. Дуже приємно. Мене
звати Костянтин, а це моя дружина Ольга.
У Вас чудовий ресторан. Ми раді, що
завітали до нього.
–
А мені приємно таке чути,
Костянтине.
Насолоджуйтесь
вином.
Всього найкращого.
– І Вам,– сказав Костя.
Після цього власник закладу та
офіціант розійшлись кожен у своїх
справах. Слід зазначити, що всю цю
розмову слухав молодий чорнявий чоловік
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років 30-ти, що сидів за сусіднім столиком
з незадоволеним обличчям. Але закохані
нічого не помічали, весело про щось
спілкуючись. Потім їх дивний сусід встав,
розрахувавшись, та швиденько попрямував
до виходу з ресторану.
Того ж вечора в одному з приміщень
старого елегантного будинку в центрі міста
відбувалась дуже цікава розмова. В кімнаті
сіділо троє – двоє чоловіків та одна жінка.
В приміщенні горіло приглушене світло,
тому обличчя присутніх не було видно. За
стінами ледь чутно було ритмічну музику.
Сама кімната була невеликою, з різним
дубовим столом в центрі, за яким і сиділи
всі присутні. На одній із стін висів
величезний плазмовий телевізор. В
правому кутку від вхідних дверей на
підставці стояв вазон з фікусом. Слово
тримав сивочолий чоловік міцної статури у
чорному класичному костюмі з метеликом,
який як видно тут був за головного:
–
Слухайте
уважно,
двічі
повторювати не буду. Об’єкт повинен бути
ліквідований. Не захотів по хорошому,
буде по поганому. Це було б краще зробити
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у місті, але оскільки наш об’єкт збирається
у своє рідне село Сосновицю*, то будемо
ліквідувати його там. Але обережно,
зачищаючи сліди після
себе. Де
знаходиться ця Сосновиця?– звернувся
шеф до жінки, відпиваючи рідину
насиченого бурштинового кольору зі
скляного стакану.
– В Чернігівській області.
– Он як. Мабуть село забуте Богом і
людьми? В даній області багато таких сіл,–
сказав головний.
– Та ні, наче досить розвинене – є
школа, церква, магазин,– повідомила
жінка.
– Зрозуміло. Береш інформування
нашої команди про всі важливі події на
себе,– знову звернувся до жінки
головний.– Об’єкт тобі довіряє,– додав він.
– Добре, шеф,– сказала жінка.
– А що мені робити, шефе?– запитав
чоловік, який судячи з голосу був досить
молодий.
–
Ліквідація
нашого
об’єкта
повністю на тобі. Я сподіваюсь на тебе,
дивись не підведи.
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– Ви ж мене знаєте, я впораюсь.
– Знаю, тому і довірив це тобі,–
сказав головний, відпиваючи віскі з льодом
зі стакану. Якщо виникнуть форс-мажори,
телефонуй мені, номер знаєш.
– Зрозумів, шефе.
– Щодо оплати. Аванс дам вам перед
поїздкою, решту грошей отримаєте, коли
все буде зроблено,– повідомив головний.
– Дякуємо, шеф,– в один голос
промовили чоловік та жінка.
– Чекаю від тебе інформацію щодо
дати від’їзду,– сказав шеф, звертаючись до
жінки.
– Зрозуміла. Попередньо Об’єкт
вирушає до села завтра зранку. Якщо
стануться зміни, я повідомлю Вас.
– Дякую. Люблю мати справу з
професіоналами. Пам’ятайте – мені
потрібен цей ресторан. А тепер допивайте
віскі та розходимось,– сказав присутнім
головний.

* назва села є вигаданою
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Розділ I Загадкове зникнення
годинника
Пахне рідне село
Тишиною лугів,
І роздоллям небес,
І піснями гаїв.
І полями,
Де сонячне світить чоло.
І хлібом, і цвітом,
І прадідом-дідом
Гріє душу село,
Моє рідне село!..
уривок з пісні Раїси Кириченко
«Моє рідне село»
Літо 2019 року видалось напрочуд
спекотним. У місті була просто пекельна
спека, як кажуть, навіть асфальт плавився;
в селі ж ситуацію дещо рятували зелені
насадження, озера, ставки, подекуди річки.
Саме тому бізнесмен Анатолій Губар
вирішив навідатись у своє рідне село
Сосновиця
Коропського
району
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Чернігівської області, в якому не був вже
близько року. Він народився і виріс в цьому
селі, а потім поїхав до Одеси у пошуках
кращої долі. Одеса сподобалась йому
своєю
неповторною
атмосферою,
властивою лише їй. До того ж тут було
море, яке просто вразило Анатолія.
Вивчившись на механіка, спочатку він
працював за фахом в одній з місцевих
автомайстерень,
але
потім
доля
посміхнулась йому. На початку 90-х років
Анатолій, Толік для близьких і друзів,
познайомився з дуже серйозною людиною
в сфері бізнесу Петром Михайловичем
Макаруком, який запропонував йому бути
його водієм. Через деякий час, назбиравши
грошей, Толя вирішив відкрити свою
справу – ресторан «Анатолія», який згодом
став дуже відомою одеською мережею
ресторанів.
Працюючи
на
Петра
Михайловича, він познайомився з багатьма
впливовими людьми, знайомство з якими
допомогло йому в розвитку ресторанного
бізнесу.
Не забував Анатолій і про особисте
життя. В одеському магазині чоловічого
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одягу він познайомився з продавчинею
Ніною, яка згодом стала його дружиною. В
них народилось двоє чудових дітей Діма та
Катя. 5 років тому сталось непоправиме –
від важкої хвороби вмерла його дружина.
Чоловік дуже сумував за нею, тому так і не
одружився вдруге. Його син і донька
виросли, ставши для нього відрадою.
Правда років два тому він познайомився з
Олесею, з якою в нього почались серйозні
стосунки.
Дітям
молода
жінка
сподобалась, адже була приємною і
розумною. Працювала вона перукарем в
одному з салонів краси. Анатолій навіть
вирішив взяти Олесю з собою в
Сосновицю.
В селі в Анатолія залишилась
старенька мама Уляна, яка жила разом зі
своїм молодшим сином Миколою та його
сім’є – жінкою Оксаною та двома дітьми.
Працював Коля завклубом. Також в
Сосновиці в нього було декілька друзів –
колишніх однокласників, з якими він і досі
підтримував стосунки. Одного з них звали
Ілля Поліщук, іншого – Іван Городиський.
Ілля був головою сільради, а Іван працював
71

вчителем фізкультури у школі. Коли друзі
збирались разом, то знову відчували себе
молодими хлопцями. Так було і цього разу,
Толя, Ілля та Ваня вирішили сходити
поплавати на ставок, прихопивши з собою
лише пиво та наїдки.
Водія Володю Анатолій Іванович
відпустив, сказавши, що він на декілька
годин вільний. Роздягнувшись, чоловіки
занурились у воду, яка вже добре
прогрілась
на
сонці.
Вдосталь
наплававшись, друзі всілись на теплому
піску неподалік води. Розмовляючи та
п’ючи пиво, чоловіки не помітили, як
проминув час. Збираючись додому,
Анатолій помітив, що зник його годинник
«Rolex».
– Хлопці, ніхто не бачив мого
годинника?– запитав Толя в товаришів.
– Та ні,– сказав Іван.– Ти пошукай
ще, напевно він десь тут,– додав він.
– Ні, нема,– повідомив Анатолій, ще
раз добре все оглянувши.
– Давайте разом пошукаємо,–
запропонував Ілля, і чоловіки почали
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ретельно прочісувати берег ставка у
пошуках годинника.
Впевнившись, що годинника таки
нема, друзі почали радитись, що ж робити
далі.
– Може звернутись до дільничого?–
запропонував Іван.
– Гарна ідея,– підтримав Ілля.– Що
скажеш, Толю?– запитав він товариша.
– Та, блін, не знаю,– сказав
Анатолій.– Думаю, що не варто. Стільки
розмов буде,– сказав чоловік, трохи
подумавши.
Анатолій зателефонував своєму
водієві Володимиру та попрохав приїхати.
Хвилин через 10 хлопець вже був на місці.
Володя був високим темноволосим
хлопцем спортивної статури 25-ти років,
улюбленцем жінок та фортуни. Він
народився в бідній сім’ї, але завдяки гарній
фізичній підготовці потрапив на військову
службу до Національної гвардії України.
Потім доля звела його з Анатолієм
Івановичем, який поспілкувавшись з
Володимиром, запропонував йому роботу
особистого
водія
та
тілоохоронця.
73

Анатолію сподобався гострий розум та
гарна фізична форма хлопця. І він не
пожалкував про свій вибір – Володя
виявився справжнім професіоналом, до
того ж просто хорошим хлопцем, готовим
прийти на допомогу будь-якої миті.
– Володю, ти часом нікого
підозрілого не бачив, коли від’їзджав
звідси?– запитав Анатолій.
– Та ні, не бачив,– сказав Володимир,
згадуючи випадкову зустріч з двома
дівчатами, які купались на протилежному
березі ставка. Але на вигляд вони були
зовсім не підозрілі, дівчата як дівчата.
Особливо йому запам’яталась невисока
струнка брюнетка, в якій одразу ж
вбачалось дещо особливе. Він помітив їх,
коли виліз з авто, щоб поплавати.– Щось
трапилось?– запитав хлопець, відганяючи
від себе образ дівчини.
– Так. Пропав мій «Rolex».
– Нічого ж собі!– здивовано
промовив Володимир.
– Так, це нас всіх дуже здивувало,–
сказав Ілля.
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– Де що погано лежить, туди злодій
очі теребить,– промовив Іван.
– Точно,– сказав Анатолій.– Влучно
сказано,– додав він.
– Анатолію Івановичу, коли Ви
помітили зникнення годинника?– запитав
Володя.
– Коли ми вийшли з води і почали
вдягатись,– відповів Анатолій Іванович.
– Шефе, це погано,– промовив його
водій.– Тепер дуже невеликі шанси знайти
крадія.
– Згоден з тобою, Володю. Якби знав,
де впаду, то б соломки підстелив,–
невесело пожартував чоловік.
– Що накажете робити у з зв’язку з
цим?– запитав хлопець у свого шефа.
– Нічого, не хочу зайвих розмов.
–
Вас
зрозумів,
Анатолію
Івановичу,– промовив Володимир.
– То й добре. А тепер, Володю,
відвези нас усіх до мене, продовжимо
святкувати зустріч,– сказав Анатолій
Губар, звертаючись до свого водія.
На тому й порішили. Чоловіки сіли
до машини, яка хвилин через 10
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зупинилась перед оселею Анатолія –
гарним двоповерховим будинком з білої
цегли. В дворі всюди куди не кинь оком
були клумби з найрізноманітнішими
квітами
–
півниками,
піонами,
чорнобривцями, флоксами. Біля самого
будинку росли кущі троянд, бузку та
жасмину. Зліва від нього був басейн, біля
якого стояло декілька шезлонгів. Всі
чоловіки вийшли з машини. В повітрі
відчувався приємний запах троянд та
піонів, що саме квітли. Почувши звук
двигуна машини, з будинку вийшла
домогосподарка Анатолія Марта Петрівна.
На вигляд це була повна чорнява жінка 65ти років з відкритим приємним обличчям
та короткою зачіскою.
– Марто Петрівно, що у нас з
вечерею? Все готово?– весело запитав
господар будинку.
– Ображаєте, Анатолію Івановичу,– в
тон йому відповіла домробітниця.– Все
давно готово. Ми з Вашою мамою та
Олесею Миколаївною на вас чекаємо.
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– А де ж мала бешкетниця Ліза?–
запитав Анатолій Іванович, заходячи з
гостями до оселі.
– Я тут, дідусю,– промовила
світловолоса дівчинка років шести,
вибігаючи до холу.
– Я вже бачу, малечо,– сказав
чоловік, піднімаючи онучку на руки.– Як
ти себе поводила? Не бешкетувала?
– Ні, дідусю, я вела себе добре. Ти ж
обіцяв
мені
ляльковий
дім
на
Миколайчика. І бабуся Уляна мною
задоволена.
– От розумничка,– похвалив її
Анатолій.– Біжи мити руки, зараз будемо
вечеряти,– додав він, опускаючи Лізу на
підлогу.
Дівчинка
побігла
виконувати
прохання діда.
– О, любий, ти вже повернувся?–
запитала Олеся, спускаючись сходами до
холу.
– Так, кохана, як бачиш,– сказав
Анатолій, цілуючи молоду жінку.– Олесю,
познайомся, це мої друзі Іван та Ілля. Ми
ще зі школи дружимо.
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– Приємно познайомитись,– сказала,
усміхаючись білявка.
– І нам дуже приємно,– промовив
Іван.– Ну, ти й молодець, Толю, таку
дівчину гарну собі відхопив,– додав він, із
захопленням дивлячись на високу струнку
блондинку з синіми очима.
– Знаю, Ваню,– сказав у відповідь на
це Анатолій, пригортаючи до себе Олесю.–
Такої більше ні в кого нема.
– Привіт, синку!– вийшла до холу і
мати Анатолія.
– О, мамо, радий Вас бачити,– обняв
чоловік стару матір.
– Прошу до столу!– покликала всіх
присутніх Марта Петрівна, прочинивши
двері їдальні.
Вся компанія рушила вечеряти. Слід
зазначити, що Марта Петрівна чудово
готувала, її страви завжди просто танули у
роті. Гості Анатолія не раз хотіли
переманити домогосподарку до себе, проте
той не здавався, розуміючи, що Марта
Петрівна – справжній скарб. В цей раз на
вечерю вона приготувала картоплю по–
домашньому, запеченого морського окуня
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з різними приправами, шарлотку з
яблуками та домашнє морозиво з
полуничним смаком.
За вечерею розмови точились
переважно про юність Анатолія та його
друзів, які згадували багато цікавих фактів
із їх життя. Мати чоловіка розповідала про
те, яким Толя був в дитинстві, пригадуючи
різні кумедні історії. Лише маленька Ліза
могла інколи перервати ці спогади,
просячи добавки копки по-домашньому та
морозива.
Присутні
незчулись,
як
проминув за розмовами час. Ілля та Іван
почали збиратись додому. Провівши їх до
хвіртки та побажавши гарних снів,
Анатолій наполіг, щоб мати залишилась
ночувати в них, аргументуючи ти, що і там
бачить її нечасто. Уляна Григорівна
врешті–решт погодилась та пішла спати до
кімнати, яку приготувала для неї
домогосподарка Марта. Анатолій з Олесею
ж вирішили трохи посидіти перед сном в
бесідці в саду. Малу Лізу Марта Петрівна
вклала спати.
Слід зазначити, що не один лише
Володимир згадував випадкову зустріч.
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Вечеряючи у компанії матері Катерини,
двоюрідної сестри Олі та її чоловіка Кості
Соколовського, які недавно приїхали до
них в гості з Києва, Вікторія думала про
хлопця, якого вона сьогодні зустріла,
купаючись з подружкою Вірою Білоус у
місцевому ставку. Плескаючись у воді
дівчата почули звук двигуна, а через
хвилину побачили чорний позашляховик
Toyota Rav 4, яка зупинилась неподалік. З
машини вийшов чорнявий високий
хлопець атлетичної статури. Він помітив
дівчат, але знайомитись не поспішав.
Роздягнувшись, він заліз у воду та поплив.
– Віка, ти бачила. Такий красень! Ще
й з машиною,– захоплено промовила Віра.
– Нічого такий,– погодилась її
подружка.– Слухай, а чого це ми лише
плескаємось?
Давай поплаваємо,–
запропонувала Віка, змінюючи тему.
– А давай!– сказала Вірка.
І дівчата поплили, насолоджуючись
теплою водичкою. Незнайомець плив їм
назустріч, повертаючись на берег. На мить
очі Віки та хлопця зустрілись, і вона
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зрозуміла, що пропала. Дівчина швидко
відвела погляд та поплила собі далі.
– А зблизька він ще кращий! Шкода
Людки з нами нема. І треба ж їй сьогодні
було їхати в той райцентр до магазину,–
сказала невдоволено Віра.– Цікаво, звідки
він і до кого приїхав?
– Так, цікаво,– сказала Віка.– Думаю,
що скоро дізнаємось. Люди в селі про таке
завжди говорять.
– Це точно,– засміялась її подруга.–
Дивись, він розмовляє з кимось по
мобільному.
– Ага. О, він вже вдягається,– сказала
Вікторія.
– Мабуть треба їхати,– висловила
припущення Віра.– Шкода, що не
познайомились з ним.
– Так,– погодилась з подружкою
Віка.– Слухай, а давай ще поплаваємо,–
запропонувала вона.
– Я тільки за,– сказала Віра, і дівчата
попливли далі.
Згадуючи зустріч з незнайомцем на
березі водойми, Вікторія не одразу почула,
що її кличе сестра Оля.
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– Віка, ти про що там так думаєш? Я
тобі вже вдруге питаю, а ти не відповідаєш.
– Вибач, задумалась,– винувато
посміхнулась їй Вікторія.– Я тебе уважно
слухаю.
– Як твій перший рік навчання на
ветеринарному факультеті? Подобається?
– Дуже,– сказала Віка.– Я зрозуміла,
що це моє.
– Це ловко, коли тобі до душі
навчання, донечко,– сказала її мама.– Віка
в нас відмінниця,– додала вона з гордістю.
– Молодець, мала,– сказала Оля.
– Дякую,– промовила Віка.– Підемо
в неділю до клубу?– запитала дівчина Олю
і Костю.
– Можна,– сказала Ольга.– Сто років
там не була. Костю, ти як?– запитала вона
чоловіка.
– Я згоден. Чому б і ні?
– Класно! Я вас з усіма познайомлю,–
сказала Віка.
–
Тьотю
Катю,
дайте
ще
маринованих огірків,– попрохав Костя,
який вже добре роззнайомився з
родичами.– Вони в Вас дуже смачні.
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– Ой, дякую, Костику, зараз принесу
гурки,– сказала жінка і вийшла з кімнати.
– А що таке «гурки»?– запитав
здивовано Костя.
– Та це в нас так огірки називають.
Місцевий діалект. – пояснила Віка.–
Звикай,– додала вона з посмішкою.
Решту вечора сім’я Городиських з
гостями провели весело – переглядали
фотографії, згадуючи цікаві факти про
людей, зображених на них, потім дивились
в сотий раз фільм «Кавказька полонянка»
по телевізору. Врешті-решт, відчувши, що
стомились за день, всі розійшлись спати по
своїх кімнатах.
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Розділ II Вибуховий ярмарок
На дорозі шарварок
Їдемо на ярмарок
Їдем- їдем торгувать
Тай обнови купувать
Їдемо на ярмарок.
На ярмарку шум і гам
На ярмарку різний крам
Усі свині, барани, помідори, кавуни
Все є що потрібно нам.
Зарізала кабана
З льоху витягла вина
Везу сало продавать
Вином хлопців частувать
Їду- їду не одна…
уривок з пісні «Їдемо на ярмарок»,
Наталія Фаліон,
(гурт «Лісапетний батальйон»)
В останню суботу липня 2019 року в
Коропі, районному центрі неподалік
Сосновиці, проводився Миколаївський
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ярмарок, на якому ось уже не один рік
поспіль були представлені різноманітні
продукти харчування та промислові
вироби, рукодільні роботи народних
майстрів тощо. Також на ярмарку можна
було
почути
співи
представників
навколишніх
сіл,
різні
невеличкі
театральні сценки, що надавало йому
неповторного колориту та створювало
веселу атмосферу.
Так було і цього разу. З самого ранку
з прилеглих до Коропу сіл Сосновиця,
Риботин, Нехаївка, Жовтневе, почали
з’їзджатися люди: хтось віз товари для
продажу, а хтось – просто відвідати
ярмарок. Були тут гості навіть зі столиці,
Чернігова,
Полтави.
Відвідувачі
приїзджали на машинах, мотоциклах,
велосипедах (лисапедах, як казали сільські
бабусі). Походжаючи між рядами товарів,
тут можна було побачити різні ковбаси,
сири, мед, городину, домашню наливку,
самогон, пиріжки з найрізноманітнішими
начинками – маком, сиром, яблуками,
капустою тощо. Охочим щось придбати
продавці постійно щось пропонували
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спробувати, нахвалюючи свій товар на всі
лади.
У «Містечку майстрів» око радували
тарілки та дощечки з петриківським
розписом, ляльки– мотанки, вишиті
рушники, вишиванки.
А центральним ходом періодично
йшли представники навколишніх сіл у
гарних костюмах, то співаючи, то
показуючи маленькі сценки. Були тут і
нечистий у казані, якого штурхали вилами,
і жінки у вишиванках з акордеонами,
бубнами, що співали українських веселих
пісень, і молоді дівчата та хлопці у
вишитих сорочках, які танцювали, а також
співали, і кумедні справні наречений з
нареченою,
вдягнуті
в
костюми
безсмертних героїв фільму «За двома
зайцями». Відвідувачі ярмарку могли
завітати до хатини, в якій було все
автентично, починаючи від великої печі з
грубкою
та
закінчуючи
вишитими
рушниками, подушками. Зі стелі звисали
вінки цибулі, сушені в’язки грибів.
Костя, Оля та Віка з мамою
Катериною теж вирішили відвідати
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Миколаївський ярмарок. Ольга та її
чоловік на ній були вперше, тому з
цікавістю
роззирались
довкола.
Походжаючи
ярмарком,
вони
насолоджувались веселою атмосферою,
українськими
піснями,
які
лунали
звідусіль.
– Молодий чоловіче, спробуйте
копчене сало. Сама коптила. За вуха не
відірвеш!– зазивала Костю, якась справна
молодиця.
– Жіночко, купуйте городину –
гурки, помідори, цибулю, кріп, редиску.
Все тільки-но зірване з грядки. В лавці таке
не купиш,– кричав до Катерини якийсь
літній чоловік.
– Дякую, в нас самих все добре
вродило,– відповіла йому, сміючись жінка.
Вони доходили якраз до «Майстерні
майстрів», коли Костю торкнув за плече
якийсь чоловік.
– Які люди!– несподівано сказав до
Костянтина незнайомець з сивими
скронями у білій сорочці та класичних
чорних штанях. Від нього так і віяло
впевненістю та впливовістю. Поряд з ним
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була висока блондинка, яка тримала його
попід руку, та світловолоса дівчинка років
шести.– Костя, радий тебе бачити!
– Анатолію! Добрий день! І я радий
Вас бачити,– сердечно сказав Костя.– Не
очікував Вас тут побачити. Я думав Ви
зараз в Одесі,– додав він.
– Та я ж цих країв, із Сосновиці,–
сказав чоловік.
– Справді? Ми теж там зараз
гостюємо у родичів дружини Олі,– сказав
молодий чоловік.
– Пам’ятаю її. Добрий день, Олю,–
сказав Анатолій.
– Добридень і Вам!– сказала
привітно молода жінка.
– А це Олеся, моя наречена,–
представив Анатолій свою супутницю.– А
оця мала непосида – моя онука Ліза.
– Приємно познайомитись,– сказав
Костянтин.– А це тітка Катя та її донька
Віка.
– Катю я знаю,– сказав Анатолій.–
Така ж гарна молодиця як і раніше. Нітрохи
не змінилась. А оце так виросла Віка? Як
швидко летить час!
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– Так, Толю, швидко, ти вже он і таку
ловку онучку діждав,– сказала Катерина.
– Вона в мене найкраща,– сказав з
любов’ю Анатолій про Лізу.
– Дідусю, купи мені он ту ляльку!–
тим часом сказала дівчинка, смикаючи діда
за рукав сорочки.
– Добре, нам час,– сказав Анатолій.–
Бувайте!
Може
ще
побачимось.
Приїзджайте до нас в Одесу, будемо раді
бачити вас в «Анатолії». Найкращим
клієнтам робимо знижки.
– Дякуємо. Обов’язково якось
навідаємось до Вашого ресторану,–
відповів Костя.– До зустрічі!
І компанія розійшлась в різні
сторони. Анатолій з Олесею та Лізою
пішли в бік ятки з ляльками ручної роботи,
Костя ж дружиною та родичами рушили
проходом, роздивляючись різноманітний
товар, виставлений з обох боків на продаж.
Придбавши ляльку онучці, Анатолій
вирішив зателефонувати своїй помічниці
та дізнатись як там справи в мережі
ресторанів «Анатолія». Він відійшов в
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сторону та набрав номер своєї заступниці
по мобільному телефону.
– Маріє, добрий день! Як там справи
в ресторані? Все добре? Без форс-мажорів
сподіваюсь?
–
Добрий день, шефе! Так, все
гаразд, не турбуйтесь,– відповіла молода
жінка.
–
Що
там
Мамай,
не
переманював тебе і Колю поки мене немає?
Ти ж знаєш, що я тобі довіряю, а от
стосовно Колі і досі є сумніви.
– Ні, Анатолію Івановичу, Мамая
щось не чути. На сьогоднішній день ніяких
пропозицій чи підступів.
– От і добре. А то я ще планую тут
побути, ностальгія замучила. Старію.
– Не наговорюйте на себе, Ви ще в
нас огого.
– Дякую, Марусю. Добре, до зв’язку!
–
До
побачення,
Анатолію
Івановичу! Гарної відпустки!
Завершивши розмову зі своєю
заступницею, Анатолій повернувся до
Олесі та Лізи, які саме роздивлялись
вишиванки.
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– Толю, ми з Лізочкою вирішили
придбати вишиванки. Нас сподобались ось
ці дві,– сказала молода жінка, вказуючи
рукою на вишиті сорочки білого кольору з
маками.– Ти не проти?– запитала вона.
– Чому я маю бути проти? Звісно я
за,– сказав, усміхаючись ресторатор.– Які
ви вибрали?
– Ось ці, дідусю,– сказала мала Ліза,
показуючи маленьким пальчиком на обрані
вишиванки.
– Дайте, нам, будь ласка, ось ці
вишиті сорочки,– сказав Анатолій літній
жінці, що продавала вишиванки.
–
Зараз
загорну,–
відповіла
продавчиня.
– За скільки віддасте?– спитав
чоловік.
– За 1400 грн дві. Ось ця коштує 800
грн, а он та – 600 грн
–
Загортайте,–
весело
сказав
Анатолій.
– Ура! Ура! В нас будуть
вишиванки,– застрибала радісно Ліза.–
Дідусю, ти найкращий дідусь у світі.
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– Дякую, маленька,– розчулено
сказав дівчинці дідусь.– Не стрибай, як
коза,– додав він. Це негарно.
– Добре,– поважно сказала дівчинка,
припинивши стрибати навколо дідуся.
– Пропоную піти посидіти десь і
поїсти морозиво. Що скажете, дівчата?–
спитав Анатолій.
– Я люблю морозиво, дідусю!
Швидше
ходімо
його
купувати,–
попрохала його онучка.
– Добре, любий,– промовила і
Олеся.– Тільки де ж тут посидиш? Тут
навіть пристойного закладу немає,– додала
вона, зневажливо скрививши гарненький
носик.
– По дорозі сюди я запримітив
невеличке кафе «Морожка». Ходімо туди,–
сказав Анатолій.
– Ходімо, Толю. Все одно нічого
кращого тут не знайдемо,– промовила
Олеся, беручи чоловіка попід руку.
І компанія рушила в бік кафе.
«Морожка» виявилась досить пристойним
кафе з різноманітним вибором морозива.
Було тут і морозиво пломбір у вафельному
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стаканчику, і ескімо, і фісташкове
морозиво на паличці в молочному
шоколаді, і фруктовий заморожений лід, і
кульки морозива у вазочках з різними
смаками. У Лізи аж очі розбіглись від
вибору.
Подумавши,
вона
вибрала
фісташкове. Анатолій з Олесею взяли собі
кульки морозива з ванільним смаком.
Також відвідувачам пропонували
різні види шейку. Компанія зупинилась на
банановому. Анатолій, Олесі та Ліза
присіли за столик біля кондиціонеру,
насолоджуючись
прохолодою
після
спекотної
прогулянки
ярмарком.
Посмакувавши морозивом та випивши
шейк, вони вийшли надвір. Порадившись,
компанія вирішила їхати додому. Олеся з
Лізою затримались біля ятки з солодкою
ватою, а Анатолій пішов до машини, яка
стояла
біля
центрального
входу,
вилискуючи чорними боками.
За парканом на іншій стороні вулиці
між деревами стояв молодий чоловік у
чорному вбранні, спостерігаючи за
Анатолієм, який йшов до автомобіля.
93

…– Об’єкт підходить до машини,–
тихо сказав незнайомець комусь по
телефону.
– Дій по плану, Вороне, – як тільки,
він сяде до машини, натискай кнопку.–
відповів у трубці низький чоловічий голос.
– Я пам’ятаю, Яструбе. Він вже біля
машини, збирається сідати в неї.
– Я відключаюсь. Чекаю від тебе
звіту про результати операції.
– Я не підведу, Ви ж знаєте,–
пообіцяв чоловік у чорному.
– Сподіваюсь на це,– сказав голос в
телефоні та відключився.
Молодий чоловік вирішив не чекати,
коли жертва сяде до машини, і почав
натискати на кнопку, побачивши, що
Об'єкт відкриває дверцята авто. Саме в цей
час
зовсім
поряд
із
загадковим
незнайомцем пройшла компанія жінок в
українських вишиванках, яка взялась
невідомо звідки, на якусь мить затуливши
від нього машину та її власника.
Через декілька секунд почувся вибух
та людські крики. На місце події почали
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стікатись охочі до таких видовищ. Хтось із
них викликав районного дільничого
Василя Роздобудька, який прибув на місце
події хвилин через 10 на Ниві.
– Добрий день! Розступіться, будь
ласка,– сказав він до зівак, ледь
протискаючись крізь їх юрбу.
Дільничий був високим чоловіком
47-ми років запальної вдачі. Мав дещо
хвилясте волосся і вуса. Був великим
шанувальником фільму «Таксі», зокрема
комісара Жерара Жибера, вважаючи себе
дещо схожим на нього. Місцеві жителі
ставились
до
цього
поблажливо,
охрестивши його «Французом». Також
інспектор був страшенно забобонним,
тому остерігався чорних котів та розбитих
дзеркал. Та не зважаючи на свою
дивакуватість, знав він свою справу добре,
розкривши не одну справу.
– Спекотне літо, нічого не скажеш,–
промовив дільничий, оглядаючи місце
злочину.
Як виявилось, Анатолій сильно
постраждав під час вибуху, тому його
негайно забрала до місцевої лікарні карета
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швидкої допомоги. Олеся з малою Лізою
поїхали разом з постраждалим. На
запитання жінки про стан коханого, лікарі
лише розводили руками – як Бог дасть.
Юрба
потихеньку
почала
розходитись.
Василь
Петрович
Роздобудько, опитавши свідків – двох
місцевих жительок Марусю Литвиненко та
Ганну Корж, які змогли лише розповісти,
що бачили, що потерпілий збирався сісти
до машини, але передумав та пішов до
чоловіка, який гукав до нього та махав
привітно рукою, стоячи на іншому боці
вулиці. Після того стався вибух, і більше
жінкам нічого було додати. Роздобудько
подякував їм за допомогу та відпустив,
попрохавши жінок прийти наступного дня
до відділку та дати свідчення як належить
у письмовій формі. На цьому й розійшлися.
…– Як ти міг так лохонутись,
Вороне?– гнівно запитав чоловічій голос в
телефонній трубці.
– Я знаю, що винен. Вибач, це в мене
вперше, ти ж знаєш. Об’єкт вже сідав у
машину, і я вирішив не зволікати та
натиснув кнопку.
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– Ідіот, треба було натискати, коли
він сяде до машини! Слухай мене уважно,
ліквідуєш його в лікарні. І щоб цього разу
мені без ніяких неприємних сюрпризів.
Зрозумів?
– Так, зрозумів.
– До зв’язку, Вороне.
– До зв’язку, шефе.
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Розділ III Слідами злочинця
Не рий яму іншому – сам туди
впадеш
Українське прислів’я
Живи просто, проживеш років зо
сто, а будеш лукавить, так чорт тебе
задавить
Українське прислів’я
Наступного дня вся Сосновиця та
навколишні села обговорювали вчорашній
вибух на ярмарку в Коропі. Особливо жваві
розмови велись в магазинах, на лавочках, і
навіть в церкві було чутно тише
перешіптування.
Ввечері того ж дня на лавці під
вишнею точилась чергова розмова між
трьома
літніми
жіночками,
які
обговорювали останні сільські новини.
Співрозмовниць було троє – Ганна Качало,
Марія Корж та Пелагея Бойко (Бойчиха, як
її звали односельчани). Перші дві жінки
були пенсіонерками, тримали домашнє
господарство, з чого і жили, остання ж–
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Пелагея – була паламарем в місцевій
церкві, так як була дуже побожна.
– Манько, Палажко, чи ви чули про
вибух на вчорашньому коропському
ярмарку?– запитала у подруг Ганна, висока
огрядна жінка 69-ти років.
– Так, Галько, сьогодні в магазині
про це говорили,– сказала поважно
Манька.
– Пробочку! А що ж сталось?–
запитала схвильовано Палажка.– Я була
цілий день в церкві, допомагала нашому
Івану Дмитровичу, тому нічого не знаю.
– Знаєш Толю Губара?– запитала в
неї Ганна.
– Так, знаю. Сам він давно виїхав з
села, має тут дім, а от його рідня живе біля
Зарудки.
– Правильно. Так ось його машину
підірвали вчора в Коропі біля самого входу
на ярмарок,– вела далі Ганна, яка ,судячи з
усього, була тут за головну.
– І він сам теж постраждав,– додала
Марія, худа висока жінка з світлоблакитними очима, поправляючи картату
хустку.– Сьогодні вдень продавчиня
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Любка розповідала. Вона вчора була там, і
бачила, як Француз допитував усіх свідків.
– І що ж з Толіком зараз?– запитала
Пелагея, невисока добра жіночка років 65ти.
– Та хто його знає. Кажуть, що ще не
приходив до тями, тому не можуть
допитати,– розповіла подругам Ганна, яку
в селі всі вважали місцевим радіо, адже
знала все про всіх. Та оскільки розповідала
тільки правду, не перекручуючи факти та
не додаючи від себе, користувалась в селі
певним авторитетом та повагою.
– Так ось я і кажу,– провадила далі
Галька.– Не приходить в себе бідолашний
Толя. І невідомо чи виживе.
– А винних ще не знайдено,–
вставила своїх 5 копійок Манька.– Та чи й
знайдуть,– додала повагом вона.
– Бідна Уляна, це ж яке горе для
матері. Завтра ж навідаю її, мо’ яка поміч
потрібна,– сказала Палажка. – Ми ж з нею
в молодості колись товаришували.
– Ой, Палажко, ну ти як завжди– всім
біжиш допомагати. Чи б тобі вони
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допомогли,– почала журити її Марія, кума
Пелагеї.
– Та не чіпай її,– сказала Ганна.–
Знаєш же, що не зміниться. Краще
розкажіть мені чи вродили у вас в цьому
році гурки? Бо в мене щось не дуже.
Думала, закрию банок 30, а так вийшло, що
лише на 20 гурків вистачило.
– Та ти знаєш, Галько, не лише в тебе
така біда,– сказала Палажка, і розмова
плавно перейшла на цьогорічний врожай
городини.
Тим часом Василь Роздобудько
навідався до лікарні дізнатись про стан
Анатолія Губара, але, на жаль, стан
потерпілого залишався незмінним –
чоловік і досі був непритомний. Це звісно
засмутило дільничого, але він був не з тих
людей, що при першій же невдачі
опускають руки, тому вирішив діяти. В
першу чергу, він вирішив ще раз сам
оглянути місце злочину, тому що хоч і
любив своїх підлеглих, та знав, що іноді ці
йолопи можуть щось не догледіти. Тому
наступного ж дня, він прибув на місце
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злочину. Та на нього чекало розчарування–
ніяких речових доказів не вдалось знайти.
Минали дні. Анатолій прийшов таки
в себе через декілька днів, але нічого
цікавого не міг розповісти. Всі його
свідчення співпадали зі свідченнями
свідків підійшов до машини, його погукав
знайомий, Анатолій пішов до нього
привітатись, і тоді прогримів вибух.
Знайомого, як виявилось, звали Юрій
Литвиненко. Він був старший за Толю на
декілька років, але в школі вони іноді
спілкувались. Зараз Юрій жив в Чернігові,
чоловіки давно не бачились, саме тому
Юра і покликав товариша, що, як
виявилось, врятувало останньому життя.
На запитання, хто може бажати йому
смерті, Анатолій сказав, що уявлення не
має. В нього звісно є конкуренти, то й же
Мамай і Ліберман, недоброзичливці, але
щоб хтось захотів його вбити, це вже
занадто. Він уявлення не має, хто за цим
стоїть. До потерпілого приставили
охорону– раптом що. Роздобудьку з
помічниками залишилось лише чекати чи
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не станеться щось таке, що прол’є світло на
всю цю темну історію. І таки це сталось.
Днів через 5 після трагедії Костя
Соколовський вирішив навідатись до
Олесі, нареченої потерпілого, щоб
дізнатись чи не потрібна їм з малою Лізою
якась допомога. Підходячи до двору
Анатолія, він випадково почув розмову
двох, чоловіка та жінки, які тихо
розмовляли у дворі неподалік забору, що
виходив
на
вулицю.
На
жаль,
Соколовський не чув початок розмови, але
і від того, що він почув, йому стало не по
собі. Говорив в основному незнайомий
чоловічий голос, іноді йому відповідав
жіночий, який належав Олесі.
–…Ти розмовляла з ним?– запитав
чоловік.
– Так. На щастя, цей старий
телепень нічого не бачив,– відповіла йому
Олеся.
– Це добре. Слухай уважно, його
наказано прибрати, адже він розізлив
Мамая, не продавши йому свої ресторани.
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Тепер Шеф на нього страшенно лютий,
так що «пощады не жди».
– Ясно. А я ж казала йому продати
їх, вмовляла, та він не послухав.
– Старий осел. Так, ти зробила все,
що могла. Ось тримай гроші за вчасне
інформування про все, що нас цікавило. Ти
їх заслужила.
–
Дякую.
Там
стільки
як
домовлялись?
– Так, не хвилюйся, все по-чесному.
– Це добре. А що з буде з Толею?
– Його таки ліквідують, сьогодні
ввечері до нього навідаються.
– Який жах,– сказала молода жінка.
– Так, давай тут без сентиментів. І
щоб, як риба, мовчала, бо інакше і до тебе
прийдуть,–
сердито
відповів
її
співрозмовник.
– Я зрозуміла.
– Все, я пішов. Не треба, щоб нас
почули. Бувай!
– Бувай!.. Сподіваюсь, що більше не
побачимось,– додала стиха Олеся, коли її
співрозмовник відійшов на безпечну
відстань.
104

Розмова
тих
двох
просто
приголомшило молодого чоловіка. Костя
добре розбирався в людях – така вже
професія, але ось Олеся завжди здавалась
йому милою молодою жінкою, яка щиро
кохає свого Толю. Як же він виявляється
помилявся. Олеся виявилась, судячи з
випадково підслуханого діалогу, цинічною
мисливицею за наживою, і не більше.
Передумавши після почутого навідуватись
до невтішної нареченої потерпілого, Костя
швидко пішов до машини, щоб всередині
зателефонувати
дільничому
та
все
розповісти. Роздобудько був здивований не
менше за Костю від Олесиної зради, але він
швидко взяв себе в руки та розповів
молодому чоловікові план дій. Закінчивши
розмовляти з Соколовським, Василь
Роздобудько негайно зателефонував до
лікарні та наказав не відходити від палати
ні на мить. Костю ж він попросив поїхати
до лікарні та почергувати біля палати, адже
досвід столичної поліції був тут дуже
доречним. Костянтин погодився і негайно
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вирушив
до
районної
лікарні,
сподіваючись, що ще не пізно.
Ввечері перед вечерею до палати
потерпілого зайшла медсестра, сказавши,
що йому передали цукерки. Поліцейський
Олексій, що саме чергував, пропустив її.
Порадитись не було з ким, адже Костянтин
на хвилинку відійшов у справах.
Повернувшись на пост біля палати
Анатолія, Костя побачив у палаті
останнього медсестру. Олексій коротко
пояснив йому суть справи. Костянтин все
ж вирішив запитати у медсестри, хто
передав коробку цукерок хворому, але
жінка повела себе дивно – почала сильно
нервувати, відповідати не до ладу.
Соколовському це здалось підозрілим, і він
вирішив затримати жінку до з’ясування
всіх
обставин.
Коробку
цукерок
відправили на експертизу до лабораторії.
На допиті жінка, яка виявилась
продавчинею з місцевого ринку Мариною
Омелечко, таки зізналась – в цукерках була
щуряча отрута. Їй заплатили немалі гроші,
щоб вона передала ці цукерки Анатолію.
На запитання, хто її найняв, вона розповіла,
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що він назвався Ростиславом, був високим
молодим темноволосим чоловіком років
30– ти. Більше вона нічого про поганця не
знала. Тоді на допит викликали Олесю, яка
спочатку все заперечувала, але врешті–
решт зізналась в усьому. Молода жінка
розповіла, що за всім цим стоїть Мамай та
його помічник Ростислав Козлов, які
місяців два тому самі вийшли на неї та
запропонували величезні гроші в обмін на
послугу – розповідати їм все про Анатолія
Губара.
Добре
подумавши,
Олеся
погодилась, адже хоч вона і отримала
пропозицію руки та серця від Анатолія, та
була не впевнена в його почуттях до неї –
в його будинку і досі були фото його
покійної дружини. «Медсестру» Марину та
Олесю затримали та помістили до слідчого
ізолятору до рішення суду. Василь
Роздобудько
зателефонував
до
Приморського відділу поліції в м. Одесі, де
в нього був знайомий слідчий Михайло
Гофман та розповів суть справи. Його
колега пообіцяв посприяти затриманню
Мамая та його помічника, оголосивши їм
підозру у двох замахах на життя людини з
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метою отримання зиску в разі смерті
жертви. Після цього Василь Роздобудько з
Костею вирішили сходити до бару та
дозволити собі трохи розслабитись, адже,
як відомо, алкоголь добре знімає стрес та
напругу, а цього останнім часом було хоч
відбавляй.
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Епілог
Одного літнього серпневого вечора
на знайомій вже нам лавочці під вишнею
знову сиділо троє літніх жіночок – Пелагея
Бойко, Ганна Качало та Марія Корж,
обговорюючи останні сільські новини. Був
кінець серпня, односельчани вже почали
збирати врожай на полях, городах, тому
повз жіночок туди-сюди проїзджали
машини, комбайни, велосипеди та вози,
запряжені кіньми. Останній місяць літа
видався врожайним не лише на городину,
але й на події. Нарешті були заарештовані
винні у вибуху на Миколаївському
ярмарку – конкурент по ресторанному
бізнесу в Одесі Мамай, він же Валерій
Мамаєв, та його помічник Ростислав
Козлов. На сьогоднішній день підозрювані
знаходяться під слідством.
– Ось тобі і наречена,– сказала з
осудом Ганна, бо жіночки саме вибух на
ярмарку та зраду Олесі.
– Бандитка,– підтримала її Марія.– І
якби випадково не почули її розмову зі
спільником, то б ніхто б на неї і не подумав.
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– Бо немає нічого таємного, що не
стало б явним, ні таємного, що не стало б
відомим і не виявилося б,– сказала
Пелагея.– Біблія. Євангеліє від Марка і від
Луки,– додала вона.
– Точно,– промовила Марія.– Так і
буває в житті.
– А я вам скажу, подруженьки, великі
гроші ніколи добра не приносять,– сказала
Ганна.
– Так воно і є,– підтримала Ганну
Палажка.
– А хто ото пішов? Чи не мала Віка
Городиська з кавалером?– запитала Ганна
у подруг.
– Вона,– відповіла Пелагея, у якої
був кращий зір.
– Це якийсь приїзджий, не наш,–
констатувала Марія.
– Так, це водій Толі Губара,–
проінформувала подруг Ганна.– Вони
роззнайомились на танцях у клубі і зараз
разом.
– А ти, Галько, звідки знаєш? –
здивувалась Манька.
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– Та в магазині мені Марфа Милько
розповідала, а ій її донька Світланка.
– Зрозуміло. Молодим лише й жити.
А ми вже доживаємо,– промовила мудра
Пелагея.
– Твоя правда, Палажко,– погодилась
Ганна.– А пам’ятаєте як ми на танці ввечері
бігали?
– Хіба ж таке забудеш, Ганно?–
запитала в неї Марія.
– Гарні були часи,– промовила
Палажка.– Добре, піду вже я, а то курей
треба заганяти до курника.
– Давай, підемо і ми поратись,–
сказала Ганна.– Бувайте!
– Бувайте, дівчата,– сказала Марія, і
жіночки розійшлись кожна у своїх справах.
А тим часом на небі згасали промені сонця,
що саме заходило, забарвлюючи тло неба у
помаранчеві пастельні тони. Природа
готувалась до сну, лише деінде було ще
чути дзижчання комах та перегукування
пташок.
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Написати детектив надихнув черговий
перегляд телесеріалу «Доктор Куїн:
жінка-лікар»,
який так вразив ще в дитинстві

Віта та Григорій Лужецькі
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Пролог
Стояла тепла осіння погода, був
лише початок вересня. Небо було
безхмарне та блакитне, сонце пригрівало
досить сильно, але вітерець нагадував, що
скоро настануть прохолодні дні з
короткими днями та довгими темними
ночами.
Величний
хвойний
ліс
насолоджувався
теплими
сонячними
промінчиками, підставляючи їм свої зелені
лапаті гілки. Вдалині виднілась гора
Пайкс-Пік, неподалік від неї над річкою
Фонтейн-Крік розташувалось містечко
Колорадо-Спрінгс. Недавно пройшов дощ,
тому на обрії було видно веселку, яка
милувала око своїми барвами.
Молодий
олень,
який
пасся
неподалік, побачив як з боку містечка на
галявину вийшов чоловік, перетнув її та
заліг за товстим деревом. Торкаючись
стегнами
високої
трави,
тварина
невідривно дивиться на гостя. Потім
почулось тупотіння кінських копит, і на
галявині з’явився вершник, спішився та
став на когось чекати. Через деякий час він
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дістав кишеньковий механічний годинник,
щоб звіритись з часом, потім розвернувся,
щоб піти, так нікого і не дочекавшись.
Раптом прогримів постріл, молодий олень
сполохався та втік, гнаний інстинктом
самозбереження. Тварина бігла, не
спиняючись, доки не відбігла на безпечну
відстань, і жахливе місце не щезло з поля
зору.
Хвилин через десять над місцем
трагедії почали кружляти декілька
білоголових орланів, видивляючись щось
внизу. Та потім передумавши, полетіли
геть, побачивши чоловіка, який схилився
над жертвою. Та ось незнайомець підвівся,
впевнившись, що чоловік мертвий, і
швидко пішов геть, насвистуючи якусь
сумну мелодію. І знову навкруги стало
тихо, тільки чутно було деколи спів
пташок та дзижчання комах, які навіть не
здогадувались про жахливу подію, яка
сталась тут зовсім недавно.
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Розділ I. Перша жертва
6 вересня 1890 року, містечко
Колорадо-Спрінгз,
Сполучені Штати Америки
Вечоріло. Навкруги стояла тиша.
Сонце вже схилялось за горизонт, його
відблиски забарвлювали гілки дерев лісу в
золотисто-червоний колір. Ледь повівав
вітерець,
земля дихала теплом, яке
ввібрала в себе за день.
Повертаючись до дому від свого
найкращого друга Плямистого Яструба,
Джеймс милувався теплими барвами неба,
думаючи про щось своє, та раптом
побачив, що його собака, вибіг на середину
галявини, щось помітивши.
– Що там тебе так зацікавило,
Джонні?– сказав високий м’язистий
чоловік 33-ти років з густим темно-русим
волоссям, що доходило до плечей та дещо
відливало шоколадом, і сіро-зеленими
розумними очима. Він був одягнений в
світлу лляну сорочку, на шиї мав пов’язану
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шийну хустину, коричневі штани та
шкіряні ковбойські черевики. На шиї в
нього висів амулет, який оберігав його від
злих духів. Це був подарунок ватажка
індіанського племені шаєнів.
Спішившись зі свого вірного
вороного коня Дугласа та підійшовши
ближче, він побачив мертвого чоловіка з
продірявленою спиною, який лежав
обличчям вниз.
– Хто ж тебе так, бідолашний? –
запитав він, схиляючись нижче над ним.
Уважно все оглянувши, чоловік,
якого звали Джеймс Кермі, вирішив
оглянути прилеглу територію на випадок,
раптом вбивця ще не встиг піти далеко, а
потім повідомити місцевого шерифа
Моріса Купера. Останній був літнім, але
дуже розумним вправним чоловіком міцної
статури.
Після того, як він обстежив прилеглі
до галявини ділянки, Джеймс зрозумів, що
вбивці і слід охолонув, але неподалік місця
вбивства він побачив прим’яту траву біля
дерев. І він припустив, що вбивство
сталось невипадково, нещасного чоловіка
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хтось тут чекав. Судячи з того, що сірий
костюм на ньому був дорогий та гарно
зшитий, а на ногах були шкіряні черевики,
Джеймс Кермі зробив припущення, що
вбити жертву могли з метою пограбування.
Та висновки було робити ще зарано, він це
розумів, тому покликавши собаку та сівши
на свого коня, поїхав до шерифа у містечко
Колорадо-Спрінгз,
що
знаходилось
неподалік.
В
центрі
Колорадо-Спрінгз
розташовувались
магазин,
школа,
дерев’яна
церква,
пошта,
салун,
новозбудована лікарня, невеличке кафе, а
на околиці була кузня, де можна було
підкувати чи придбати нового коня. Лікаря
містера Майкла Флетчера, недавно
прислали на роботу з Бостона, а до того там
була тільки акушерка, місіс Дороті Джонс.
В’їхавши
у
Колорадо-Спрінгз,
Джеймс побачив шерифа біля магазину.
Він був вдягнений в блакитну сорочку,
чорні штани, шкіряні черевики на товстій
підошві, а на голові в нього був
ковбойський
капелюх
коричневого
кольору. Шериф саме розмовляв з
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Кароліною Круз. Це була молода дівчина
26-ти років, струнка та середнього зросту.
Вона мала темно-каштанове дещо хвилясте
волосся та дуже гарне округле обличчя з
зеленими очима, тонким носом та
ямочками на щічках, що робили її дуже
милою. Дівчина була вдягнена в довгу
сукню блідно-блакитного кольору, з
блакитним паском та дещо пишними
рукавами– ліхтариками, на голові мала
високу зачіску, підкручене волосся гарно
обрамляло обличчя з двох сторін. На ногах
в Кароліни були коричневі шкіряні
черевички на невисокому каблучці.
Кароліна працювала вчителькою в школі
вже два роки. Вона була родом з Бостона,
де жила разом з батьками. ЇЇ тато теж
працював вчителем у школі багато років, а
мама – медсестрою в лікарні.
«О Господи, знову Кароліна,–
незадоволено подумав Джеймс.– Тільки її
зараз мені не вистачало»,– і він дещо
невдоволено глянув на дівчину.
Вчителька помітила його не одразу,
бо стояла до нього спиною і про щось
розмовляла з шерифом. На відміну від
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Джеймса, Кароліна була рада бачити
молодого чоловіка. Серце її почало битись
більш прискорено, і вона подумала, що
Джеймс Кермі – найкращий чоловік в їх
містечку. І справа була не тільки в його
зовнішності. Джеймс якось врятував їй і її
подрузі Джейн, теж вчительці, життя.
Повертаючись одного травневого вечора
додому з роботи, дівчата стали свідками
пограбування місцевого магазину. Три
грабіжники, побачивши дівчат, вирішили
їх вбити, щоб не залишати свідків. Джеймс
проходив недалеко, почув крики та
кинувся рятувати нещасних. В нелегкій
боротьбі він визволив їх з рук вбивць,
підстреливши двох негідників в ноги,
третій грабіжник вирішив не чекати на
кулю та втік.
Після того випадку Кароліна
закохалась в молодого чоловіка, а він
навпаки почав її уникати. І справа була не
в ній, а в тому, що в юності він був
закоханий в біляву синьооку красуню в
його рідному місті, яка мала дуже багатого
та впливового татка. Звали її Келлі Cміт.
Юнак їй теж сподобався, вони мріяли про
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спільне майбутнє. Та доля і татко дівчини
вирішили інакше. Турботливий татусь
знайшов їй багату партію – плантатора з
величезними статками. Дівчина спочатку
не погоджувалась, але потім все ж таки
вийшла заміж на багача. З тих пір Джеймс
вирішив ніколи більше не закохуватись.
Тому молода гарна дівчина, яка була
завжди така і мила привітлива, дещо
дратувала його.
– Добрий вечір! – привіталась
Кароліна.
– Джеймсе, з тобою щось сталось? Ти
виглядаєш дуже стурбовано,– замість
привітання сказав шериф.
– Добрий вечір! Так, я знайшов тіло
чоловіка на галявині. Його застрелили в
спину.
– Який жах!– вигукнула дівчина.
– Ведіть мене негайно туди,– сказав
Моріс Купер.– А Вам, Кароліно, краще
залишитись тут. Це дуже неприємне
видовище.
– Якщо можна, я піду з вами.
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– Добре, але тримайтесь позаду нас,–
погодився шериф, і компанія рушила в бік
галявини.
Через десять хвилин, Моріс, Джеймс
і Кароліна нарешті дісталися галявини.
Моріс Купер підійшов до трупа та почав
його уважно оглядати.
– А чоловік явно небідний судячи з
одягу,– повідомив він.– А це що?– сказав
він, нахилившись ще більше.– Ти диви,
кишеньковий механічний годинник, та ще
й срібний,– сказав шериф, піднімаючи
його.
– Або злодій не помітив годинник,
або це не пограбування,– висловив
припущення Джеймс.
– Так, тепер повернемось до
вогнепальної рани. Куля пройшла навиліт.
А ось і вона,– показав шериф кулю.– З
огляду на все було зроблено постріл з
револьвера. Але більш точно можна буде
сказати
пізніше,
після
проведення
досліджень. Треба покликати лікаря, щоб
забрав тіло, а розтин нехай проведе корнер
з Денвера, якого покличемо після прибуття
в Колорадо-Спрінгз.
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– Я можу покликати містера
Флетчера,– сказати Кароліна.
– Дякую, це дуже люб’язно з Вашої
сторони,– сказав шериф.
І дівчина поспішила у КолорадоСпрінгз. Джеймс провів дівчину довгим
задумливим поглядом.
– Гарна дівчина,– сказав Моріс,
прослідкувавши за поглядом Джеймса.– І
дуже хороша,– додав він.
– Давайте далі оглядати місце події,
шерифе,– дещо різко сказав молодий
чоловік.
Моріс Купер тільки здивовано підняв
одну брову і посміхнувся кутиком рота. І
чоловіки продовжували далі оглядати
місце події.
– Цікаво, чому він тут опинився? Він
немісцевий,– сказав Джеймс.
– Треба буде розпитати місцевих
жителів,– Може приїхав до когось.–
припустив Купер. Він вирішив оглянути
галявину та прилеглу ділянку лісу, щоб
пошукати речові докази, тому рушив в бік
лісу, уважно все оглядаючи.
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– Там в одному місці біля того
дерева, що справа від Вас, дещо прим’ята
трава. Хтось чекав на нього.
– Так, я бачу,– сказав шериф і пішов
назад до місця події.– Ви там щось
знайшли?– запитав Моріс хлопця.
Але Джеймс не встиг відповісти. На
галявину виїхали Кароліна та лікар Майкл
Флетчер на візку, правлячи
двома
запряженими кіньми.
– Я знайшов документи вбитого,–
повідомив Джеймс.– Його звали Брайян
Маккензі, проживав в Бостоні. Йому було
36 років.
Тим часом лікар почав оглядати труп
чоловіка.
– Жертва – темноволосий, високий
чоловік, міцної статури. Куля застряла
всередині,– сказав Майкл Флетчер.–
Вбитий приблизно 5 годин тому. Більш
точно вам скаже коронер після розтину.
– Думаю, що його можна вже
забирати і везти в місто,– сказав шериф.
Піднявши тіло та поклавши його у
візок ззаду, компанія рушила в напрямку
Колорадо-Спрінгз. Діставшись містечка,
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вони спочатку завезли труп до лікарні,
потім компанія розділилась – шериф Моріс
Купер пішов на пошту, щоб відправити
телеграму коронеру в Денвер, а Джеймс і
Кароліна розпрощались, оскільки Джеймсу
потрібно було їхати у резвацію індіанців до
найкращого друга Плямистого Яструба.
Ще тривала війна з індіанцями, яка
вже підходила до кінця. Багатьох з них
розприділили по резерваціях, в кожного
племені був свій ватажок. Білі люди таки
зломили дух цих гордих і мудрих людей.
Джеймс і Плямистий яструб дружили
вже сім років. Індіанець мав дружину Сіху,
що значило Квітка, та малого сина Кела,
тобто Горобця. Джеймс приїхав з містечка
Лансінг штату Мічіган. Він не любив
нічого розповідати про себе. Знали лише,
що він посварився з батьком та поїхав з
містечка геть на заробітки. Працював на
шахті недалеко від Колорадо-Спрінгз
декілька років. Потім потоваришував з
Плямистим Яструбом, який врятував його
від дикого кабана. З тих пір вони стали
найкращими друзями. Лише Плямистий
Яструб і ще декілька близьких людей знали
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про перше невдале кохання Джеймса до
дівчини Келлі, яке закінчилось повним
фіаско для нього.
Джеймса
обурювала
війна
з
індіанцями та поведінка американських
солдат, які зневажали та принижували
індіанців при першій ліпшій нагоді. Він був
повністю на боці індіанців, вважаючи, що
ця територія належить саме їм. Шаєни
відповідали молодому чоловікові повагою
та довірою. Джеймс чудово розумів
індіанську мову, і деколи місцеві жителі чи
американські солдати просили його бути
таким собі перекладачем для них за
потреби.
Ватажком племені шаєнів був
Чорний казанок. Це був поважний і мудрий
старець невисокого росту, якого всі члени
племені дуже поважали та прислухались до
його думки.
В індіанців було багато коней, яких
розводили вже не один рік. Також члени
племені зналися на травах, якими могли
збити жар у людини, зупинити кровотечу,
вилікувати діарею, головний біль тощо.
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Збирали вони їх в певні дні, сушили і
застосовували за потреби.
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Розділ II. Неочікуваний візит
8 вересня 1890 року,
Колорадо-Спрінгз
Джеймсові не давала спокою думка
про те, що на галявині декілька днів тому
сталося вбивство, а не нещасний випадок.
Тому він вирішив зайти до шерифа та
дізнатись чи стало щось відомо за ці дні.
Зайшовши в кабінет до Моріса Купера, він
здивовано зустрівся очами з Кароліною,
яка
теж
зайшла
дізнатись
про
розслідування.
«І знову вона,– подумав він.– Може
це доля? Та ні, що це я? Я ж не якесь
дівчисько, що вірить в долю. Більше
ніякого кохання»,– нагадав він собі.
Кароліна ж дещо занервувала, як
зазвичай це бувало в його присутності, але
була рада його бачити.
– Добрий день, Джеймсе! Що
привело тебе до мене?– запитав шериф.
– Добрий день! Хотів дізнатись як
просувається розлідування смерті того
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чоловіка, якого я знайшов на галявині,–
відповів молодий чоловік.
– А, зрозуміло. Присядь, будь ласка,
я розповім вам двом, адже міс Круз теж
зайшла про це дізнатись. Ми розпитали
візників екіпажів та жителів міста чи не
знають вони цього чоловіка. Один візник
згадав, що дня три тому привіз його до нас
в містечко. В магазині містер Роберт
Лоуренс згадав, що схожий чоловік
купував у нього цигарки та сірники. Також
його бачили в кафе декілька разів його
власники містер Девід Бінг і його дружина
місіс Донна Бінг. Він бував там сам, але
один раз його бачили з Денні Слікером.
Вони про щось сперечались. Містера
Слікера допитали, але він казав, що мав з
ним справи в плані бізнесу і не більше.
Молодий
чоловік
мав
невеличку
лісопильню і отримував з неїнепоганий
прибуток. Що ж до розтину, то коронер
зробив його і підтвердив, що його
застрелили в спину, куля потрапила в
серце. Смерть була миттєвою. Його
застрелили з револьвера. Зараз перевіряємо
тих мешканців Колорадо-Спрінгз, в яких є
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така зброя. Можливо це нещасний випадок,
можливо – вбивство.
– Як на мене, то це вбивство.
Згадайте про прим’яту траву. На нього
хтось там чекав,– сказав Джеймс.
– І мені здається, що його вбили,–
сказала Кароліна.
– Якщо ви так одностайно так
думаєте, то я хочу вам дати невелике
завдання,– сказав шериф.
– Завдання?– перепитали Джеймс і
Кароліна в один голос.
– Так, триматись від цієї справи
подалі. З усією повагою, але це може
виявитись небезпечна справа,– сказав
Моріс Купер.– Обіцяєте?
Кароліні та Джеймсу довелось
пообіцяти не займатись розслідуванням.
Після цього вони розпрощались з шерифом
і вийшли з кімнати.
– До біса цікава справа,– сказав
Джеймс.
– Так,– погодилась Кароліна.– Але
ми дали обіцянку, тому доведеться забути
про розслідування.
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– Згоден,– сказав молодий чоловік,
притримуючи двері для дівчини і
пропускаючи її вперед. Мимоволі він
відчув легкий запах троянди.
«Яка ж вона приваблива»,– мимоволі
подумав він.
Вийшовши
на
вулицю,
вони
побачили Дженні Армстронг, найкращу
подружку Кароліни та добру знайому
Джеймса. Це була дівчина 26-ти років, яка
мала русяве довге волосся, білосніжну
посмішку і найтоншу талію, яку бачила
колись Кароліна. Вдягнута була дівчина в
білосніжну блузку з довгим рукавом та
довгу пишну спідницю зеленого кольору.
На ногах в неї були коричневі шкіряні
черевички на каблучку.
– Каро! Джеймсе!– покликала вона,
підійшовши до них.– Привіт! А що ви тут
робите?– запитала вона.
– Заходили дізнатись як просувається
розслідування,– відповіла Кароліна.
– Ой, як цікаво!– вигукнула Дженні,
якій подружка розповіла все на днях. –
Може сходимо, вип’ємо чаю, і ви мені
розповісте все з подробицями?
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– Давайте,– погодився Джеймс.
Каро усміхнулась і радісно кивнула
головою, і компанія рушила у бік
невеличкого затишного кафе.
Зручно вмостившись за столиком і
зробивши замовлення, Джеймс та Кароліна
розповіли про результати розслідування,
про які вони дізнались від шерифа.
– Отже, ви думаєте, що це вбивство?–
запитала Дженні.
–
Так,–
одночасно
відповіли
Кароліна та Джеймс і трохи зніяковіли.
– Хорошого мало,– підсумувала
Джейн.– А ви чули, що містер Роберт
Лоуренс одружується з Мері Гослінг?
– Та ти що?– здивовано сказала
Кароліна.– Це досить несподівано.
– Так, всі здивовані,– сказала її
подружка.– В наступну неділю весілля.
– Ну, що ж, щастя їм,– сказав
Джеймс, який до того мовчав і слухав
розмову двох найкращих подруг.
І розмова плавно перейшла в інше
русло. Про смерть чоловіка на галявині вже
ніхто й не згадував. Через півгодини
компанія розійшлась по своїх справах.
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Наступного
дня
Кароліна,
повертаючись до дому з роботи, на якій
затрималась,
тому
що
перевіряла
контрольні роботи учнів, несподівано
почула розмову двох чоловіків за рогом
будинку містера Флетчера. Дівчина їх не
бачила, але судячи з голосу одним з них
був Денні Слікер. Було вже темно, тому
чоловіки думали, що їх ніхто не чує.
– …Ти приніс гроші?– запитав один з
них.
– Так, – відповів інший, судячи з
голосу Денні Слікер. – Тримай. Тут
стільки, скільки треба.
Виникла пауза, Каро припустила, що
його співрозмовник рахує гроші.
– Все правильно. Ти вмієш
виконувати обіцянки.
– Ти теж,– і він неприємно
засміявся.– Я задоволений твоєю роботою.
Цей покидьок отримав по заслугам.
Денні і раніше не дуже подобався
Кароліні, а зараз тим більше. Інтуїція
підказувала дівчині, що вони зробили щось
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незаконне.
«Треба
розказати
все
Джеймсу,– вирішила вона.– Але спочатку
прослідкую за ними».
Через декілька хвилин чоловіки
рушили в бік центру Колорадо-Спрінгз.
Обережно прослідкувавши за ними,
Кароліна побачила, що вони зайшли до
салуну. ЇЇ охопило розчарування. Вона
підозрювала, що чоловіки можуть бути
причетними до вбивства на галявині.
Дівчина вирушила до дому, твердо
вирішивши завтра ж поговорити з
Джеймсом
Кермі,
розповісти
про
підслухану розмову і зробити все, щоб
вивести негідників на чисту воду. Ну, і
заодно просто побачити його ще раз.
Кароліна
була
дуже
романтичною
натурою. ЇЇ не полишала надія, що колись
він покохає її, і вони будуть разом. Крик
сови нагадав Каро, що вже пізно, і дівчина
пішла до дому.
Наступного дня, у вівторок, Кароліна
мала лише два уроки, тому рано
звільнилась від справ. Скориставшись цим,
дівчина вирішила сходити до Джеймса і
все йому розповісти про вчорашній вечір.
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Під’їхавши до його дерев’яного будинку,
який розташовувався за містом, вона
відчула, що в неї дещо спітніли долоні. Але
оскільки Кароліна була сміливою і
сильною натурою, вона злізла зі своєї
кобили Люсі та впевнено попрямувала до
оселі Джеймса. Молодий чоловік як раз був
вдома, відчинивши двері, він завмер, адже
не очікував побачити Кароліну тут.
Дівчина спаленіла, тому що її погляд
натрапив на голий торс Джеймса. Чоловік,
помітивши це, ледь посміхнувся і сказав:
– Привіт! Не очікував тебе тут
побачити.
– Привіт! Я прийшла у важливій
справі,– сказала Кароліна, втопаючи в його
очах незвичного сіро-зеленого кольору.
– Ну, то проходь,– сказав Джеймс.
Джеймсу стало чомусь приємно, що
дівчина знаходиться в нього вдома. Він
навіть не міг пояснити самому собі чому.
Запропонувавши Каро сісти, він пішов
вдягнути сорочку, щоб не бентежити
дівчину. Повернувшись до кімнати, він
промовив:
– Я тебе уважно слухаю.
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І Кароліна розповіла про все, що
сталось з нею вчорашнього вечора.
– Нічого ж собі! – здивовано сказав
Джеймс.– Це дуже важлива інформація.
– Я знаю! Мені здається, що це якось
пов’язано з тим вбивством на галявині.
– Згоден з тобою.
Він хотів ще щось сказати, але в
кімнату забіг його собака і загарчав.
– Все добре, Джонні, свої,– сказав
Джеймс.
Пес вирішив ближче познайомитись
з Кароліною і, підбігши до неї, почав її
обнюхувати. Мабуть дівчина викликала в
Джонні довіру, тому що через декілька
хвилин він вже махав хвостом і лащився до
неї.
– Хороший хлопчик,– сказала вона,
погладивши собаку по голові.
Джеймс відчув як у грудях почало
розливатись тепло. Злякавшись такої
реакції, він сухо сказав:
– Джонні, досить. Іди на двір.
Кароліна вже збирається до дому.
Кароліна здивувалась і дещо
образилась, але не показала цього. Вона
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розпрощалась з Джеймсом і поїхала до
своєї подруги Дженні, щоб вилити їй душу.
Подружка була в курсі всіх її амурних
справ.
Коли за Каро закрились двері,
Джеймс зрозумів, що був занадто грубим.
Просто він не хотів впускати будь яку
жінку в своє життя. Вистачило йому Келлі.
Згадавши засмучене обличчя Каро, він
відчув муки совісті, і вирішив при нагоді
все ж таки вибачитись. Адже Кароліна була
хорошою і приємною дівчиною. Він зловив
себе на думці, що все частіше думає про
неї, і вирішив, що пора з цим закінчувати.
Та образ дівчини знову постав перед ним,–
Яка ж вона гарна і тендітна,– подумав він,–
Але досить цих думок. Треба буде
прослідкувати за Денні Слікером і вивести
його на чисту воду.
Кароліна тим часом розповідала
Дженні про візит до Джеймса. Вона не
змогла приховати, що засмучена, і
розповіла про його вчинок.
– Не очікувала такого від Джеймса,–
гнівно сказала Дженні.
– Я теж,– засмучено сказала Каро.
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– А може він злякався, що ти йому
можеш
сподобатись,–
припустила
Дженні.– Просто в юності його дуже
образила одна дівчина, розбивши йому
серце. Після цього він не дозволяє собі
ніяких почуттів.
– Може й так,– дещо заспокоїлась
Кароліна. Посидівши ще трохи у Дженні,
Кароліна вирішила з’їздити до свого друга,
священника Стівена Робертса. Вони
потоваришували одразу, адже Стів не міг
не сподобатись, тому що був розумним,
харизматичним чоловіком середнього віку,
готовим завжди вислухати і прийти на
допомогу. Парафіяни дуже поважали і
любили його. І хоча Кароліна жила в
Колорадо-Спрінгз лише три роки, їй
здавалось, що вона знає Стіва все життя.
Під’їзджаючи до церкви, вона
побачила священника. Він саме виходив з
церкви.
– О, привіт!– сказала вона.– Я саме до
тебе, давно не бачились.
– Привіт, Кароліно!– сказав Стів
Робертс.– Дуже радий тебе бачити.
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– Я тебе теж. Пропоную посидіти в
кафе і поспілкуватись.
– Згоден,– і Стів щиро посміхнувся
Каро.– Зараз закрию церкву і підемо,–
сказав чоловік.
Стівен закохався в Кароліну з
першого погляду, але приховував це від
усіх. Він був розумною людиною і
відчував, що дівчина бачить в ньому лише
друга. До того ж Дженні якось розповіла
йому про закоханість Кароліни в Джеймса
Кермі. Стів Робертс був віруючою
людиною, тому змирився з цим фактом,
вирішивши, що на все воля Божа.
Стівен закрив двері церкви, і вони
рушили в кафе, де Кароліні дуже смакувала
випічка, а Стів полюбляв м’ясний рулет.
Власниця кафе Донна дуже смачно
готувала, тому в кафе завжди було багато
відвідувачів. Решту вечора Кароліна
провела час в компанії хорошого друга
Стівена, забувши про всі негаразди і
страждання через нерозділене кохання.
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Розділ III. Друга жертва
11 вересня 1890 року,
Колорадо-Спрінгз
Це був звичайний день, такий як
завжди. Смачно поснідавши яєчнею з
беконом, Ітан Акройд вирушив на роботу.
Жив він сам, але сподівався рано чи пізно
зустріти свою єдину. Працював Ітан на
пошті. Все що відправлялось чи прибувало
в містечко поштою проходило через його
руки. Це був високий незграбний брюнет
45-ти років, який мав добре серце та був
надто довірливий, через що частенько
страждав. Дорога на роботу проходила
повз залізну колію, гордість містечка
Колорадо-Спрінгз. Важко повірити, але
зовсім недавно в цьому місці було поле. А
тепер можна було побачити як потяг їде у
напрямку містечка чи навпаки.
Поспішаючи на роботу, Ітан на мить
про щось задумався і не помітив як
перечепився через щось на дорозі, з одного
боку якої була залізнична колія, а з іншого–
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росли кущі рододендрона. Подивившись
під ноги він мало не зомлів – на дорозі
лежала чиясь рука. Розсунувши гілки куща
він побачив труп молодого незнайомця. Не
роздумуючи, він швидко побіг до шерифа.
Хвилин через двадцять шериф Моріс
Купер і лікар Майкл Флетчер оглядали ще
один труп.
– Це вже другий за останні декілька
днів,– невесело підсумував шериф. – Що
скажете, лікарю? Яка причина смерті?
– Постріл в серце спереду майже
впритул. Чоловік років тридцяти, високий
блондин. Чи було використано ту ж саму
зброю, що і в першому випадку, я зможу
сказати дещо пізніше.
– Так, я розумію. Ітан вже викликав
коронера з Денвера. Ну, що ж, забираймо
тіло. Допоможіть мені його підняти.
І через декілька хвилин вони поїхали
в бік містечка, підганяючи двох
запряжених коней.
Наступного дня шериф почав
розпитувати жителів чи не бачили вони
жертву, показуючи його зображення,
зроблене місцевим жителем Робертом
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Джонсом. Та, на жаль, ніхто не впізнавав
молодика. Останнім зображення шериф
показав Джеймсу Кермі, який весь день
провів у резервації Плямистого Яструба.
Побачивши малюнок, Джеймс вигукнув:
– Я знаю його! Я бачив цього
чоловіка з Денні Слікером,– і він розповів,
як вирішив прослідкувати за Денні після
розповіді Кароліни Круз. Ввечері він
помітив його в компанії чоловіка, що був
зображений на малюнку. Вони виходили з
салуну. Прослідкувавши за молодими
чоловіками деякий час, Джеймс побачив,
що вони йдуть в напрямку оселі Денні,
який жив сам. Його мати вмерла років
шість назад грипу, а сестра Кейт ще
раніше,
років
одинадцять
назад
сімнадцятирічною дівчиною. Це була
трагічна історія. Дівчина була закохана в
25-тирічного місцевого жителя Деймона
Гамільтона.
Вони
досить
довго
зустрічались, але одного дня дівчина
дізналась, що він зраджує їй з її найкращою
подружкою Емілі Грін. Наступного ж дня її
знайшли повішеною в сараї. Денні був
дуже розлючений, хотів вбити покидька,
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але того й слід охолонув. Пропала також і
Емілі. Денні поклявся помститись цим
двом, коли їх знайде. Але минали роки, але
ні Деймона, ні Емілі більше ніхто так і не
бачив в Колорадо-Спрінгз. Їх рідня, на
жаль, теж нічого не знала.
– Це дуже цікаво – знову Денні
Слікер,– сказав Моріс Купер,– завтра ж
займусь ним. І чоловіки розпрощались.
Зранку Моріс Купер поїхав до Денні
Слікера. Не виявивши його вдома, шериф
вирішив, що він на роботі. Але її робітники
сказали, що не бачили власника з
вчорашнього дня. Це дуже занепокоїло
шерифа. Він вже точно знав, що Слікер
якось причетний до двох вбивств. Остання
надія була в шерифа на салун, тому він
вирушив туди. Салун являв собою
одноповерхову дерев’яну будівлю з
вхідними дверима у формі крил летучої
миші. Зайшовши всередину Моріс Купер
побачив декілька відвідувачів, які не
дивлячись на ранок пили віскі.
За барною стійкою шериф побачив
власника салуну Гаррі Гейла, високого
чоловіка
сорока
років
брутальної
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зовнішності з довгим русявим волоссям
трохи нижче плечей. Різкий характер в
ньому видавали гострий погляд і тонкі губи
на худому обличчі.
– Добрий ранок! Гаррі, ти часом не
бачив Денні сьогодні?– спитав шериф.
– Добрий ранок і тобі, шерифе! Ні,
але бачив його на днях,– відповів Кларк.–
Він щось накоїв?– спитав він, запитально
піднявши одну брову.
– Здається так. Добре, бувай.
– Бувай, Морісе.
Вийшовши з салуну на вулицю
шериф вирішив піти до себе на роботу і
подивитись справу про самогубство Кетрін
Слікер. Щось не давало йому спокою.
Йому здавалось, що він щось прогледів.
Зручно вмостившись за столом та
поклавши свою ковбойську шляпу на стіл,
він почав проглядати документи, які
стосувались
подій
одинадцятирічної
давнини.
Продивившись
все,
що
стосувалось
самогубства
бідолашної
Кетрін, Моріс Купер згадав свідчення
Денні Слікера, рідного брата загиблої.
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Денні розповів, що ніхто навіть не
думав до чого призведе зрада Деймона
Гамільтона. Кейт була дуже засмучена,
пригнічена, коли розповідала брату про
вчинок негідника. Він втішав її як міг, а
потім поклявся вбити його. Кейт благала не
чіпати Деймона, не брати гріх на душу.
Вона плакала і все повторювала:
– Як вони могли! Як вони могли!
Потім додала, піднявши на брата
заплакане обличчя:
– Я так їм довіряла. Як тепер жити?
– Вони заплатять за все, сестричко,–
гнівно сказав Денні.– Побачиш, вони
заплатять за все.
Хвилин через двадцять Денні
вдалось трохи заспокоїти Кейт. Вона
заснула, він же пішов розшукувати
Деймона, щоб поговорити з ним по
чоловічому. Але молодого чоловіка ніде не
було, тому хлопець повернувся додому.
Наступного дня він знайшов свою
сестру мертвою в сараї в зашморгу. Денні
був не дуже емоційним хлопцем, але,
розповідаючи цей епізод, заплакав. Потім
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швидко втер сльозу і продовжив свою
розповідь.
– Я кинувся шукати того покидька,
але його ніде не було. Зайшовши в магазин,
я випадково почув, що Емілі та Деймон
кудись
зникли.
Все
містечко
це
обговорювало. І я зрозумів, що смерть моєї
сестри може так і лишитись безкарною,
тому я і прийшов до вас, шерифе.
Та, на жаль, втікачів так і не
знайшли. Денні змирився з цим і
продовжив жити далі, відкрив свою
лісопильню.
– Отже, виходить лише здавалось, що
змирився,– подумав шериф.
Прочитавши особливі прикмети
Деймона Гамільтона, він на мить завмер,
згадавши, що родинка грушовидної форми
на шиї була і в першої жертви. І тут він
зрозумів, що вбитий на галявині чоловік і є
зниклий Гамільтон. Шериф вирішив, що
настала пора слідчим навідатись до
родичів Брайяна Маккензі та допитати їх.
Він швидко підвівся, пішов на пошту та
відправив телеграму в поліцейський
відділок у Бостон, попрохавши навідатись
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до місіс Маккензі та допитати її. Також він
попросив вислати йому поштою її
зображення,
намальоване
штатним
художником. Інтуїція підказувала йому,
що зникла Емілі може виявитись
дружиною вбитого. А він дуже довіряв
своїй інтуїції. Вона не раз допомагала йому
розкрити заплутану справу. Впевнившись,
що Ітан відправив телеграму, шериф
вирішив сходити в салун та випити віскі.
Адже в нього був важкий день, а міцний
напій чудово знімав стрес і напругу.
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Розділ IV. Коло змикається
13 вересня 1890 року,
Колорадо-Спрінгз
Кароліна вирішила навідатись в гості
до Дженні та поспілкуватись з нею, тому
що давненько вони не влаштовували дівочі
посиденьки. Дівчина спекла гарбузовий
пиріг та поїхала до подружки верхи, адже
Джейн жила на іншому кінці міста.
Під’їхавши до будинку Дженні, вона
побачила її на подвір’ї – дівчина саме
підрізала кущі.
– Привіт!– весело привіталась
Кароліна, спішившись.
– О, привіт! Я якраз думала про
тебе,– сказала Дженні.– Проходь у
будинок.
Зайшовши до оселі, дівчата пішли на
кухню пити чай з гарбузовим пирогом.
– Дуже смачний,– схвально сказала
Дженні. – Даси мені рецепт. Дуже люблю
випічку, це моя слабкість.
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– А по тобі і не скажеш,– сказала
Каро.– В тебе така тонка талія, мабуть
найтонша в містечку.
– Так, талія – це моя гордість,–
засміялась Джейн.
Посмакувавши пирогом, подружки
пішли до вітальні. Зручно вмостившись на
канапі, вони почали розповідати одна
одній останні новини.
– Як там успіхи Тома Джонса?–
спитала Джейн Кароліну.– Ти казала, що
йому дуже важко дається читання.
– Ти знаєш трохи краще. Читає вже
досить пристойно. Його мама дуже
хвилювалась через це, але вже все гаразд.
– Ти вчителька від Бога. Я не така як
ти. В мене не вистачає терпіння. А ти
молодець.
–
Стараюсь,–
сказала
Каро,
усміхаючись.– Так а хто ж твій таємний
прихильник, що дарує тобі квіти,
залишаючи на парті перед першим уроком?
Ти мені тоді не встигла розказати.
– Уявляєш, це наш Генрі Гопкінс,
новий вчитель математики.
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– Нічого ж собі!– здивовано сказала
Кароліна.– Він у нас зовсім недавно, не
встиг приїхати з Денвера і вже вподобав
собі дівчину,– вона підморгнула подрузі.–
А він доречі гарний, ще й приємний у
спілкуванні.
– Так, але це не мій тип чоловіків.
– Дуже шкода,– сказала Каро.
– Так само шкода, що тобі не
подобається Стівен, наш священник,–
вв’їдливо
сказала
Джейн.
Вона
недолюблювала Стівена, вважаючи його
слабкодухим чоловіком. Стів бачив її
ставлення
до
себе
та
відповідав
взаємністю.
– Серцю не накажеш, ти ж знаєш,–
сумно сказала Каро.
– Так, так, знаю. На серці в тебе
Джеймс,– сказала Дженні.
– Він такий мужній та сміливий.
– А ще дуже гарний,– додала Джейн.
Кароліна почервоніла, сказавши:
– Так, дуже гарний. Ти знаєш я
звернула на нього увагу одразу ж, як
побачила
вперше.
Ми
випадково
зустрілись на пошті.
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– Це так романтично,– сказала,
зітхнувши Дженні.– Він хороший хлопець.
Мені здається, що ти йому трохи
подобаєшся.
– Ти так гадаєш?– запитала з надією
Каро.
– Так. На це все вказує. Я спробую
якось дізнатись.
– Дякую, подружко!– сказала
Кароліна.– Ти знаєш, як для мене це
важливо,– додала вона.
– Авжеж знаю,– засміялась Джейн. –
Вибач, я вийду на хвилинку – Макс кличе,
хоче, щоб я його погодувала.
Макс був котом Дженні рудого
кольору, якого вона дуже любила. Він
прибився до неї минулої зими, був дуже
худий і виснажений, ледь тримався на
лапах. Джейн стало його шкода, тому вона
взяла його до себе. Макс обожнював
Дженні, і завжди приносив їй якісь трофеї–
мертвих мишей, кротів.
Це спочатку
лякало дівчину, але потім вона до цього
звикла, і лише посміхалась, дивлячись, як
кіт їй догоджає.
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Поки
Джейн
годувала
свого
улюбленця, Кароліна думала про Джеймса,
згадуючи їх останню зустріч. Перед очима
знову стояла та мить, коли він відчинив
двері, оголоний по пояс. Дівчина не могла
нічого з собою вдіяти. В думках постійно
був Джеймс. Аж раптом погляд Каро впав
на столик для кореспонденції. Там лежав
лист, прикритий різними журналами, але
чітко видно було підпис «Денні С.».
«Денні Слікер!,– промайнуло в
дівчини в голові.– Невже між ними щось
є?– здивовано подумала Кароліна. – Так
ось чому Дженні не підпускає до себе
нікого з прихильників», – здогадалась
вона.
– Про що задумалась?– весело
запитала Дженні, заходячи до кімнати. За
нею поважно зайшов і кіт Макс,
облизуючись.
– Ось про що,– відповіла Кароліна,
вказуючи рукою на лист, що лежав на
столі.
Джейн зблідла.
– Ти про все здогадалась?– тихо
запитала вона.
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– Так. Чому ти від мене це
приховувала?– запитала ображено Каро.–
Я тобі стільки розказала про Джеймса, мої
почуття до нього.
– Я хотіла розповісти, чесно,– сіла
поряд Дженні, взявши подружку за руку.–
Денні попросив мовчати. Сказав, що не
потрібно поки що нічого розповідати.
Щастя любить тишу. Що ще мені
залишалось робити?
– Розумію,– сказала Кароліна.– Ти
знаєш де він тепер?– запитала вона.
– Так, у покинутому мисливському
будиночку в нашому лісі.
– Ти повинна розказати про все
шерифові,– вигукнула Каро.
– Я розумію. Але я не можу. Я кохаю
його.
– Це неправильно. Мені Джеймс
розповідав, що він підозрюється у двох
вбивствах.
– Я розумію. Але ні,– твердо сказала
Дженні.
– Справа твоя. А я мовчати не буду.
Прощавай!– Кароліна рвучко підвелась, та
вийшла з будинку.
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Сівши на свою Люсі, вона поїхала до
шерифа, вважаючи, що він знає, що робити
в даній ситуації. Раптом вона побачила
вершника, що скакав їй назустріч. Щось в
його силуеті здалось їй знайомим. Через
пару хвилин вершник під’їхав ближче, і
Кароліна впізнала його – це був Джеймс.
Він жив неподалік і, судячи з усього,
повертався додому.
– Привіт!– сказав він.– Щось
сталось? Ти якась засмучена і схвильована.
– Привіт, Джеймсе!– Так, сталось.
Виявляється Джейн знає, де Денні, тому що
вони зустрічаються. Я їду до шерифа.
Гадаю, що це допоможе знайти цього
покидька. Я хочу, щоб ці два вбивства були
розкриті.
– Підтримую. Я з тобою, якщо ти не
проти,– запитально подивився він на
дівчину.
– О, звіно ні,– посміхнулась йому
дівчина, продемонструвавши білосніжну
посмішку.
– Тоді поїхали. – сказав Джеймс,
подивившись Кароліні в очі довше, ніж
зазавичай, і пришпорив коня. Здійнявши
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хмари пилу, вершники помчали у
Колорадо-Спрінгз.
– Шерифе, ми маємо щось Вам
сказати!– сказали Кароліна та Джеймс,
швидко заходячи до кабінету Моріса
Купера.
«Знову ця солодка парочка»,–
здивовано подумав шериф.
– Слухаю вас уважно,– сказав Моріс.
І Джеймс з Кароліною розказали все
шерифові, який лише здивовано піднімав
брови раз у раз, слухаючи їх.
– Зрозуміло. Не очікував я такого
розвитку подій. Хто б міг подумати, Джейн
Армстронг і Денні Слікер разом,–
задумливо сказав Моріс Купер.– Завтра ж
зайду до Дженні. Дякую, ви мені дуже
допомогли.
– Нема за що, шерифе,– сказала
Кароліна.– До побачення!
– До побачення!– сказав Джеймс.
– Бувайте!– попрощався шериф.
Вийшовши на вулицю, Джеймс і
Каро розпрощались, роз’їхавшись кожен у
своїх справах.
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Шериф вирішив, що пора навідатись
до місцевого лікаря та дізнатись результати
розтину коронером другої жертви.
Під’їхавши до невеликої лікарні, він
спішився та зайшов в середину будівлі.
Постукавши в двері кабінету Майкла
Флетчер, він почув:
– Проходьте, будь ласка.
– Добрий день, Майкле,– привітався
шериф.
– Добрий день, Морісе.
– Зайшов дізнатись про розтин другої
жертви,– сказав шериф, знімаючи шляпу з
голови.
– Я так і зрозумів,– сказав лікар.–
Чоловік був вбитий пострілом в серце
спереду теж з револьвера, але іншого
калібру, ніж в першому випадку.
– Зрозуміло.
– Чоловік був цілком здоровий, і
якби не цей випадок, то жити йому ще й
жити.
– Сумно звісно, що вбили такого
молодого чоловіка,– сказав задумливо
шериф.– Дякую, Майкле. Ти, як завжди,
допоміг.
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– Та нема за що,– промовив Майкл
Флетчер.
– Бувай тоді!– cказав шериф.–
Сподіваюсь,
що
наступного
разу
побачимось просто так, а не оглядаючи
черговий труп.
– Бувай, Морісе! Нехай так і буде.
Шериф вийшов з лікарні і задумався.
Інша зброя. Значить, вбивця скоріш за все
не одна й та ж особа як він вважав раніше.
Моріс Купер вирішив піти додому та
добряче про все подумати.
Тим часом Джейн швидко зібрала
речі та тихенько вийшла з дому. Вона
вирішила, що пора навідатись до Денні та
попередити його. Але оскільки вона знала
дорогу погано, дівчина заблукала. Вона
дуже злякалась та почала кликати на
допомогу. Та ніхто не поспішав прийти їй
на поміч. Вона була у відчаї. Аж раптом
вона побачила, що до неї наближається
індіанець з племені шаєнів. Він схопив її за
руку, потягнув за собою, не зважаючи на її
пручання та крики. Він посадив її у сідло
поперед себе та помчав у резервацію.
Джейн похолола. Вона знала, що роблять
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індіанці з біліми жінками. Та була слабка
надія, що друг Джеймса Плямистий Яструб
її впізнає.
Через деякий час перед очима
замаячила резервація. Індіанець під’їхав до
найбільшого тіпі, спішився, потім зняв
дівчину з коня та поніс всередину,
перекинувши через плече. Тіпі мав форму
прямого високого конуса Каркас був
зібраний з жердин довжиною від 12 до 25
футів.
Покришка
була
зшита
з
сировим'ятих шкур бізонів. Всередині
горіло багаття, дим піднімався догори та
виходив димовий отвір, зроблений зверху
оселі. На шкурах оленів сиділи літній
індіанець, з огляду на все ватажок племені,
тому що присутні чоловіки, яких
налічувалось четверо, ставились до нього з
великою повагою. Індіанець зупинився
перед ними та кинув Дженні на підлогу,
сказавши щось присутнім. Вона підняла
голову та побачила, що серед присутніх, на
щастя, є Плямистий яструб.
– Допоможіть мені! – благально
звернулась вона до нього.
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Друг Джеймса впізнав її, сказав щось
ватажку. Останній віддав наказ її
викрадачу.
Той
схилив
голову,
погоджуючись, і вийшов з тіпі.
– Як ти тут опинилась? – запитав у
дівчини Плямистий Яструб. І Дженні все
йому розповіла. Індіанець все переповів
присутнім.
– Завтра ж відвезу тебе додому,–
пообіцяв він, порадившись з ватажком.
– Дякую,– тихо сказала дівчина.
ЇЇ відвели у тіпі до вдови, яка жила з
дочкою, попрохавши нагодувати її та
надати прихисток. Індіанки виявились
дуже привітними, тому Джейн вже вкотре
впевнилась, що американська армія
даремно кривдить цей народ. З цією
думкою дівчина заснула. А рано вранці її
розбудив Плямистий Яструб та відвіз її у
Колорадо-Спрінгз, як і обіцяв.
Не встигла Джейн лягти відпочити,
як в її двері постукали. Відкривши їх, вона
побачила шерифа і зрозуміла, що він
прийшов скоріш за все розпитати про
Денні та його місце перебування.
Запросивши Моріса Купера до вітальні,
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Джейн запропонувала гостеві сісти на
канапу та запитала чи бажає він чаю.
– Ні, дякую,– відповів шериф.–
Джейн, Кароліна все мені розказала.
Денні– небезпечний злочинець, який
підозрюється у вбивстві та замовленні
вбивства. Розкажи, будь ласка, де він
переховується та як туди дістатись.
– Я не можу! Я пообіцяла мовчати.
– Приховування такої інформації
карається
законом
–
ти
стаєш
співучасницею.
– А я й не знала,– тихо сказала
дівчина, опустивши очі.– Добре, я розкажу
Вам, де він зараз. В мисливському
покинутому будиночку.
– Де він
знаходиться можеш
описати?
– Краще покажу, бо не зрозумієте.
– От і добре. Збирайся, підемо
негайно. Не можна втрачати ні хвилини.
Через декілька хвилин Моріс Купер
та Джейн сіли на коней та поїхали в бік
лісу.
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Розділ V. Точно в ціль
14 вересня 1890 року,
Колорадо-Спрінгз
Від’їхавши від будинку Джейн,
Плямистий Яструб поїхав до помешкання
Джеймса – на днях чоловіки домовились
потренуватись у стрільбі з лука на галявині
неподалік резервації. Забравши друга,
індіанець поскакав з ним у бік домовленого
місця. Опинившись на галявині, молоді
чоловіки спішились та почали стріляти з
лука по мішенях, які висіли на деревах, що
росли навколо галявини. Неподалік
паслись їхні коні, пощипуючи зелену
траву, під деревом лежав пес Джонні,
ліниво спостерігаючи за своїм хазяїном і
його найкращим другом. Вирішивши
зробити невеличку перерву, чоловіки сіли
у затінку одного з дерев. Плямистий
Яструб розповів Джеймсу про те, як
Дженні потрапила до резервації.
– Вранці я відвіз її додому. З нею все
гаразд.
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– Дякую. Ти ж знаєш, ми з нею друзі.
Я б дуже засмутився, якби з нею щось
сталось.
– Так, знаю. Ти сьогодні не такий як
завжди. Постійно про щось думаєш. Ти
часом не закохався?
– З чого ти взяв?– швидко запитав
Джеймс.
– Просто я пам’ятаю себе, коли
зустрів Сіху і покохав її. Так хто вона, та
дівчина, що вкрала твоє серце?
Джеймс подумав хвилину, а потім
відповів:
– Я постійно думаю про Кароліну,
подругу Дженні. Не знаю чи це кохання,
але думаю, що вона мені подобається.
– Ти зрозумієш, коли прийде
кохання. Відчуєш це,– сказав Плямистий
Яструб.– Придивись до цієї дівчини, може
і є твоя доля,– дав він пораду найкращому
другові.
– Добре,– відповів на це Джеймс.
Перед ним знову повстав образ красуні
Кароліни. Він згадав її гарні вуста, кольору
спілої вишні, ямочки на щічках, тендітну
постать. Йому аж подих перехопило,
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захотілось поцілувати її, захопивши в міцні
обійми. Із задуми його вивів голос
індіанця:
– Як просуваються розслідування
тих двох вбивств, про які ти мені
розповідав?– запитав чоловік, змінюючи
тему.
– Шериф займається розслідуванням,
але вбивці ще не знайдені. Виявляється
Джейн таємно зустрічалась довгий час з
Денні Слікером, головним підозрюваним,
який до речі втік з міста. Кароліна
випадково про це дізналась, розповіла
мені, і ми розказали цю інформацію
шерифові. Доречі сьогодні Моріс повинен
був поїхати та допитати Джейн.
– Ось як. Цікаво,– сказав індіанець.–
Добре, друже, давай зосередимось на
стрільбі.
– Давай,– погодився Джеймс, беручи
до рук лука.
І чоловіки почали стріляти по
мішенях, які висіли на дереві. Джеймс був
дуже гарним стрілком. Точно стріляти з
лука та кидати томагавк навчив його
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Плямистий Яструб, який в племені шаєнів
був найкращим у цій справі.
Тим часом Дженні та шериф мовчки
їхали до мисливського будиночку через
ліс. Цього разу Дженні не збилась зі шляху,
і через деякий час перед мандрівниками
замайорів мисливський будиночок.
– Джейн, ти залишишся тут і далі не
поїдеш, адже це небезпечно,– сказав
шериф.– Далі я поїду один,– з цими
словами Моріс Купер спішився з коня та
рушив до дев’яної будівлі. Підійшовши
зовсім близько, він обережно заглянув у
одне з вікон, але нікого не побачив. Моріс
підійшов крадучись до іншого вікна. Але
знову на нього чекало фіаско. Раптом він
побачив Денні біля вхідних дверей.
– Стояти!– крикнув він.– Руки вгору!
Денні не очікував когось побачити,
тому розгубився, але через якусь мить він
сховався за відкритими дверима будинку.
– Слікер виходь! В тебе немає
шансів,– самовпевнено крикнув шериф.
Раптом біля його вуха просвистіла
куля. «Значить, в нього є зброя»,–
промайнуло в нього в голові. Він почав
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стріляти
у
відповідь,
швидко
перекочуючись по землі. Досягнувши
дверей, він рвучко смикнув їх до себе та
вибив зброю у негідника, сильно вдаривши
його по руці. Потім зв’язав руки Денні за
спиною та повів його до коня, попередньо
впевнившись, що в будинку немає
спільників.
Побачивши Джейн, Денні все
зрозумів і процідив крізь зуби:
– Клята жінка! Як ти могла?!
Джейн нахилила голову, відчуваючи
провину. Тим часом шериф сів на коня,
тримаючи мотузку, якою зв’язав передні
кінцівки нападника, в руках. Через це
Денні мусив йти пішки. Після цього
процесія повільно рушила у місто через ліс.
Діставшись
Колорадо-Спрінгз,
шериф помістив Денні у камеру, яка
знаходилась у його відділку саме для таких
випадків. Того ж дня Моріс Купер
влаштував
допит
Денні
Слікеру.
Попередньо шериф оглянув зброю, яку він
вилучив у негідника. Куля була того ж
калібру, що і куля, якою вбили Брайяна
Маккензі на галявині. Отже, можна було
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сміливо припустити, що в обох видадках
було використано одну і ту ж зброю.
Допитавши підозрюваного, шериф таки
почув зізнання. Виявилось, що Денні
Слікер мав спільні справи з Брайяна
Маккензі, які стосувались лісопильні
Денні. Справи завжди велись через
помічника Маккензі. Та ось одного разу
Брайян зустрівся з Денні особисто,
приїхавши в Колорадо-Спрінгз. Спочатку
Слікер не впізнав Деймона, але потім він
зрозумів хто перед ним, і в його голові
визрів план помсти. Від знайомого він
дізнався про найманого вбивцю Ніколаса
Паркера, зустрівся з ним та обговорив план
дій. Потім коли все було зроблено, він
заплатив йому за вбивство негідника
Деймона. Денні божився, що до іншого
вбивства не має жодної справи. Шериф
записав свідчення Денні та відвіз його в
Денвер у місцевий відділок.
Моріс Купер ніяк не міг зрозуміти,
кому знадобилось вбивати Ніколаса
Паркера, тому через декілька днів після
допиту Денні він вирішив сходити на місце
другого злочину. Прийшовши туди, шериф
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ще раз все уважно оглянув та знайшов
невеликий складний ніж. Щось у цьому
ножі здалось йому знайомим, але Моріс
ніяк не міг пригадати, де він його бачив.
Зайшовши ввечері в салун, він
попросив Гаррі Гейла налити йому віскі.
П’ючи міцний напій біля стійки бару та
спілкуючись з Гаррі, він помітив, що Гейл
крутить в лівій руці складний ніж. І раптом
шериф згадав, що бачив вже це. Різниця
була лише в тому, що тоді в руках у
власника бару був ніж, дуже схожий на
знахідку на місці другого вбивства.
Недовго думаючи, шериф взяв Гаррі під
варту, помістивши його в камеру, в якій
декілька днів тому перебував Денні Слікер.
Наступного дня Моріс Купер
допитав Гаррі Гейла. Той все заперечував,
казав, що немає ніяких доказів його
провини. Шериф розумів, що має не дуже
переконливі докази, тому пішов до салуну,
щоб розпитати помічника Гаррі та
постійних відвідувачів закладу. Помічник
власника салуну Говард Джексон зізнався,
що недавно у його начальника та вбитого
була сварка через жінку, адже обом
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чоловікам дуже подобалась офіціантка в
кафе Енні Сандерс, яка була родом з
Денвера. В салуні була бійка, чоловіків
ледь розтягли. Офіціантка, гарненька
білявка 20-ти років, знала про це, але
більше нічого додати не могла. Ні з ким з
чоловіків вона не зустрічалась, хоча
Ніколаса знала добре, тому що вони жили
в Денвері по сусідству.
Шериф зрозумів, що напав на слід,
адже тепер стало зрозумілим, що Гаррі мав
до біса хороший мотив для вбивства.
Вдруге викликавши Гейла на допит, він
навів йому список всіх доказів його
провини. І нарешті Гаррі здався,
зрозумівши,
що
опиратись
марно.
Молодий чоловік розповів, що не хотів,
щоб так сталось. Просто він був на
підпитку, злий на суперника, тому
прослідкувавши за ним, він вирішив
закінчити бійку, яку перервали в салуні.
Але вбивати Ніколаса не збирався. Це
сталося випадково. Морісу Купера навіть
стало трохи шкода Гейла – чого не зробиш
напідпитку. Але закон є закон, тому вранці
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наступного дня він відвіз вбивцю у Денвер
у місцевий відділок.
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Розділ VI. Час збирати каміння
30 вересня1890 року,
Колорадо-Спрінгз
Вересень цього року видався
врожайним не лише на плоди та зернові
культури, але й на різні події в містечку
Колорадо-Спрінгз. Сталося два жахливих
вбивства, винуватців яких вже знайшли та
відправили до Денвера в місцевий відділок.
Ці події обговорювались всюди – в
місцевій крамниці, кафе, на пошті та навіть
в церкві. Шериф Моріс Купер став
місцевим героєм. При зустрічі з ним
незаміжні жінки середнього віку млосно
зітхали, а чоловіки здіймали з голови
капелюхи, промовляючи:
– Добрий день, шерифе!
– Морісе, ти такий молодець.
Розкрив два вбивства за короткий строк.
Була ще одна новина – Джеймс Кермі
виявився сином пароплавного магната,
який володів декількома пароплавними
компаніями. Також у всіх на вустах був
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несподіваний роман між Джеймсом
Кароліною, які почали зустрічатися.
Молодий
чоловік
ризикнув
знову
закохатись і не дарма – дівчина щиро його
кохала і крім нього нікого не помічала. Це
була дуже гарна пара. Подружка Кароліни
та Джеймса Джейн була дуже рада за своїх
друзів. Дівчина вирішила забути Денні та
звернути увагу на більш гідного чоловіка,
тому почала приймати залицяння вчителя
математики Генрі Гопкінса, свого колеги.
Також Джейн зрозуміла, що настав час піти
сповідатись, адже останнім часом вона
наробила немало дурниць.
Недільного ранку причепурившись,
вона пішла на церковну службу. Коли
настав час сповіді, Дженні мало не
передумала і не втекла додому. Але все
гарно обміркувавши, вирішила все ж таки
піти до Стівена на сповідь. Вона все
розповіла про Денні і їх таємне кохання,
про те, що приховувала правду,
прикриваючи коханого. Також дівчина
попросила пробачення у Стівена за свою
поведінку стосовно нього. Священник
відпустив їй гріхи, зрозумівши, що був
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неправий стосовно Джейн. Вона виявилась
чудовою дівчиною. Також Стівен дійшов
висновку, що Кароліна його ніколи не
покохає, тому почав залицятись до
місцевої офіціантки Енні, яка погодилась
піти з ним на побачення.
Недарма кажуть, що все таємне
завжди стає явним. на ім’я шерифа
прийшов
лист
з
поліцейського
департаменту
міста
Бостона
від
співробітника Томаса Гіра, який допитував
вдову Маккензі. Він надіслав результати
допиту, а також зображення вдови як і
просив шериф. Уважно придивившись до
зображеної жінки, він зрозумів, що таки не
помилився – на малюнку була Емілі Грін.
Моріс Купер швидко пішов на пошту та
відправив телеграму, в якій прохав
слідчого заарештувати вдову Маккензі за
підробку документів, пояснивши, що вона
виявилась місцевою жителькою Емілі Грін.
Потім він вирішив навідатися до
матері Емілі, Саманти Грін, яка єдина з
усієї рідні жінки залишилася жива, та
розповісти всю правду про зниклу доньку.
Саманта
Грін
жила
у
гарному
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одноповерховому будинку з дерева на
околиці міста. Це була 50-тирічна жінка з
білявим волоссям, риси обличчя якої
вказували на те, що в молодості вона була
справжньою красунею. Переживання за
доньку та важке життя наклали на неї свій
відбиток – в кутиках рота залягли глибокі
зморшки. Почувши новину, що її донька
знайшлася, місіс Грін нетямилась від щастя
та запитала:
– Коли я зможу побачити Емілі?
– Саманто, краще присядь. Твоя
донька в Бостоні під вартою, чекає на
вирок суду за підробку документів –
останні одинадцать років вона проживала
під іншим ім’ям з Деймоном Гамільтоном,
своїм чоловіком.
– Нічого ж собі, Морісе,– сказала
здивована жінка.– І що ж тепер мені
робити? – засмучено сказала мати Емілі.
– Думаю, що зможу посприяти твоєї
зустрічі з донькою.
– Я дуже тобі вдячна, Морісе, –
сказала Саманта Грін.– і не забуду про
твою доброту до кінця життя.
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– Я роблю це для тебе, Саманто. Всі
в Колорадо-Спрінгз знають, як ти чекала на
повернення своєї доньки. А тепер бувай –
справи,– промовив шериф, одягаючи на
голову свій ковбойський капелюх.
– Бувай, Морісе! Ще раз дякую,–
сказала жінка, зачиняючи за Морісом
двері.
Зробивши свою справу, шериф
вирішив, що настав час відпочити від
усього та якось сходити на рибалку зі своїм
другом Дональдом Тейлором, який також
проживав в Колорадо-Спрінгз та був
заядлим рибалкою.
Вищевказані жахливі події потроху
почали забуватись, і містечко КолорадоСпрінгз зажило своїм звичайним життям.
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Епілог
25 грудня 1890 року,
Колорадо-Спрінгз
За вікном йшов лапатий сніг, надворі
було холодно, на темному небі вже почали
з'являтись перші зорі. В дев’яному будинку
ж навпаки було тепло та затишно. Кімната
була святково прикрашена, біля вікна
стояла вбрана різноманітними іграшками
ялинка, на верхівці в неї виблискувала
прикраса у формі зірки. В приміщенні
відчувався запах ялинки. Все це
створювало дух Різдва.
Кароліна та Джеймс сиділи біля
каміну
та
пили
червоне
вино,
насолоджуючись його чудовим смаком та
компанією один одного. Поряд з ними
лежав
собака
Джонні,
задумливо
дивлячись на вогонь.
– З Різдвом тебе, люба,– сказав
Джеймс, проникливо дивлячись Кароліні у
вічі.
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– І тебе з Різдвом, Джеймсе,–
усміхнулась дівчина, і на її щоках
з’явились милі ямочки, які так подобались
її обранцю.
– Я кохаю тебе, Каро,– несподівано
освідчився молодий чоловік.
– Ти знаєш, я так давно хотіла почути
ці слова, Джеймсе. Я теж тебе кохаю і досі
не можу повірити, що ти поряд, і це не сон.
– Ні, це не сон, Кароліно, і я тобі це
зараз доведу,– сказав Джеймс і припав
своїми вустами до ніжних вуст дівчини. Та
їх солодкий поцілунок перервав Джонні,
улюбленець Каро, просунувши голову між
ними.
– Та він ревнує тебе,– засміявся
Джеймс.
– Можливо,– посміхнулась дівчина.
– Йди до мене,– сказав Джеймс,
міцно
обнімаючи
Кароліну
та
продовжуючи перерваний поцілунок.
– А через що саме ви посварились з
батьком?–
запитала
Кароліна,
відриваючись від вуст молодого чоловіка.–
Ти так мені і не сказав.
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– Мого батька звати Генрі Джон
Кермі. Він дуже владна людина, тому звик,
що всі роблять так, як він схоче. Батько
наполягав, щоб я продовжував його
справу. Я ж розумів, що це не моє, казав,
що хочу поїхати з нашого містечка,
побачити світ. Через це ми й посварились.
Я пішов з батьківського дому, грюкнувши
дверима. Мені тоді було 23 роки.
– Тобі хоч раз хотілось поїхати
додому, щоб помиритись з ним? – запитала
Каро.
– Так, але завжди щось стримувало.
Я переписуюсь з нашою економкою місіс
Спірс, тому знаю, що з татом все гаразд.
Думаю, що зараз настав час з’їздити та
поговорити з батьком.
– Ти все правильно вирішив,–
сказала дівчина Джеймсу.
– Допивай вино,– сказав він,
змінюючи тему.
Випивши все вино, Каро побачила на
дні келиха обручку. Вона подивилась
здивовано на коханого.
– Ти вийдеш за мене, Кароліно?–
запитав Джеймс, взявши її за праву руку.
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– Звісно! Так!– сказала, щасливо
посміхаючись дівчина.
Молодий чоловік надів обручку їй на
палець. На руці дівчини блиснув великий
діамант.
– Це обручка моєї бабусі,– сказав
Джеймс.– ЇЇ звали Роуз Джонс. Моя мама
Мері Джонс вмерла, коли мені було три
роки, тому обручку зберігала в себе бабуся.
Перед смертю вона дала її мені, наказавши
надягти на палець цю сімейну реліквію
своїй обраниці. Я беріг її для такої миті.
– Дуже гарна обручка,– сказала
Кароліна, милуючись нею.
– Знаєш, мене завжди дратували
слова кохання та млосні зітхання.
Дивлячись на Плямистого Яструба і його
Сіху, я не розумів, що в цьому такого. Але
тепер я зрозумів, що кохати і бути
коханим– це природньо та прекрасно.
– Ти знаєш не було б щастя, та
нещастя допомогло. Якби не ці два
вбивства, хтозна чи були б ми разом,–
задумливо сказала Каро.
– Згоден. Я був ідіотом, не
помічаючи тебе.
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– Не кажи так. Просто ти постраждав
через вчинок своєї першої обраниці, тому
довго не підпускав до себе нікого.
– Знаю. І все ж таки навіть лячно
стає, коли уявлю, що міг би не розгледіти
тебе, не закохатись. Ти – моє життя. Без
тебе я просто не зможу жити.
– Я відчуваю те ж саме,– тихо
сказала Кароліна.
– Де будемо святкувати весілля,
Каро?– запитав Джеймс, змінюючи тему.
– Думаю, що краще тут, в Колорадо–
Спрінгз.
– Ти читаєш мої думки,– промовив
Джеймс, усміхаючись.
– О, я ще й не таке вмію,– засміялась
Каро.
– А що ж ти таке вмієш?– запитав
молодий чоловік наречену.
– Ти дізнаєшся про це тільки після
весілля,–
сказала
дівчина,
лукаво
дивлячись на коханого.
– Ну, ти прямо заінтригувала мене,
Каро,– промовив Джеймс, і на вустах його
з'явилась обеззброююча посмішка.
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– Ти покличеш свого батька на
весілля?– запитала Кароліна, ставши знову
серйозною.
– Так, обов’язково.
– Чудово! Я б хотіла з ним
познайомитись. Також покличемо моїх та
твоїх рідних, Джейн, Генрі Гопкінса,
Плямистого Яструба з дружиною та сином,
Стівена, Ітана Акройда.
– Підтримую,– промовив Джеймс.–
Ще треба покликати нашу економку, місіс
Спірс, тому що вона можна сказати
замінила мені матір.
– Звісно. Це дуже гарна думка,–
сказала Кароліна.
– Дивись омела!– раптом сказав
Джеймс, вказуючи на гілку омели, що
висіла над входом в кімнату.
Весело сміючись, молодий чоловік
потягнув Кароліну за руку до місця, над
яким висіла омела. Вставши під нею,
парочка довго цілувалась. Потім Джеймс
та Кароліна знову сіли біля каміну. Дівчина
поклала йому голову на плече. Так вони й
сиділи до самого ранку, слухаючи як
тріскотять дрова в каміні та мріючи про
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спільне майбутнє. А вітер все завивав за
вікном, і сніг все падав, вкриваючи землю
білим простирадлом.
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