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Всім тим, хто уявляв себе героєм.
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Експозиція

Таких міст в нашій країні безліч. Затишні вулички старої частини, пішохідний центр,
переповнені маршрутки виморених роботяг, спальні райони з гулом дітлашні, драматичні
підворіття, відблиск нічних вогнів у дзеркальній поверхні авто – все, що необхідно для
антуражу провінційної столиці.

Кам’янець – так йменується наше містечко вже близько 250 років. Волею долі,
імміграцією людей та силою тяжіння воно розділено рікою Кам’янка на дві частини.
Бурхлива та норовлива ріка розрізає місто з північного заходу до південного сходу. На
північній частині правого берега розташовується історична частина міста, а на півдні
процвітає промисловий район з його вихлопами та гудінням. Все це разом обрамляли
одноликі багатоповерхові спальники.

На лівому березі розростались тихі гавані тих, хто втомився від міської суєти. Колись
північ цієї місцини прикрашав майже міфічний ліс, та наразі більшість сосен замінили вілли.
Бо без дерева прожити можна, а без людської примхи – не варто. Трохи південніше
розташовувались будинки тих, хто колись завзято працював на правому березі, та тепер дехто
продав свою землю, тому і тут поміж затишних будиночків втулилися пишнобокі палаци. І як
голосить давня українська традиція: якщо маєш будинок біля водойми, то маєш і саму
водойму. Тому весь лівий берег був щедро прикрашений парканчиками і замочками. Та попри
це залишалось єдине, що власники лівого берега ділили порівну – це пейзаж дива прогресу:
заводи та фабрики з їх вежами та силосами утворювали неповторну пролетарську романтику.

Оскільки лівий берег розташовувався трохи вище, то весь “аромат” дива прогресу
огортав частіше праву частину містечка.

На правому березі, в самому серці старого міста, в нереставрованій будівлі
розташовувався районний відділок поліції.

Саме цієї миті слідчий Марк Богдан разом з оперативником Віктором Цибулею
входили до поліцейського відділку тримаючи під руки затриманого в наручниках. Тепер
ліворуч кликнути черговому, щоб відчинив двері решітки, яка відокремлювала хол. В холі
знаходились: лавочки для тих, хто прийшов до відділку, вікно самого чергового та двері, що
вели далі, до самого ізолятора.

Тут, у холі, на Марка вже очікувала жінка в чорному. На її білому обличчі червоними
зорями блищали мокрі очі. Вона кинулася до Марка незважаючи на оточуючих:

– Я знайшла! Я знайшла його щоденник! – заволала бідолашна. – Тепер ви мусите їх
упіймати!

Лишивши затриманого на Віктора, Марк піднявся з нещасною до свого кабінету.
Підозрюваного пристебнули до столу в кутку. Оперативник повинен був не відводити

очей з нього, та йому більше було до смаку не відводити очей від новенької чергової. Слово
за слово, клацання за клацанням і от, домушник вже звільнився від наручників. Момент, і він
промайнув за кимось у відчиненні двері.

Зі свого маленького кабінету Марку добре виднівся вхід до відділку. Переводячи дух
від волання бідолашної – молодий слідчий вчасно кинув погляд у вікно, і побачив все того ж
домушника, який біг вулицею. Швидко збігши вниз, Марк встиг лайнути Цибулю і, вибігши з
будівлі, марафонцем погнався за підозрюваним. Перебігши дорогу на червоний, Марк
зачепив дівчину в пальто кольору збуреної річки. Вона стояла на перехресті стовпом, допоки
він не добіг до неї. В цю мить дівчина чомусь вирішила зробити крок назустріч і ледве
втрималась на ногах від шаленої швидкості бігуна. Крикнувши їй вибачення, Марк
продовжив своє переслідування в кучерявих підворіттях.
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ДЕНЬ І
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Початок березня. Аномально теплу зиму змінили стагнаційно-тихі перші дні весни.
А на їх зміну прийшла вчорашня хурделиця. Вона залишила місто підранок і сніг починав
потроху м’якшати, утворюючи перші струмочки. І чим вище піднімалось сонце, тим більше
температура наближалась до звичних показників.

Мотоцикліст в шкіряній куртці мчав по білому полотну дороги.
Виїхавши зі старої частини міста, завернув наліво. Далі вздовж набережної. Направо,

через невеличкий міст. Прямо, і ось він – біля воріт до Царського селища. Показав
посвідчення охоронцю і дав газу у саму глиб території. Потрібний номер знаходився на
протилежному боці – там, де починався невеличкий вал.

Ще одні ворота з охороною, і ось він на місці.
На подвір’ї новенької вілли ще лежали плити та де-не-де була розрита земля. В

будинку на всю працювала поліція разом з експертами.
Назустріч мотоциклісту з будинку вибіг жвавий поліцейський років двадцяти п’яти:
– Старший сержант Євгеній Яровий! – простяг руку поліцейський.
– Капітан Марк Богдан. Що сталось? – відповівши на рукостискання, привітався

Марк і направився разом із сержантом в бік будинку.
– Та ось, товаришу капітан, вбивство. Повен дім підозрюваних, а винних нема, –

Яровий розгорнув папку з протоколами, яку тримав під пахвою. – О 7:17 надійшов виклик до
поліції, що вбили двох. На місце виїхала наша оперативна група і виявили два тіла: Власова
Миколи Семеновича, 53-ого року народження і Віталія Сергійовича Калугіна, 78-ого року.
Обидва з вогнестрільним пораненням. По дві дірки в головах у обох…

– Пістолет?
– Лежав поряд, відбитки стерті, – з цими словами вони увійшли до будинку. –

Кабінет наліво. Їх тут і знайшли.
Вони зайшли в просторий кабінет, який переливався усіма типами деревини: на

горіховому паркеті стояв дубовий стіл, книжкові шафи з ясена та сосни закривали майже усі
стінові панелі з вільхи.

– Тааак, живуть же… – промовив сержант і собі оглянувши кімнату.
В кабінеті були два тіла. Калугін розпростався одразу біля дверей, ногами до входу, а

обличчям вниз. Чоловік був одягнений в футболку та піжамні штани. Власов же все ще так і
сидів за своїм столом. Тільки голова його покоїлась на розгорнутій книзі, а червона калюжа
навколо неї чітко промовляла, що він не від втоми приліг.

– Михайлу Михайловичу, день добрий! – з запалом звернувся Марк до
судмедексперта, який кружляв над тілом Власова.

– Перше тіло Калугіна В.С., – Михайло Михайлович не полюбляв церемонії і одразу
переходив до справи. – Два постріли в потилицю впритул. Друге тіло Власова М.С. – два
постріли в обличчя. Злочинець вистрілив стоячи. Попередньо, смерть наступила між другою
та четвертою ночі. Більш детально скажу після розтину. Скажете як вже можна забирати тіло.

– Кхм. Так може, Михайлу Михайловичу, підкажете зріст вбивці?
Михайло Михайлович поглянув на Марка.
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Його прискіпливий погляд поверх маленьких окулярів збентежував багатьох, хто не
був його пацієнтом.

Нарешті він дістав рулетку та підійшов до першого тіла.
– Позаяк зріст Калугіна В.С. метр дев’яносто сім, – він прощупував череп, – і, я

наголошую, можна робити припущення лише в випадку, коли двері були зачиненні. Від них
до тіла два кроки, тоді зріст стрілка приблизно метр сімдесят п’ять – метр вісімдесят п’ять.
Це лише попередньо, ви ж зрозуміли?

Марк посміхнувся:
– Так, авжеж. Тре тепер мені їх оглянути… – він одягнув гумові рукавички і тепер,

замість експерта, нахилився до тіла. Йому відразу вдарив характерний солодко-металевий
аромат розквашених мізків. – Цікаво, що в нас тут?

Він понишпорив по тілу Калугіна. В карманах був лише телефон.
Стіл? Нічого незвичного. Дерев’яні статуетки, фото дружини.
В столі.
Найголовніше зазвичай лежить в верхній шухлядці, щоб було під рукою.
Планер, візитниця, пару листів та гаманець.
В гаманці лежали гроші, картки, та візитка з написом: “детективне агентство

“Справжній детектив””. Марк зателефонував за зазначеним на візитці номером.
Залунала мелодія.
– Звідкіля це?... – розгубився Яровий.
Звук доносився від мобільного телефона Калугіна.
– Хтось з опитуваних знав, що Калугін детектив, а не охоронець? – запитав Марк у

Ярового, пакуючи візитку як доказ.
– Ні, – розгублено відповів той, а потім додав. – Вистріли було зроблено крізь

подушку, щоб було не чути, – з цими словами Яровий вказав на продірявлені подушки в
кріслах по обидві сторони від себе.

Друге тіло не розповіло нічого цікавого.
– Забирайте, – кинув він експертам і підійшов до Ярового. – Ти вже опитав всіх?
– Так…
– Тоді розказуй що тут було вчора.
Вони зайшли до їдальні навпроти. Довгий дерев’яний стіл було накрито на вісім

персон.
– Вночі в будинку перебувало дев’ять чоловік: Власові, їх охоронець Калугін (тіло

якого ми бачили) та ще три пари запрошених: подруга вдови Карина Лукішина з чоловіком
Константином; племінник померлого Євген Власов з дружиною Тетяною; зам померлого
Віктор Марченко з дружиною Лідією. Вчора Власові святкували новосілля. Зібрались на
початку дев’ятої вечора. Спочатку зіграли в більярд, потім сіли за стіл…

Поки Яровий докладав, Марк роздивлявся деталі інтер’єру.
Стіл накрито на вісьмох. Господар мав очолювати стіл на стільці, який відрізнявся

від інших королівською помпезністю. Біля нього стояла бутила скотчу та відповідна склянка.
Такі ж склянки без відбитків помади через одного стояли у решти – мабуть чоловіки
наслідували господаря. Праворуч від місця господаря хтось ледве пригубив червоне вино,
зафарбувавши краєчок бокалу. Ще двоє пили сок, залишаючи сліди косметики на склянках.
Остання людина – біле вино, судячи з пляшки поруч, та ось сам бокал був чистий. Марк
підніс його до світла – жодних відбитків пальців чи губ. Запаху будь-якого напою теж не
було. Дивлячись в їх тарілки, можна сказати, що всі чоловіки їли стейк. З жінок їли стейк
двоє, одна з яких пила сік. Ще одна їла рибу і пила біле вино. Остання ж їла салат та пила сік.

– … розійшлись о першій ночі. Тетяна Власова та Лідія Марченко вставали близько
третьої. Сиділи на кухні, розмовляли. Почули тріск скла, виглянули в коридор та нікого не
помітили…
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– Близько третьої?
– Так, вони помітили як годинник пробив три.
Марк підійшов до серванту та відчинив його, уважно розглядаючи посуд.
– Тріск був до годинника чи після?
– Емм… Не уточнив, – Яровий заглянув до своєї теки.
– Хто що пив ти теж не уточнив?
– Ні, нашо? Його ж не отруїли, а застрелили, – намагаючись пожартувати, випалив

Яровий. Марк кинув на нього суровий погляд і усмішка Ярового зникла.
– А Калугін що робив того вечора?
– Весь вечір був на кухні з хатньою помічницею – Марією Валерієвою Гонтарь.

Потім вона накрила стіл гостям близько десятої. Десь в цей час він поїв на кухні і пішов до
своєї кімнати.

Марк задумався.
– Це зі слів Марії Валеріївни та гостей, – додав Яровий. – Ще два охоронці чергували

в будці при воротах. Камери тільки ззовні. Зара наші їх перевіряють.
До кімнати зайшла жіночка років п’ятдесяти з тацею:
– Дозволите прибрати?
– Ще не треба… – розгублено відповів Яровий.
– День добрий! Марк Богдан, капітан, – відрекомендувався Марк, показуючи

посвідчення.
– День добрий…
– Це Марія Валеріївна Гонтарь. Працює помічницею по дому у Власових. Вона і

знайшла тіла.
– Марія Валеріївна, присядьте, будь ласка, – Марк відсунув для неї стілець, а сам сів

поряд. Він помітив, що жінка присіла лише на край, а її великі очі були переповнені
тривогою.

– Не хвилюйтесь. Я лише поставлю кілька запитань, – голос Марка явно
пом’якшився задля неї. – То ви ночували не тут?

– Ні, не тут. Я накрила стіл і поїхала додому.
– Як довго ви працюєте у Власових?
– Років п’ять, ще до одруження Миколи Семеновича працювала.
– А до цього будинку, де вони жили?
– Вони в центрі взагалі живуть, а тут просто дачу збудували.
– Що скажете про самих Власових? Що за люди?
На обличчі Марії Валеріївни з’явився подив.
– Микола Семенович багато працював, єдине хобі його – це старовинні книги.

Вибагливий. Був… – очі її набрались сльозами і вона захлюпала носом. – Ірина Михайлівна
з характером, та завжди з ним погоджувалась.

– Як довго вони разом?
– Три роки одружені.
– А до цього?
– До цього? До цього кілька місяців були знайомі… – Марк розумів, що ця жіночка

була тими самими “вухами стін”: на неї не звертали уваги та вона мотала на вуса усе.
– А як довго працював у Власових Віталій Калугін?
– Та два тижні десь…
– А застілля вони заздалегідь планували?
– Так, теж десь два тижні.
– Не пам’ятаєте хто запропонував?
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– Тааак… Ірина Михайлівна. Так, я згадала, вона обурювалась, бо її подруга дуже
багато фото виставляла в інтернеті з вечірки на честь свого новосілля. І що це показовість. Та
запропонувала посидіти тихо, лише вузьким колом.

– А де всі свідки зараз? – звернувся Марк до Ярового.
– У вітальні.
– Йди, дізнайся, що з камерами.
– Зара! – Яровий вишмигнув з кімнати.
– Ви, Ірина Михайлівна, поки посидьте тут. Заспокойтесь та нічого не чіпайте. Згода?

– все ще так само м’яко звертався до неї Марк.
– Так…
Через другі двері їдальні Марк вийшов у довгий коридор, оглянути дім. Він окинув

поглядом навкруги. Спальня господаря була ліворуч, та ділила стіну з кабінетом. Між цією
спальнею та їдальнею відгалужувався малий коридорчик з головним входом. Зліва направо
вздовж протилежної стіни розташовувалися: спальня Ірини, сходи на другий поверх,
вітальня. Кухня розташовувалася в кінці коридора праворуч.

В самому коридорі його погляд зупинився на акваріумі. На дні його то тут, то там
щось вабливо поблискувало, а кілька тендітних тушок дрейфували на поверхні.

Через скляні широкі двері вітальні було гарно видно, що всі діючі особи
вчорашнього вечора чекають разом.

Спальня Ірини була виконана в чорно-білих кольорах та переповнена дзеркальними
поверхнями. Спальня Власова продовжувала стиль його кабінету.

Дерев’яні сходи м’яко скрипіли під ногами. На другому поверсі були гостьові
кімнати, які Марк поверхово оглянув, а потім повернувся на перший поверх, щоб оглянути
кухню.

На кухні до нього прибіг захеканий Яровий:
– Ми тут провірили камери. Всередині будинку їх нема, та ззовні все ними обвішане.

І муха не пролетить. Хоча ніхто не заходив, та, ось, є дещо цікаве. Це зняла камера біля вікна
кабінету Власова, – з цими словами Яровий увімкнув відео на планшеті. Камера була
направлена на пляму світла на землі, утворену вікном кабінету покійного. Було чітко
зафіксовано дві чоловічі тіні: один сів за стіл, а інший здійснив постріл стоячи.

– Як видно, стріляв чоловік, о 2:47 – прокоментував Яровий. – А потім ось, – сказав
Яровий і перемотав плівку трохи далі. Дві чоловічі тіні з’явились в кабінеті, і одна одразу
впала – 2:53.

– Тоді все очевидно, – Марк посміхнувся своєю кривуватою усмішкою.
– Шо? – від такого Яровий остовпенів.

Яровий і Марк зайшли до вітальні. Марк одразу відмітив, що не всі чоловіки
підходять під параметри висунуті судмедекспертом. Привітавшись, він запитав Тетяну
Власову та Лідію Марченко коли саме прозвучав тріск скла: до чи після дзвону годинника.

– До. Точно, – відповіла Лідія, – ми ще визирнули, запитали чи хтось тут є, а через
кілька хвилин нас злякав дзвін годинника.

Тетяна лише погодилась.
– А після тріску ви зачиняли двері кухні?
Жінки переглянулись і хором підтакнули.
– Прекрасно, – Марк займав центральне положення в кімнаті. Стоячи тут, він

зосередив всю увагу на собі і мав змогу розгледіти кожного.
Ірина Власова сиділа на софі. Турбувалась про неї Карина. Вони ділили софу, а

позаду них стояв чоловік Карини – Костянтин Лукішин. Лідія Марченко ж сиділа в кріслі, що
праворуч і нервово погладжувала свій округлий живіт, іншу її руку тримав Віктор Марченко.
Власові ж розмістились в кріслі в протилежній стороні кімнати: Євген Власов сутулився в
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кріслі, а його дружина величаво напівсиділа на широкому підлокітнику та рукою перебирала
коси свого чоловіка.

З легкою посмішкою на вустах Марк промовив:
– Прошу вас усіх співпрацювати зі слідством, щоб знайти та покарати вбивцю.

По-перше, всім треба здати взуття на експертизу.
– З якого дива? – огризнувся пан Лукішин.
– З того, що на взутті вбивці є сліди злочину.
– То це хтось з нас!? – приголомшлено вигукнула Лідія.
– Немає доказів про те, що хтось проникав до будинку вночі. По-друге, усім треба

буде здати кров на аналіз.
– Що ще за аналізи? – запитала Ірина. Руки її прижимали келих до себе, видаючи

стривоженість.
– Є версія, що вбивця підмішав снодійне одному з вас. Також тепер цей будинок –

місце злочину, а значить буде опечатаний до кінця слідства. Вам дозволено взяти особисті
речі, але їх вміст перевірятимуть на виході тому, що знаряддя вбивства ще не знайдено. Якщо
ви впевнені, що жоден з вас не може бути вбивцею – співпраця зі слідчими лише допоможе
відкинути цю версію.

З кожним словом слідчого обличчя Ірини Власової набувало нового відтінку, аж поки
вона не вибігла з кімнати у напрямку туалету.

Під обурене шепотіння решти Марк вийшов з кімнати разом з Яровим і надав тому
кілька розпоряджень:

– Усі речі перевіряй ретельно: шукай зброю, а всі ліки – на експертизу. Шукаємо
снодійне. Все взуття і воду з акваріуму – на експертизу: шукаємо скло і сліди снодійного. Що
ще… А! Будинок обшукати після їх від’їзду ще раз. Потім опечатати і залишити стеження.
Якщо зброю в особистих речах не знайдемо, вбивці потрібно буде повернутися за нею. А
кров Ірини Власової віддати на встановлення вагітності.

Задзвонив телефон. Телефонував полковник.
– День добрий! – бадьоро привітався Марк.
– Добрий! Розібрався з Власовим?
– Так.
– Тоді чекаю у себе. У нас тут цей… справа делікатна, – він точно нервував.

Кабінет полковника зберігав класично-багатий-совковий стиль, що личило його
власнику. Десь там, на протилежному боці довгого столу сидів сам начальник, за звичкою
потираючи спітнілого лоба і з відкоркованою пляшкою міцного напою поряд.

– Будеш? – запропонував він Марку
– Утримаюсь.
– Що там по Власову? – не дивлячись на Марка запитав насуплений полковник.
– Вчора Власові зібрали знайомих на новосілля: Марченків, Лукішиних та ще одних

Власових. Дев’ятим у будинку був охоронець Калугін. Усі розійшлись близько першої і, коли
всі спали, вбивця зробив свою справу. О 2:47 він застрелив Власова Миколу Семеновича у
власному кабінеті. Потім напевне сказав Віталію Калугіну, що його викликає до себе Микола
Семенович. Коли Калугін зайшов до кабінету, злочинець зайшов за ним і здійснив ще одне
вбивство о 2:53. Нажаль камери зафіксували лише тіні, тому ми можемо визначити лише час
та те, що це був чоловік. В цей час на кухню спустилися Лідія Марченко та Тамара Власова.
Вони розминулись із вбивцею…

– Ти з’ясував який зв’язок між померлими? – перервав його полковник.
– Справа в тому, – з легкою посмішкою почав пояснювати Марк, – Калугін працював

у Власових під прикриттям вже зо два тижні. Насправді він був детективом, якого найняв
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Микола Семенович, щоб з’ясувати чи не зраджує йому дружина, – з цими словами Марк
дістав візитку детективного агентства “Справжній детектив”.

– То цей… – з цікавістю поглянув на візитку полковник. – А чого саме через це?
– Якби дружина не була під підозрою, Власов би їй розповів про детектива в домі.
–  Ага-ага, то ти з’ясував хто вбивця?
– Так. Це Константин Лукішин. Коли Лідія та Тетяна спустились до кухні, вони

почули тріск. Я бачу події тієї ночі так: Константин підмішав снодійне в бокал дружині, щоб
та не прокинулась, а після вбивства вирішив замінити його на інший. Розчавив старий, та
відправив скло в акваріум поряд, а натомість поставив новий бокал з серванту. Поки є лише
непрямі докази: вода з акваріуму взята на експертизу, щоб виявити снодійне і ми можемо ще
дізнатись чи є в цій воді ДНК Карини Лукішиної; взуття взяте на експертизу, щоб виявити
сліди відповідного скла; також запропоновано здати кров усім – та тут навряд всі погодяться.
За самим будинком встановлено спостереження: вбивця може повернутись, щоб позбутися
зброї. До того ж тут працювали непрофесіонали – тому сліди залишаться, якщо обшукаємо
дім та офіс Лукішина, а також його гаджети, то щось знайдемо. З іншого боку, є Ірина
Власова. Вона власноруч не вбивала, тому тут можливо надавити на неї: або рятує себе і
видає вбивцю, або відповідатиме разом з ним, – Марк зробив паузу, згадавши поведінку
Ірини: за вечерею в її бокалі було вино, яке та ледве пригубила; підчас розмови вона однією
рукою притискала склянку з водою до себе, але іншою трималась за живіт, допоки вона не
вибігла до вбиральні, де її вочевидь знудило, – можливо вона вже вагітна від Лукішина.

– То цей… хто в нас є: з одного боку Ірина Власова, а з іншого… ?
– Євгеній Власов, найближчий родич.
– Ясно. Я все зважу, а потім дам знати в який бік важче сила. Допоки облиш, –

полковник зробив кілька поміток на аркуші і відсунув його, а потім продовжив
відчайдушно-улесливим голосом – Тепер до справи. Пропала людина, треба знайти. Швидко і
тихо. Ну, ти і сам знаєш…

– Так.
– Все решта відклади на потім. То цей, зараз я дам тобі адресу, – з цими словами

полковник протягнув складений аркуш. – Спочатку з’їзди, ознайомся що до чого. Після
огляду місця тебе заберуть з машиною на зустріч з генералом.

– Зрозумів.
Генерал вшановував своєю присутністю особовий склад кілька разів, і то, лише при

наявності преси. Тому Марк бачив генерала здалеку. А ось так, особисто – ще ні.

2

Тупикова вуличка Близниця відходила перпендикулярною віткою від вулиці Садової.
Та ж була довгою і вузькою. В підтвердження своєї назви, Садова з’єднувала два парки.
Паралельно їй йшла головна вулиця міста – Дворцова. Всі три вулиці розташовувались в
старій частині міста. Більшість будинків демонстрували гармонію фасадів ХVІII-ХІХ сторічь.
Головна вулиця була пішохідною і мала гучну вечірню славу. Дві інші – тихі 24/7.

Близниця 3а – двоповерховий жовтий будинок з білою ліпниною. Ковані ворота
пропустили Марка до арки. Зліва двері до світлого під’їзду. Мармурові сходи вели до
потрібної квартири.

Квартира 5. Тут вже роїлись свої.
Привітавшись зі знайомим сержантом Жаданом, Марк пробігом глянув на фото

громадянки Анастасії Лук’яненко: «94-го року народження… В поліцію зателефонувала
сусідка: були відчинені двері... Думали, що пограбування… Слідів погрому чи злому немає...
Після приїзду з’ясувалось, що квартира порожня, з господинею зв’язатись не вийшло… На
роботі до неї додзвонитись кілька днів не можуть…»
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На цій ноті Марк розпочав огляд квартири.
Від довгого коридора відгалужувалась простора вітальня з кухнею – розділенні лише

барною стійкою. Обидві кімнати мали по високому вікну, а поміж них розташовувались двері
на вузенький балкон. Посеред вітальні стояв пустий мольберт. Більшість пензлів
розташовувались в кришталевій вазі. Тюбики фарб нагромаджувались на срібній таці.
Порожні полотна стояли в кутку.

Меблів було небагато. Софа, яка не проектувалась для спання, проте на ній була
розкину постіль. Та скляний кавовий столик, на якому лежала упаковка антидепресантів.

Увагу привертав цифровий камін. Який створював дисонанс з щедро розставленими
свічками, застиглий віск від яких ніби утворював гірський хребет.

Одягнувши рукавички, Марк відчинив двері і вийшов на балкон. Світла тюль
піднялась від повітряного потоку. На її краях, що дістали мольберта, виднілась фарба.
Навпроти була престижна триповерхова новобудова. Балкон двох будівель були майже на
одному рівні. На протилежному – поміщались крісло та столик з попільничкою.

На кухні Марк помітив ознаки наявності кота. В його мисочках ще були їжа та вода.
На протилежному боці квартири були дві спальні. Більша – дитяча. Стеля та стіни

були розмальовані в казковому стилі. В деяких деталях виднілась допомога дитини. Сама
кімната вікнами виходила на внутрішній дворик та мала невеличкий балкон. Остання кімната
була виконана в стилі мінімалізму і не мала жодної акцентуючої деталі: ліжко, стіл, підлогова
лампа, пересувна вішалка для одягу.

Марк провів пальцем по поверхні столу. В квартирі давно не прибирали.
– Жадан! – гукнув Марк і довгий як стручок сержант з веснянкуватим лицем постав

перед ним. – Ти опитав сусідів?
– Та.
– Як довго вона тут мешкала?
– Півроку.
– З дитиною?
– Це її сестра. Ми знайшли документи. Вона вчиться в закритій художній школі –

ліцеї Богомазова. Судячи з показів сусідів, вона була тут щовихідних.
– Опікунство?
– Судячи з документів, ні. Мати їх ще жива. Живе за адресую Поштова 39, квартира

14.
– Квартиру винаймала?
– Ні, її власність.
– Хмм. І ким вона працює? – зі скептицизмом запитав Марк.
– Художниця в арт-центрі “Vide”, на Дворцовій. Тут кілька кварталів.
– Хто саме викликав поліцію?
– Лариса Штокало, живе навпроти.
– А кіт де?
– Який? А, її…Не знаю, напевне бродить. Було ж відчинено.
– Ти його бачив?
– Ні.
– Ясно.
Марк вийшов на балкон дитячої. Сталінки і аристократичні будівлі стояли

пліч-о-пліч і утворювали невеличкий колодязь з острівком зелені посередині. На траві
валялись прогнилі дерев’яні бруси – частини розваленої альтанки. Купка людей навпроти
шуміла та зиркала в напрямку Марка. В таку хвилю цікавості люди, збившись докупи,
ліплять зі здогадок дурну химеру.
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Вирішивши, що від них можна набратись тільки пліток, молодий слідчий
переключив свою увагу на власника квартири, вікна якої дивляться на вітальню громадянки
Лук’яненко.

З цією думкою Марк зайшов до холу елітного будинка навпроти. Він мав дізнатися
номер квартири та її власника. І план для цього у Марка вже був готовий.

На ресепшені його зустріла усміхнена дівчина:
– Вітаю! Чим можу допомогти?
– Вітаю! – Марк представився і показав посвідчення. – Розслідуємо серію крадіжок в

квартирах, в елітних комплексах. Сьогодні натрапили на їх слід. Банда знімала помешкання
напроти, щоб слідкувати за однією з квартир вашого комплексу. На Близниця з другого
поверху виходять вікна з третього до шостого – якої квартири?

– Вісімнадцятої… – розгублено повідомила дівчина.
– Власника підкажете?
– Взагалі таке я не маю право розголошувати.
– Наталіє, – він прочитав ім’я на її бейджі та продовжив, розмірено розставляючи

слова, – у нас є два варіанти: або ви називаєте його ім’я, або я сам починаю пробивати. І я
знайду хто нею володіє. Та пройде час. А за цей час його можуть пограбувати. І тоді, до вас
прийду не тільки я, а й вся оперативна група разом з експертами. Ми будемо опитувати
сусідів, шукати свідків, переглядати записи з камер. Буде гамірно. Дуже гамірно. І якщо
журналісти запитають мене чому я не попередив можливу жертву, я згадаю що ваш комплекс
не хотів співпрацювати зі слідством в інтересах власного мешканця. Тому вирішуйте.

На вулицю він вийшов уже з ім’ям власника квартири, якого наразі не було вдома.
– Марк Богдан! – гукнув русявий парубок, який стояв біля чорної Toyota Corolla. –

День добрий! Я маю доручення вас підвезти.
– Так, день добрий! – потиснувши руки обидва сіли до машини і помчали геть з

тісного центра.
– То як тебе звати?
– Андрій Приходько, – усміхнений хлопець мав позитивний настрій за

замовчуванням. І десь глибоко всередині Марку від цього було бридко, та професійна
витримка не видавала це. Тому він віддзеркалював настрій водія.

– То шо, Андрію, куди мене завести збираєшся?
– Та на дачу до генерала їдемо.
– От як! – Марк приблизно розумів де це знаходиться. Все те ж Царське селище. ,

Багато хто це знав, після останньої програми-розслідування корупційних схем.– Щось я в
Царське зачастив. Другий раз за день. Хатку тут прикупити чи що?

– Щось кримінальне було?
– Так, подвійна мокруха.
– І як справа йде?
– Як треба. Все ж гарно в цьому селищі. Природа, тиша…
– Трупи, – продовжив думку Андрій. Обоє посміхнулися.
– Та вони теж тихі. Це живі шумлять.
– То воно так.
– Але з такою роботою, така хатка мені не світить. Хоча… Хто зна, які справи мене

чекають?
– Це точно. Не тре полишати надій на краще. Хто зна, які винагороди чекають? – на

цих словах кожен посміхнувся і поглянув у свою далечінь.
Марк відчував, що йому не розговорити невідомого містера “Х” на ймення Андрій

пустими розмовами.

12



– Я увімкну радіо?
– Так.
«Протести продовжуються. Кількість протестувальників збільшується з кожною

годиною».
– То давно ти у генерала шофером ганяєш? – крутячи радіо запитав Марк.
– Та не довго. Я тільки диплом отримав.
«До нас в студію завітав політолог Володимир Волошин».
– Оно як! Вітаю! І ким ти будеш?
Андрій кивнув:
– Академію внутрішніх справ завершив. Тепер лейтенант.
– Гідно!
«То, Володимире, який ваш прогноз таких протестів? Чи відреагує влада?»
«Ну, знаєте. То вже давно стало нашою традицію – протестувати. Чи є в цьому

якийсь сенс? Напередодні виборів – так. Бо всі ми знаємо як політики голублять свій
електорат в цей час. Хоча слідство тільки розпочалось і ми не маємо офіційно визнаного
злочинця – народ вже зробив власні висновки. Тому, наразі я вважаю, що багато хто з
керівників продемонструє солідарність з народом, хоча б до кінця виборів. Чи буде від цієї
імітації зиск – навряд. Для рішучих дій потрібна політична воля, а для цього потрібно не
ставити власних інтересів вище загальних. Такого серед старого політикуму нема».

«То ви вважаєте, що ми потребуємо молодої крові?»
Сміх.
– Шумлять! – вказав на радіо Марк.
– Хай шумлять, поки можуть.
«Так. Та разом з цим ми повинні пам’ятати, що нові обличчя – це подекуди

можливість прикрити щось старе. Тому треба завжди підходити до вибору не емоційно, а
раціонально – що, авжеж, складніше. Я рекомендую виборцям зважати на біографію
кандидата, його оточення, а також цілі, які він перед собою ставить. Особливо порівнявши
його досягнення з власними принципами – ви зможете визначити чи захищає він ваші
особисті інтереси. Не зважайте на пишні слова в його рекламі та не плутайте їх з його
передвиборчою кампанією. Оцінюйте також програму кандидата…»

Масивні ворота пропустили чорну тойоту крізь триметровий паркан. Генеральська
дача стрійно доєднувалася до роти палаців, які ледве втискались в розміри власних ділянок
та мали химерно-габаритні пропорції.

Генерал сидів в садовому кріслі на задньому дворі.
– А ось і ви!
– День добрий!
– Добрий, добрий… Сідайте. Чай, кава, віскі? – генерал махнув на невеличкий

металевий столик.
– Ні, дякую, – Марк присів навпроти. – Сьогодні ще багато роботи.
– Так-так. То шо ви думаєте про справу? – генерал потягнувся тремтячими руками до

сигар. До нього поспішив охоронець і допоміг обрізати та прикурити сигарету безпомічному
старому.

– Хмм, – Марк глянув на Приходько.
Полковник зловив його погляд, та заперечив:
– Андрій свій. При ньому говори вільно! – генерал закашляв сухим пронизливим

кашлем. – До слова, він буде тобі допомагати в цьому ділі. Він у тебе на стажуванні нехай
буде. Ти роби своє діло, а його тримай під боком як швидку допомогу: якщо там щось – він
зможе підсобити. І машина у твоєму користуванні. То що по огляду місця?
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–Всі речі на місцях: одяг, художнє приладдя. Навіть ліки. Я знайшов відкриту
упаковку антидепресантів, які випускаються за рецептом. Не кажучи вже про всі документи,
які залишились. Люди так не вчиняють, коли планують втечу.

– Оно як…
– Тому є два варіанти: або викрадення, або раптовий від’їзд. В разі першого, вже

повинні були висунути вимоги, проте їх не було. В разі другого, щось повинно були змусити
зникнути нашвидкуруч. І тоді, вона залягла на дно в країні або з новими документами вже
десь закордоном.

Генерал захитав головою:
– Ні, на рахунок закордону – залиш нам, ми тримаємо руку на пульсі. Схожу парочку

не бачили, – і генерал закашляв сильніше попереднього ніби сам себе зупиняючи від зайвих
слів.

Зробивши собі мовчазну замітку, що зниклих двоє, Марк вирішив не перепитувати.
– Тоді є шанси впіймати. Є ще дещо – картини, – продовжив Марк, вдивляючись в

обличчя генерала. – В її квартирі відсутні всі полотна. Навіть жодного ескізу не знайти.
Думаю там хтось понишпорив, – генерал кивнув погоджуючись і продовжив пихтіти
сигарою, – вони ж і залишили двері відчиненими. Ви знаєте щось про це?

– Так, це були наші люди.
– Що ж, я розумію нащо були відчиненні двері: щоб почати офіційне розслідування і

тепер можна подати її в розшук. Але нащо вам картини?
– Це не твоє діло! – різко відрізав генерал. – Не займай це. Тобі потрібно знайти цю

дівку, – скорчившись з огиди на цих словах, він зім’яв сигару в попільничці.
– Тоді я запитаю прямо: кого або що я шукаю? – прижмурюючись, Марк глянув на

генерала. – Не думаю, що справа в дівчині. Хто той, хто склав їй пару? – Марк не відводив
очей.

– А мені казали, шо ти наглий тип, – хворий прокурений сміх. – Так, справа не в
дівці… – запала тиша. Генерал обдумував казати чи ні, та все ж скрізь зуби продовжив. –
Вона зникла не одна, а з Левом Ковалем. Він кілька днів як пропав. Марку, знайди її для мене
і я знайду для тебе нові погони.

3

Поїздка до генерала не була продуктивною. Але, для всіх совєтскіх начальничків
вагомими були зустрічі тет-а-тет. Марк розумів важливість такої неофіційно-підпільної
розмови. Тим паче, що як бонус в його розпорядження передали ту саму тойоту, на якій за
Марком приїхав Андрій.

Їдучи з одного берега на інший, Марк курив і розмірковував щодо справи. Як не
крути в центрі було двоє: Лев Коваль та Анастасія Лук’яненко. І якщо самого Марка
поставили шукати Асю, то хтось повинен зараз займатись пошуком пана Коваля. І якщо цей
пан мав стільки спільних справ з верхівкою міста, то і пошуком його займався хтось “зі
своїх”. В будь-якому випадку Марку не дадуть потривожити найповажніших… добродіїв.

Єдина можливість – це доторкнутись до життя Коваля через розслідування життя
Асі.

Марк поглянув на годинник: майже час вечеряти.
– Андрюх! Як ставишся до їжі богів?
– До шавухи? Похвально!
– Супер! Зара я тобі покажу таємну шаурмічну – улюбленицю наших студентів.

Поки вони чекали на замовлення, Марк дав Андрію перше завдання: пробити сусіда
навпроти – Ярослава Кролецького.
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– Ну, нарешті, – слиняво вимовив Андрій отримуючи заповідний фаст-фуд.
– Не тут, по дорозі з’їмо! – гукав Марк, йдучи до машини.
Сутінкове місто переливалось мокрим відблиском. Сніг майже розтаяв і тепер

чисельний вечірній транспорт розбовтував калюжі.

Машина повільно їхала містом. Марк з пасажиром наминали свою шаурму.
– Нам треба знайти двох людей, – роблячи перерви на жування, почав Марк. – Зара

приїдемо назад до цієї Лук’яненко. Ти опитаєш сусідку, яка ділить з нею поверх: чи часто до
неї хтось приходить? Ну, і взагалі про неї більше деталей дізнайся… А, і що за кіт був у
зниклої: порода, колір, стать?

– Так її вже мали опитати. І нашо нам та кицька?
– Її опитувала людина не зацікавлена в справі. Плюс може щось і згадала. А кицька

нам треба. Якщо взяла з собою, то шукаємо двох людей і кота – це вже трохи інше. Якщо
знайдемо кота, значить не планувала поїздку.

– Так ви вже ж сказали генералу, що не планувала.
– Я зробив це на основі речей, а кіт – це жива істота. Скотина – це серйозно.
– Ок, а ти що робитимеш? – ніби між справою поцікавився Андрій.
– А я чекатиму сусіда з будинку навпроти і подивлюсь з ним записи. У його елітному

комплексі повно камер. Може якась і зняла те, що нам треба.
– То, може я дозвіл на них витрушу і самі подивимось?
– І піднімеш шум, на який можуть звернути увагу непотрібні люди.
– Нє ну…
– Просто дивись і вчись.
З цими словами вони під’їхали до будинку зниклої. У Андрія задзвонив телефон.

Після короткої розмови, він відрапортував:
– Як вчасно. Ярославу Кролецькому двадцять вісім, володіє фераррі. І він же завідує

клубом “SoVa”. Приводів не має. Ти хіба там не був?
– Ні, тільки чув про це місце…
– Та да, репутація у них така собі, але туси круті. От його фото, – Андрій протягнув

телефон. На Марка споглядав худорлявий брюнет. Було в ньому, на думку слідчого, щось
наркотично-чаклунське.

– То краще ввечері на роботі застати?
– Ні, сьогодні ж понеділок. Це єдиний вихідний в Сові.
– Ладно, витирай морду і вперед! – Андрій покірно покинув машину.
Знищуючи шаурму під нудне радіо, Марк насолоджувався спокоєм вузької вулички.

Не те, щоб він задав Андрію зайве завдання, та що не зробиш, щоб ліквідувати хвіст.
Темряву прорізало швидке світло фар. Біля під’їзду зупинився фіолетовий спорткар.

Вийшов високий чоловік. Хоча на вулиці вже господарювала темрява, на ньому були
сонцезахисні окуляри, а сама фігура зодягнена в розхристане жовте пальто.

«Чортів Леон від Гучі», – подумав Марк і ринувся перехоплювати Кролецького.

Ярослав – як професійний шоумен – вмів підібрати відповідну маску до кожної
ситуації. Марк – як професійний слідчий – вмів розпізнавати таку гру.

– Так, ми були з нею трохи знайомі і вже давно, – відповідав Ярослав вже на шляху
до кімнати охорони.

– Як давно знайомі?
– Не знаю… напевне кілька років тому. Вона зависала в мене в клубі.
– Щось знаєте про її оточення? З ким спілкувалась?
– Еее ні, ми не були друзями! – усміхнувся шоумен.
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– Та ви все ж бачились, – Марк зробив кивок головою в напрямку вулиці, – ваші
вікна дивились один на одне.

– Ааа, це! Так, ми здоровались коли бачились. Та я рідко буваю вдома.
Двері охорони відчинились і Ярослав звернувся до робітників:
– Здрастє! Я з вісімнадцятої. У мого друга, – він кивнув на Марка, – тут машину

підім’яли на днях. Він живе в будинку навпроти. Можете підсобити з камерами?
– Так… – відізвався старший.
– От і прекрасно! Марку, в який вечір то було, ти казав?
– Я був у від’їзді кілька днів, а приїхав сьогодні зранку і тут така чортівня, – підіграв

Марк.
– Ха! Красава, що хоть не вкрали, – шоумен вирішив пожартувати і легенько плеснув

Марка по плечу.
– Та я на дівчину залишив, а вона по подружкам пустилась, – відбив напад Марк і

плеснув у відповідь, і зовсім не легенько. Ярослав весь стрепенувся і ледве не зронив
окуляри.

Поки шоумен відкашлювався від удару, Марк приступив до перегляду в швидкому
режимі.

П’ять днів тому – нічого.
Чотири дні тому – нічого.
Три дні тому – нічого.
Два дні тому…
18:43. Білий джип пригальмував біля під’їзду. Чоловік років за сорока швидко

зайшов увійшов всередину. Через кілька хвилин вийшов, тягнучи за руку молоду дівчину.
Вони сіли в авто і зникли з камер.

Запис йшов далі.
Уночі напередодні камери перервали стеження і всі замиготіли сірим шумом.
– В нас був збій в ту ніч. ITшники виясняють, шо то було. Та система нова. Дуже

дивно… – пояснив один з охоронців.
– Ясно… – автоматично відповів Марк та записав номер авто.
Вийшовши від охоронців, Ярослав закинув руку на плече Марку, наче вони були

старими братанами, а не познайомились тільки-но.
– Зайдете на каву? – детективна жилка підказувала, що відмовлятися не варто.

Квартира шоумена продовжувала неповторний образ господаря: гламурний дизайн
доповнювали яскраві та екзотичні деталі – від африканських масок до об’ємних сучасних
картин зі скла. Це була трикімнатна квартира: вітальня, гардеробна та спальня. Замість стіни
між кухнею та коридором була перегородка у вигляді лабіринту, в якому стояло декілька
фігур супер-героїв. Саме вікна спальні виходили на квартиру дівчини, яка була в розшуку.

– Каву, віскі, сигарету?
– Тільки каву, будь ласка.
– Шкода, в мене відмінне віскі.
– Можна глянути з вашого балкону на вікна Анастасії?
– Велкам!
Марк пройшов на балкон, тут було вітряно. Квартира розшукуваної дівчини дійсно

гарно продивлялась: вітальня та кухня були видні наскрізь, якщо в них увімкнути світло.
Коли Марк повернувся на кухню, кава для гостя була готова, як і віскі для господаря.
– Без цукру.
– Дякую, – подякував Марк, сідаючи за барну стійку. Ароматна кава мала нотки

шоколаду.
– Ви його впізнали? – шоумен попивав свій напій.
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– Кого?
– Чоловіка на плівці.
– Ні, а ви його знаєте?
Шоумен гірко посміхнувся та захитав головую, ніби намагаючись звільнити її від

чогось:
– Ви все рівно дізнаєтесь. Це Лев Коваль. Цеее… його компанія будує міст.
На кухню притопав заспаний рудий кіт. Це був чистокровний дворовий. Судячи зі

шраму на морді і пафосній ході він був головним самцем на цій вулиці.
– Ой точно! Зовсім забув про тебе, – шоумен відкрив холодильник та дістав печеню.
– А йому таке можна? – рудий боєць обнюхував Марка: він обстежував незнайомця

на його території.
– А чого ні? – шоумен пожав плечами. Через хвилину вечеря була розігріта та подана

чотирилапому на розтерзання.
– Кота недавно завели?
– Так.
– Як звати?
– Санич.
– Це кіт Анастасії?
– Так, – посміхнувся шоумен, – він сам до мене прийшов.
– Он як… – Марк допив каву та посміхнувся. – Як дивно: ви зовсім були чужі з

Анастасією, за вашими словами, та її кіт обрав прийти до вас в складній ситуації. Дивно…
– Мабуть, якби я розказав іншу історію… – Ярослав обперся об барну стійку. –

Наприклад, що проснувся вночі від світла ліхтарів в її квартирі. Ви ж бачили, що наші
квартири дивляться одна на одну. Хтось нишпорив там і був не один. Коли це вовтузіння
завершилось, я підійшов до її квартири. Двері були відчиненні, та я не заходив досередини, а
кота я знайшов на площадці. Він весь тремтів. В таке б ви повірили? – він вдивлявся своїм
зацікавлено-бісівським поглядом у Марка.

– Так.
– Та я такого не скажу, – шоумен посміхнувся та долив собі віскі.
Було очевидно, що камери він перевіряв і для себе теж: хотів пересвідчитись, що на

нього є, чи може бути, в копів.

На вулиці чекав Андрій. Марк кивнув йому як знак того, щоб той почав говорити:
– Кіт рудий. Звати Санич. Більше нічого нового.
– А в тебе що?
– Є відео, на якому видно з ким від’їжджає Лук’яненко.
– Он як. То зара куди?
– Додому.
– А справа?
– Це зло не спить, а нам треба. В тебе буде домашка, не переживай: тре визначити

геолокацію телефона Лук’яненко та номери, з якими вона контактувала за останній місяць, а
ще промоніторити її життя в соцмережах. Ще тре знайти все на Лева Коваля. Хочу розуміти
ситуацію в цілому, так буде легше копати. Навіть, якщо його знайомств недоторкані…

– Стоп, а ти шо робитимеш?
– Спатиму. Я після нічної, і так на ногах весь день. Плюс ти завтра можеш відпочити

або ні, – Марк знав, що як парубок людина генерала, то останній не залишить його без
допомоги. Тим паче, є хоч і слабка, та все ж надія на те, що Андрій не нишпоритиме за ним.

Висадивши нового знайомого, Марк вийняв з карману телефон старої моделі,
увімкнув його і відправив смс на вивчений напам’ять номер: “Лев Коваль, завтра”. Не

17



пройшло і хвилини як він отримав відповідь: “8:00”. Після чого сімка була зламана та
викинута на шляху додому.

Капітан мешкав на околиці старого міста, в комуналці. Вже вимираючий вид
сусідства, мав свою атмосферу. Тут він був найближче до повсякденного людського життя.
Хоча це життя не було його власним.

На роботі він стикався з темною стороною людської натури. А звичайних людських
втіх в його житті було мало. Йому приносило радість: розслідування, швидка їзда та випивка
в барі. Невеличкий список, еге ж?

Він тримався осторонь родичів, довгострокових стосунків та потенційних друзів. Він
лишався справжніх людських радощів.

Йому подобалося грати у власну гру, в якій решта були зайві.
Він мав цінності якими йому не було з ким поділитись. Він болів за справедливість і

лише він один знав як її досягти. Чи йому так лише здавалося?
Марк припаркував машину в гаражі. Тут він зберігав частину речей, які не

використовував повсякчас. Коробки з коробками були систематизовані та підписанні, і
заповнювали третину приміщення. На іншій частині зазвичай розміщувався байк, який зараз
стояв припаркований за адресую вул. Близниця, 3а. На стіні поряд з ним висів велосипед.
Загалом в гаражі Марка головував диктаторський лад.

Трохи пошарпану будівлю ХІХ-сторіччя колись переповнювали повії, потім міщани,
а потім пролетаріат. Зараз тут було вдосталь і тих, і нових персонажів. Десь квартири
викупили повністю, десь частково. У кого не вистачало грошей на свою квартиру, вживались
як могли та виживали кого могли.

Марку посміхнулась удача отримати свій невеличкий куток від держави в центрі, та
ще й недалеко від роботи. Хоча це була смертельна вдача: до нього тут мешкав один
пропащій, який отруївся водярою; родичів в нього не було, тому спохватились коли пішов
запашок з кімнати.

Другий під’їзд, вгору надщербленими мармуровими сходами, третій поверх. Двері з
п’ятьма дзвінками. Велика квартира колись ділилась на шість окремих кімнат. Один сусід
викупивши кімнату поряд, відокремив собі двокімнатну. Інша сусідка закрила кімнату на
ключ і гайнула в далечінь. Ще одну кімнату зі свого народження заселяв Іван Никифорович –
хто він і скільки йому років сказати було важко. Бо сам він майже не чув і зазвичай перебував
у глибокому трансі. Бородання часто навідувала його племінниця Марія Карпівна. Від неї ви
б мало що дізнались про Івана Никифоровича; а ось як тяжко зараз живеться – вона б
розповіла вам детально. Саме в цю секунду Марія Карпівна займалась своєю улюбленою
справою – бідкалась іншій сусідці. Сусідка та – Галина Агафівна – була хазяйкою останньої
кімнати. Скільки там мешкало люду – важко сказати. За документами там жила Галина
Агафівна з дочкою Світланою. Та вони були дуже гостинними, судячи з постійних
довгострокових гостей.

З загальної просторої кухні відкривався безперешкодний вид на покинуту кімнату.
Обидві – і Марія Карпівна, і Галина Агафівна – крадькома споглядали на порожню жилплощу
та зітхали, а подекуди зовсім не крадькома вторили один одній: «як це так, метри
простоюють без діла».

Привітавшись з дуже зайнятими бідканнями жіночками, Марк пройшов до своєї
квартирки. Це була простора кімната з високою стелею. Загалом облаштована
мінімалістично. Чимале вікно пропускало світло ліхтаря навпроти. Біля вікна стояла бігова
доріжка, обличчям до вулиці. На одній стіні висіла плазма, а під нею – стіл. Під протилежною
стіною стояв ще незаправлений диван, він же ліжко, він же ще одне місце для речей. Біля
дивану – шафа-купе та кавовий столик. Решту кімнати займав кухонний куточок з кількох
тумб, мікрохвильовки та електронної плити. За кухнею кімнатні метри дозволяли втулити ще
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і імпровізовану ванну. Завдяки тому, що кімната межувала з загальною ванною, Марк
отримав змогу провести всі комунікації і собі.
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ДЕНЬ ІІ
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Кожен наш ранок починається з думок. Про плани на сьогодні. Про ніч і що нам у
ній примарилось. Про вчора.

Перша думка Марка зранку була – який насичений день його чекає. План на сьогодні
він складав під прохолодний акомпанемент душу.

Перше. Перукарня: зустрітись з інформаторкою.
Друге. Відвідати художній центр “Vide”.
Третє. Зустрітись з Андрієм.
Четверте. Зустрітись з сестрою Анастісії.
П’яте. Зустрітись з дружиною Лева Коваля.

Молодий слідчий попивав каву перед настіж розкритим вікном і обдумував деталі.
Освіжаючий вітер розвіяв залишки сну, лоскочачи вологу шкіру до мурашок та проникаючи
під пов’язаний на стегнах рушник. На фоні щебетало радіо.

«В нашій студії політолог Артем Леонідович Покровський. Доброго ранку!
«Доброго!»
«Як вже всім відомо, протести продовжуються і ситуація під міською

адміністрацією загострюється. Цієї ночі вже запалали шини. Як ви думаєте чи піде
адміністрація на переговори? Чи можливий взагалі діалог? І чи буде від цих перемовин
якийсь сенс?»

Марк споглядав як пробуджується сонне місто. Перші промені розігнали темряву.
Перший трамвай прогуркотів перед будинком. Пролунала перша зозуля.

«…мер поки утримується від зустрічі з протестувальниками. Тому можна сказати,
що адміністрація ще не готова до переговорів. Але як нам відомо поза страуса не є дієвою.
Наразі народний гнів підіймається і це ще не пік протистоянь. А така позиція адміністрації
тільки підбурює народ і трактується протестувальниками як зневажливе ставлення. Тому я
можу прогнозувати, що пік протистояння ще попереду…».

Виходячи з дому, Марк захопив детектор для пошуку жучків, палицю для нього ж та
простенький андроїд з новою сімкою. Міський пейзаж псував вогкий наліт бруду, що ще день
тому був снігом. Перед тим як виїхати з гаражу, Марк вирішив обнишпорити своє тимчасове
авто на наявність жучків.

Марк посміхнувся: детектор знайшов шпигуна збоку сидіння, під прошивкою.
Вийшовши з машини Марк прикріпив детектор до палиці та просунув під машину:

ще одного шпигуна було виявлено.

Перукарня “Пляж” розміщувалась на вулиці Північній, що розрізала дві центральні
багатолюдні дороги. Світла перукарня з панорамними вікнами була виконана в відповідному
до назви стилі. Декоративні пальми, гавайська музика та стіни з фотошпалерами мали
налаштувати гостей на відпочинок. Клієнтів тут було небагато і немало. Тому це було
відмінне місце для передачі інформації.

8:00. Будній день. Хто працює – вже на роботі, а хто ні – то ще спить міцним
безробітним сном.

Марк сів у шкіряне крісло і тут же на нього накинули пеньюар з зображенням папуг.
– Привіт. Що бажаєш? – його перукарем була Олександра – висока худорлява жінка з

коротким темним волоссям.
– Привіт. Підрівняй кінчики.
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Олександра та Марк були знайомі декілька років. Їх дружба почалась ще з того, як
Марк допоміг виплутатися її сину з халепи. Ці роки їх дружба багаторазово підкріплювалась
двостороннім обміном інформації.

– Як син?
– Прекрасно! Хоче вступити на кібербезпеку.
– Он як! Хоче стати IT-воїном?
– Просто дівчатам подобаються хлопці, які працюють з секретною інформацією.
– Та невже?
– Ну ті, які йому подобаються, ведуться на таких.
– Ха-ха! От це патріотизм.
В цей час на сусіднє крісло присів світловолосий молодик.
Накидка на клієнта в форматі пеньюару не мала рукавів, а тому руки були сховані від

навколишніх очей, що дуже зручно для Марка. З перукарні він вийшов вже з картою пам’яті
на якій була потрібна інформація про Лева Коваля.

Сівши в машину, Марк увімкнув новенький телефон та вставив отриману карту.
Йому відкрилось все життя бізнесмена на кількох сторінках.

«Народився 24 січня 1974 року… навчався… Перше місце роботи… Так-так... Ось!
Заснував компанію “БудCompany”… Основні акціонери брати Лукашевськи: Леонід прокурор
області – володіє акціями через свою дружину; Ренат – володіє акціями через керуючу
компанію на Кіпрі, місцевий бізнесмен. Ренат також володіє гірничо-видобувним
підприємством “Іскра” акції в якій має Валерій Дубовський – в 90-их мав кличку “Фермер”.
Фермер походив з області і почав свою кар’єру з кришування на своїй малій батьківщині,
потім добрався і до міста. Зараз має власне ескорт-агентство і спільний бізнес з діючим
мером Василем Ракушем. Через мати останнього ділять акції компанії в “Кам’янецький
металургічний завод”. З яким в свою чергу має спільні інтереси голова поліції міста –
Анатолій Поперечний (авжеж через сестру першого та тещю другого).

Перелік тендерів, які виграли їх бізнес, після того як до влади в місті прийшов
Василь Ракушин зі своєю партією “Вибір міста”… Детальний огляд останнього тендеру на
будову мосту, який виграла “БудCompany”… Місце зустрічі цих друзів: дача Фермера або
“Царскі лазні”. Адреси… Місце, яке найчастіше відвідує Коваль – це нічний клуб “SoVa”, в
якому має постійно заброньовану VIP-кімнату. Там часто влаштовує зустрічі з
партнерами… Більше року має стосунки з Анастасією Лукішеною: тричі відпочивали
закордоном разом, часто їздили замісто разом на його дачу в селі Кохановці; купив їй
квартиру за адресою Провулок Близниця 7а…

Телефон самого Льва Коваля запеленгований за його домашньою адресою.
Знаходиться він там без переміщень вже кілька днів… В соцмережах не зареєстрований…
Має лише робочу пошту…»

2

Художній центр розміщувався на Дворцовій. Центральна пішохідна вулиця –
вимощена брущаткою та щедро всипана платанами. Художній центр розміщувався в
триповерховій будівлі. Майже двісті років тому тут був банк. Років сто тому засідали чекісти,
яким прийшло до вподоби підвальні сховища. Після, створили будинок культури. Кілька
років тому Вікторія Голлмс заснувала тут художній центр, взявши в оренду приміщення у
міста, зі скандалом звісно, традиція все ж таки. Справа в тому, що ціна оренди була
заниженою з точки зору деяких незалежних експертів.

Через своє банкірське походження, будівля мала дивовижно-високі стелі перших
двох поверхів. Третій – стандартні стелі, як для ХVІІІ-ого століття. До того ж був менший в
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діаметрі і спроектований так, щоб його не було видно на підході до будівлі. Його потенційно
не використаний відкритий простір займала тераса.

На першому поверсі циркулювали вічні виставки сучасних художників. На другому
проводили майстер-класи для тих “хто-побалуватись” і розміщувалася художня школа для
тих “хто-серйозно”. Сюди приходили від молодшого до поважного віку. Тут мали свої
майстерні провідні художники центру. Третій поверх займала сама директорка художнього
музею Вікторія Голлмс.

На ресепшені його зустріла приємна дівчина з чарівною посмішкою. Ознайомившись
з посвідченням та вислухавши Марка, вона повідомила, що наразі директорка зайнята та
проводить екскурсію італійським партнерам, а Марку краще почекати її на третьому поверсі.

Дзенькнув ліфт. Третій поверх зустрів тихою мелодією напівтрансу. Тут
розташовувався власний ресепшен і юнак запропонував Марку посидіти та почекати в
кабінеті самої Вікторії:

– Чай, кава?
– Кава, будь ласка.
Білий колір стін кабінету розбавляли горизонтальними екранами, на яких плавали

неонові медузи. На темному паркеті на невисоких ніжках розміщувались різнокольорові
софи.

Попиваючи каву, Марк встиг оцінити панорамний вид і підмітити про себе, що коли
запалюються ліхтарі тут ще більш казково. Ще б пак: галерея розміщувалась на вершині
пагорба, а від неї до річки були лише невисокі старі будови.

Вікторію Голлмс чекати довго не довелось: як тільки Марк почав подивлятись на
годинник, за його спиною відчинились двері.

– День добрий! – її дзвінкий голос яскраво виділявся на фоні скупих звуків третього
поверху.

– Добрий, – привітався Марк, обернувшись на жіноче привітання. Перед ним
постала невисока молода жінка. На ній був елегантний брючний костюм, що лагідними
хвилями обрамляв її тендітну фігуру.

– Марку? Точно ти. Ліцей №3!
– Так…
– Марку. Ох, darling! – з цими словами незнайомка стисла його в міцних обіймах. А

Марк судорожно почав перебирати в голові всіх однокласниць на ім’я Вікторія з ліцею №3.
Таких було аж 5. Рудих? Одна. Як же її там?... А, точно, Буніна!

– Віка! Буніна?
– Згадав… – задоволена посмішка прикрасила її обличчя. Тепер Марк міг краще

розгледіти її обличчя: великі зелені очі в формі зігнутого листка вишні мали щось від хижака;
а білосніжна шкіра додавала крихкості фарфору.

– А ти змінилась, – відмітив Марк.
– Невже? – м’яко відповіла Вікторія підходячи до бару. – Що вип’єш: скотч, віскі,

бренді…?
– Віскі, – відповів Марк, а потім додав. – Я тут взагалі зі справою.
– Ммм.
– Анастасія Лук’яненко. Вона зникла.
– Тримай. За зустріч! – протягуючи наповнений стакан Марку, і піднімаючи свій,

проголосила Вікторія, ніби і не почувши про Анастасію.
– За зустріч, – повторив Марк та пригубив обпікаючий напій.
– Мені сказали, що прийшов слідчий, але хто знав, що це будеш ти! – Вікторія

шумно видихнула, ніби скидаючи якусь внутрішню вагу. – Так, її і справді давно не видно і
зв’язатись не змогли. Вже відомо що з нею?

23



Її голос завжди лунав ласкаво-солодко, завдяки легкій посмішці, витриманій роками.
Марк відчував її вміння подати себе в будь-якій ситуації, та про себе порівнював з тим
сором’язливим дівчиськом, яким вона колись була. Тінь того дитя ледве вдивлялась в рисах
обличчя і зовсім була відсутня в її сьогоднішній поведінці.

– Ще ні. Як давно ти її бачила?
– Тиждень тому десь…
– Ти з нею була близька? – він вистрілював питанням за питанням.
– Тобто чи були ми друзями? Ні. Вона була небалакуча.
– Все ж, з ким в галереї вона спілкувалась найбільше?
– Напевне з Мариною. Вони обоє координують художні заняття для підлітків, –

Вікторія взяла Марка за руку та поглянула на його годинник, ставши до нього впритул. –
Вона так раз на місці.

– Можна потім передивитись записи камер? – бархатистим голосом промовив тихо
Марк.

– Без ордеру?
– Без ордеру, – посміхнувся Марк.
– Добре, – знизала плечами Вікторія.
– Тоді з мене вечір там, де я матиму право офіційно підняти склянку за зустріч.
– Ладно. На рахунок Анни… сподіваюся з нею все гаразд. Після тієї виставки в

Європі, її картини отримали популярність. А це прибутки для галереї.
Марк поставив склянку на стіл і запитав ніби із цікавості:
– Чому Кік? Анна Кік? Тобто Анна – зрозуміло, що скорочення від Анастасії, але

чому Кік?
– Кік – це від прізвища її рідного батька. Кікоть. Потім її мати знов вийшла заміж і

вона стала Анастасією Лук’яненко.
У Марка пересохло в горлі.
Її звали Ася…

3

Мені тоді було 9? Так, 9.
Мене відправили до школи в 5, бо мати бачила в мені генія. Вона ж і вирішила, що

нема чого такому таланту сидіти вдома. Так, програму першого класу я осилив ще за літо
напередодні. Та на цьому вся моя геніальність і завершилась.

Коли ми закінчили четвертий клас(ми, бо де був я – там була і мама; що робив я – то
я робив разом з нею), ми(тут в значені “сім’я” – батько, мати, я) переїхали в нову квартиру.
Це була перша наша власна квартира. Спальний район і близько від нової школи.

Був початок червня. Ціле море відпочинку попереду.
Але я був не в настрої, бо підчепив отит. Мати десь дізналась про те, що отит гарно

лікується цибулею і додала цей інгредієнт до лікування, яке прописав лікар. Тому вже кілька
днів я ходив з пов’язкою на вусі і залишав по собі шлейф легко впізнаваного аромату.

В такому амплуа виходити і знайомитись з новими сусідами мені не дуже кортіло. Та
в мами був свій погляд на це: треба дихати свіжим повітрям, висипатись вдосталь і вчасно
їсти – не дивлячись ні на що.

Тому книжка з моїх рук була конфіскована, а хустка з шерсті одягнута(бо “вухо треба
берегти”), а мене самого було виштовхано за двері. Хустину я сховав у під’їзді за
сміттєпровід, а от зняти пов’язку застрахався, бо колоти вухо тіки перестало.

Місцевих хлопаків я знайшов в гаражах. Вони грали в хованки. Кілька з них
сперечалися, хто перший добіг та постукав за себе.

Нашкрібши всієї хоробрості, що мав, я стиснув кулачки і закричав:
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– Хлопці, можна з вами пограти!? – напевне, занадто гучно.
Хлопці завмерли та поглянули на мене, потім один на одного і якийсь рудоволосий

відповів із посмішкою:
– Звісно!
Підійшов ближче. Як завжди, я виявився найнижчим.
– А ну, – рудоволосий принюхався до мене, а потім відсахнувся і затиснув носа. –

Фу! Це від тебе воняє! Цибуля-мутант!
– Це компрес для вуха… – пробелькотів я собі під носа.
Хлопці заржали, а потім переглянулись знов:
– Ладно, ладно. Ми зіграємо з тобою, Чіполіно. Якщо виграєш, то будеш з нами

тусити. Правила прості: ти повертаєшся спиною і кожен з нас по черзі торкається твоєї
спини. А ти повинен вгадати хто це був. Нас восьмеро. Як тільки вгадаєш вісім раз поспіль
хто це був, ти виграв. Поняв?

– Угу, – урочисто кивнув головою я.
Хлопці представились і я повернувся до них спиною. Спочатку це були легенькі

дотики пальцями, а потім вони змінились на неприємні штовхання, а потім і на явні удари
кулаками. Як не старався, та в мене не виходило вгадати хоча б раз. Було неприємно та
прикро. Я відчував як сльози підступають, а температура підіймається, але все стояв там і
тремтячим голосом – наче стара рама дзвенькотіла під вітрюганом – повторював їх імена.

– А це хто!? – гукнули ззаду і в спину вдарив м’яч, від якого я впав. –
Чіполіно-смердіно!

Нарешті я обернувся і наді мною стояли восьмеро хлопців, які повторювали те саме і
ржали. Я більше не міг стримувати сліз і відчув як запалало обличчя.

А ж тут хлопці почали хапатися то за руки, то за спини. Почулись зойки та матюки.
– Перестаньте! Чи вам ще додати!? – на даху одного з гаражів стояла світловолоса

дівчина з  натягнутою рогаткою в руці і мішкуватим ранцем попереду.
Тепер хлопці разом  зашуміли одну фразу: «Бєшена Аська».
Рудий підняв голову і посміхнувся на всі свої рідкі зуби:
– Аська!
– Вам скучно!? – звернулась вона до усіх, а потім до рудого, – Ти тільки перший

день, після сидіння вдома, вийшов погуляти. Мені розказати твоєму баті, шо ти чудиш?
Може, він тебе розваже?

Рудий скривився і сплюнув:
– Чорт з тобою, – пробурчав він собі під носа. – Хлопці, валимо на стадіон!
І вони пішли геть.
Ася перебралась з гаражу на дерево, а з дерева зістрибнула на землю. Я все лежав на

траві і зачаровано глядів на неї.  Підійшовши до мене, дівчина простягнула руку:
– Привіт, я – Ася, – з посмішкою промовила моя рятівниця і допомогла мені стати на

ноги.
– Привіт, а я – Марк.

Як тільки ми вийшли з гаражів, підбігла моя мати.
Від падіння я був брудний, з подертими долонями та забитим коліном. Мати

кинулася мене оглядати, щебечучи щось про те, що: вона подивилась у вікно, а мене нема;
вона пішла шукати у дворі, а мене нема; вона гукала, а мене нема. Мати запитала, що
сталось, але дивлячись в її великі темні очі, сповнені переживань та сліз, я онімів.

– За ним гнався пес, от Марк тікав та впав. Але не хвилюйтесь я його відігнала, – з
цими словами Ася урочисто підняла рогатку над головою.

Мама з недовірою глянула на неї, а потім на мене:
– Це правда?
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– Угу, – підтвердив я. Так я вперше безсоромно збрехав матері. А що робити? Якби я
сказав правду, то почались розбори і я б став не тільки плаксою, але й я стукачем. І тим паче,
мати могла мене більше не випустити гуляти в такий небезпечний двір. То що робити? Я сам
мусив розбиратись зі своїми проблемами, бо я ж вже не маленький.

Сьорбнувши носом, мама потягла мене додому.
– Яка дивна дівчина… – мати щось чи то шепотіла, чи то шипіла собі підноса, та я її

не слухав, впівоберта дивився на Асю. В світлі вечірнього помаранчу, вона посміхалась і
махала мені рогаткою.

Повертаючись назад, я замислююсь: якщо б їх перша зустріч була не такою дивною,
моя мати не асоціювала б Асю з неприємностями?

4

Марина була високою дівчиною з довгими чорнявими косами. Вона полюбляла
одягатися в темні просторі одежі, що породжувало слух про її сатанинські нахили серед
старших сусідів.

Марк застав її за написанням картини. Дівчина сиділа до входу спиною і не
зреагувала на різної гучності привітання. Та від несподіваного дотику до плеча, вона
стрепенулася та обернулася, витягнувши навушники.

– День добрий! – Марк показав посвідчення. – Марина?
– Так… – на нього споглядала пара збільшених від здивування очей.
– Добре. В мене до вас кілька питань. Я присяду? – Марк вказав на стілець поряд.

Марина кивнула. – Я розслідую зникнення Анни Кік.
– З нею щось сталося? – очі Марини, тільки зменшившись, знову збільшились у

розмірах.
– Ні-ні. З нею просто неможливо зв’язатись, – Марк використовував свій ласкавий

голос, вироблений практикою саме для таких полохливих свідків.
– Он як… – Марина крутила в руках пензля, зафарбовуючи пальці в синій.
– Ви з нею коли останній раз бачились?
– Тиждень тому. Як вона була тут останнього разу, в мене був вихідний.
– А як ви дізнались, що вона була тут?
– Її картини зникли, – Марина вказала в напрямку мольберта, що стояв в іншому

кінці кімнати, – вона якраз мала відправити їх на виставку…
– То це її місце? – уточнив Марк
– Так.
Марк вирішив оглянути невеличкий куток майстра: мольберт, стіл та кілька

переповнених художнім приладдям тумб.
– Лише вона тут працювала?
– Так, ця майстерня на двох. Ася навіть заборонила, щоб прибиральниця до нас

заходила.
– А ці картини, – Марк вказав на картини на стіні біля столу Асі, – її?
– Ні, це підлітків, з якими вона займалась. Ось та, – Марина вказала на невеличку

картину, на якій були намальовані кульбаби, – її сестри. Вона з нею займалася, коли та
приїжджала  на вихідні.

Картина і справді була підписана “С.Лук’яненко”.
– Ясно. Ви були близькі з нею?
– Я б так не сказала…
– Останнім часом її поведінка не змінилась? Вам щось здавалось  дивним?
– Ні, вона завжди була тихою і неговіркою.

26



– От як. Може ви знаєте з ким вона спілкувалась більше? Друзі?
– Ні, я не знаю…
Марк зробив паузу та поглянув на Марину.
– Дякую і на цьому, – Марк протягнув візитку. – Якщо щось згадаєте.
Задзвонив телефон. Андрій питався як вони можуть зустрітись.
Перед виходом, Марк проглянув камери. Нічого, за щоб можна було зачепитись. Ася

приходила тиждень тому останній раз. А картини її забрала купка людей вчора. На запитання
Марка, хто це був, адміністраторка промямлила щось про те, що то може кур’єри з доставки.
З того як вона нервувала, Марку було очевидно, що це не так. Роздивляючись хлопаків на
відео, він упізнав серед них і Андрія.

Це зняло багато питань.

На дворі дощило. Ливники переповнювалися водою від танучого снігу та дощу, який
набирав обертів.

Андрій вже чекав біля авто Марка, прикриваючи власну макітру від дощу жовтою
папкою. Вже в самій машині чоловіки потиснули руки і Андрій вручив папку з паперами, на
яких була розписана вся біографія Асі.

– В “Vide” нічого цікавого. Ні з ким не контактувала, ніхто нічого не знає. А в тебе
що?  – запитав Марк, віддавши всю свою увагу отриманим паперам.

– Там нічого цікавого, окрім виписки дзвінків. Десь з півроку раз в два тижні
телефонні розмови по декілька хвилин і усі з різних номерів. Жоден пробити не вдалось,
одноразові.

– А ти кажеш, нічого цікавого.
– Бо загалом скучна персона: ні хобі, ні друзів, ні курйозів. Зареєстрована лише в

інстаграм – там нічого. Є електронна пошта, та тією вона не користувалась кілька місяців…
– Вона ходила до психотерапевта, – переглядаючи папери, відмітив Марк. – Не така

вже і скучна.
– Так, ця психотерапевша – Лідія Крисан її звати – повернулася до міста тільки з

півроку тому і одразу взялася консультувати нашу пацієнтку.
– Щось сталось?
«Адреса навчання Софії Лук’яненко…»
– Ні, з цією датою співпадає тільки заключення контракту з художньою галереєю.

Вона виставлялась і до цього, та заключила контракт на постійній основі, тільки півроку
тому. З цією докторшою темна історія: вона повернулася в Кам’янць, після кіпішу на
минулому місці роботи: до неї направили батьки підлітка з клептоманією, а через кілька
місяців терапії він покінчив із собою. ЗМІ роздули скандал, а з приватної клініки її
поперли…

– Щось розкопав?
«Адреса проживання матері Асі…»
– Та, декілька фактів: після початку терапії його успішність в школі безперервно

знижувалась, за останній місяць кілька разів не ночував вдома. Один раз затримали за дебош
на кладовищі...

«А, ось цікаво… в студентстві була учасницею ініціативної молодіжної групи
“зелених”… Фото… А тут знайоме обличчя. Хлопець, який обіймав Асю був схожий на
міського депутата – Сергія Продана. Яке мале місто… »

– Ще та художниця, з якою вона працює в одній майстерні… Як її… – Андрій
заклацав пальцями, згадуючи.

– Марина, – підсобив Марк.
– Так, Марина. Вони навчались на одному факультеті.
– От як! Адресу проживання і телефон цієї Марини пробий.
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– Вже. Остання сторінка.
– По соцмережах її шарив?
– Так, поверхнево. З Анастасією близького зв’язку не має.
– Бачу переписку Анастасії з Левом Ковалем. А з рештою?
– Там нічого. Останній місяць переписувалась лише з ним та сестрою.
– Ладно. Я тоді до сестри її заскочу. А ти… а ти дізнайся про докторшу більше, –

Марк захлопнув папку, кинув на заднє сидіння і продовжив. – Генерал хоче тиші і до того ж
вона навряд тобі все чесно розкаже. Тре знайти того, хто говоритиме. В тебе є джерела серед
медиків?

– Небагато.
– Ясно. Тоді їдь в центр крові. Знайдеш Світлану Петрівну Свірчук. Я їй

зателефоную, що ти прийдеш, – Марк поглянув на годинник, – зараз там не повинно бути
черг. Паспорт з собою?

– Так.
– Скажеш, що перевірити групу крові. Потім здзвонимося.
– Чекай-чекай. А чому вона? Нам же інфа по мозгоправці тре.
Марк усміхнувся і кинув такий погляд, яким наділяють дитину, коли вона не розуміє

примітивних речей
– Медицина – це величезна мережа на всю країну. А в будь-якій мережі лише знайди

зв’язного і він розповість потрібну інформацію. Свірчук нещодавно в тій же клініці робила,
де тепер Лідія Крисан працює, а значить є і зв’язки. У неї завжди був талант знати все про
всіх. Тепер давай розходитися.

5

Зателефонувавши до гімназії, Марк дізнався, що Софія Лук’яненко наразі в міському
музеї мистецтв.  Дорога туди була недовгою.

Він під’їхав як раз в той момент, коли Софії вручали похвальну грамоту та букетик за
картину, яку вона написала. Її робота висіла на стіни поряд.

На задньому фоні в брякло-пастельних тонах виднілись залишки дерев’яної
альтанки. Деякі бруси почорніли від гнилі і валялись в грязюці. Зламана та опала криша
безперешкодно дозволяла бур’яну одягти себе в нові кольори. А декілька дерев’яних колон
все ще мужньо вистоювали. На передньому фоні, в контрасті, світлими та яскравими
фарбами вигравали квіти каштану. Називалась картина “Зруйнуй це”. Спершу Марку здалось,
що це альтанка вікнами квартири Асі, але потім йому згадалась альтанка у дворі будинку, де
вони мешкали в дитинстві. І йому подумалося, що напевне так вона і мала б зараз виглядати.

Якийсь місцевий газетяр запитав, що саме Софія хотіла передати цією картиною, на
що вона відповіла:

– На картині є контраст між каштаном, який цвіте та вже зруйнованою часом
альтанкою. Колись і він може стати нею. Його зрубають, збудують з нього щось, а потім це
щось викинуть. В цьому і є руйнація, яку скоює людина: одне перетворює в інше. Тому те, що
викликає в нас захоплення сьогодні, ми ж самі можемо перетворити в сміття завтра…

Поки Софія давала інтерв’ю, Марк в натовпі ідентифікував виховательку і пояснив їй
ситуацію. Погодилися зустрітися після заходу в скверику через дорогу.

Чекаючи в сквері, Марк закурив. В голові його складалась проста математика. Ася та
Коваль покинули місто три дні тому, а з радарів вона пропала як тиждень. Що вона робила
чотири дні? Ось що цікавило слідчого. І він мав свої теорії на це. Перша. Коваль сказав їй
заздалегідь, і вона була чимось зайнята. Але чим? Бо вона не покидала квартиру, що
засвідчують камери. І навіть не спакувала речей в подорож. Друга. Коваль сказав їй
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заздалегідь і, можливо, це він сказав не покидати оселі. І вона провела ці дні в сумнівах, тому
і не зібрала речей.

Веселий настрій Софії з кожним кроком в бік скверу розвіювався без сліду, замість
нього приходила тривожність. Руки тремтіли, а ноги ніби були не її, а якоїсь м’якої ляльки.

Її очі одразу зустрілись з Марком, а потім з його посвідченням.
«Щось сталося…», – промайнуло в її голівоньці, а за цим кілька припущень. –

«Мама чи Ася?»
Чи були вони схожі з Асею: народженні від різних батьків в різні епохи? Так, довгим

русявим волоссям і великими очами, що дивляться на тебе з викликом.
Під пильним наглядом тієї ж виховательки Марк відвів дівчинку на порожню лаву

неподалечку, щоб поставити кілька запитань:
– Ти давно спілкувалась з сестрою?
– Ще на тому тижні… – Софія дивилась собі під ноги і їй не подобалось, що вибір

долі пав на Асю. Так, якби запитали про її матір, вона теж не була б щаслива, але Ася… Ася
була єдиною, хто піклувався про неї; єдиною, хто з турботи, а не з ввічливості запитував як
вона; єдиною, кому вона могла подзвонити і пожалітись посеред ночі; єдиною, хто забирав її
на вихідні з цієї проклятої в’язниці, м’якого режиму, яку чомусь кликали
гімназією-інтернатом. Так, напевне, краще б запитали про матір. Хоч Софія ніколи не бажала
їй біди, та від її пропажі гірше б не стало, Софії точно.

– Вона забирала мене до себе. А на цих вихідних – ні. Я їй дзвонила, та вона не
брала, – а потім ледь чутно додала. – Таке з нею вперше…

– А на тижні зідзвонювалися?
– Так, минулого понеділка.
– Про що говорили?
– Та так…
Витримавши паузу, Марк вирішив змінити тему:
– Гарна картина. Я звісно в цьому невеликий спец, та той сенс, що ти вклала мене

вразив. В твої роки я так глибоко не мислив.
– Це Ася надихнула мене на цю картину…
– Знаєш, ми з нею були знайомі в дитинстві? Мешкали в сусідніх будинках. Але

недовго…
– Справді?
– Так. Ще в дитинстві їй подобався каштан. Якось вона мені сказала: «В нас каштан

має значення несправедливості, та на Сході він означає істину. Мені більше до вподоби
другий варіант, хоча…»

– «…хоча вони так схожі» – закінчила Софія. – Вона саме так і казала.
Впевнившись, що дівчинка має трохи довіри до нього як до старого приятеля своєї

сестри, Марк продовжив:
– То вона про щось запитувала під час останнього дзвінка?
– Так, про конкурс.
– А точніше?
– Чи відправили картину до музею? Чи все гаразд? Казала, щоб я не хвилювалась.
Марк про себе звірив сказане з випискою дзвінків по телефону і зазначив, що такого

дзвінка не було.
– Щось дивне в тому дзвінку було?
– Та ні, – Софія стиснула плечами, – вона лише телефонувала з чужого номера.

Сказала, що забула мобілку вдома. На неї це схоже: вона останнім часом такою розгубленою
була…

– Останнім часом? Щось сталось?

29



– Та ні, – подув вітерець і вона закинула голову, щоб поглянути на гілля дерева, ніби
їх порухи підказували відповідь, – вона давно така. Не весела. А останнім часом її щось
турбувало. Вона не казала, але… – Софія згадала як Ася інколи замислювалась над чимось, а
потім чутно зітхала. – Вона давно мала стосунки зі старшим чоловіком, але кілька тижнів
тому вона зустрілась при мені з іншим. Я не знаю хто він, але після зустрічі з ним в неї
тремтіли руки.

– Може тоді було холодно і вона змерзла?
– Ні, тоді було тепло, – Софія й сама почала нервувати і націлила на Марка свої

безстрашні оченята, гніваючись, що її не сприймають серйозно. – Вона була на нервах! Це
точно.

– Я вірю тобі. В мене така робота: випитувати усі можливі деталі, – Марк намагався
показати, що вони на одному боці і додав. – Крім тебе, більше нікому турбуватися про неї. То
ти пам’ятаєш як він виглядав?

– Не дуже, – Софія заспокоїлася від почутого. – Я бачила його здалеку. Ася залишила
мене в кафе, сама вибігла до нього назустріч. На другому боці вулиці посигналила машина, і
вона вибігла. Я тільки помітила, що в нього світле волосся.

– А як його звати сказала?
– Ні, сказала, шо то її старий знайомий зі студентського життя…
– Так і сказала? Зі студентського життя, а не з універу?
– Так, саме так і сказала. Нащо мене перекручувати її слова?
– Добре-добре. А щодо машини: марка, колір, номер – згадаєш?
– Ні, – Софія захитала головою. – Велика така, сірого кольору.
– А коли та зустріч була?
– Два тижні тому, в суботу. Як Ася мене забирала, то ми завжди ходимо в кафе по

суботам.
– Ясно… Тоді дякую тобі за зустріч. Цього достатньо.
Марк поплентався разом з Софією в бік виховательки, яка вже почала нервувати.

Дівчинка передчувала найгірше і цей настрій передався Марку. Він перейнявся гіркою
реальністю, що очікувала, як голодна пантера за рогом, щоб розірвати бідолашне  дівчисько.

Це помилка. Як хірург не повинен співчувати пацієнту, так і слідчий не повинен
співчувати жертві. Хірург розрізає плоть, щоб дібратись центру хвороби, який приховано від
світу. І коли, в вирішальний момент, його рука смикнеться – від імпульсу співчуття до
пацієнта – він завдасть останньому шкоди, а не врятує його. Слідчий має препарувати злочин
і продемонструвати світу приховану за ним правду. І коли, в вирішальний момент, його серце
піддаватиметься співчуттю – жертва може перетворитись на злочинця, а злочинець на жертву.

Інколи люди повинні вимикати гуманність. Заради справедливості. Такий був девіз
Марка.

Він розумів свій обов’язок, але вже не міг нічого з собою зробити. Він відчував як
надія в середині благає, щоб Ася була жива і як досвід разом з інтуїцією відправляв цю
ниючу надію у безперспективний нокаут.

Марк попрощався з Софією. І вже, коли він рушив бік машини, вона його окликнула:
– Ви ж знайдете її!?
О, ці невблаганні очі, повні відчаю: ваша сила – ваше зло!
– Так, – коротко відповів Марк.
А про себе додав:  «Живою чи мертвою».

В цей самий час на іншому кінці міста Андрій намагався роздобути хоч крихту
корисної інформації з усього безсюжетного потоку думок пані Свірчук.

Пані Світлана мала фігуру перебродившої Венери. Це була світловолоса жіночка,
років п’ятдесяти в окулярах-хамелеонах.
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Зустрівши Андрія, вона міцно стисла його в обіймах і заявила усім, шо то її
племінник Андрюша прийшов перевірити групу крові. Після, провела його до в комірку, що
слугувала їдальнею. Там і відбулась їх коротка розмова.

Спочатку вона розповіла яка Лідія Крисан стерво, бо всіх дівчат-медсестричок
доводить до істерики з тихим голоском і з легкою посмішкою на вустах; потім розповіла як
та довела свого чоловіка до пляшки і як той збіг від неї однієї ночі, не взявши нічого; після
цього розказала ту саму страшну таємницю, через яку вона збігла зі столиці назад в
Кам’янець (насправді таємниці і не було як такої, вона розповіла усе те, що Андрій і так
знав); далі переключилася на сестру Лідії, яка лікується в приватній психіатричній лікарні в
іншому місті; а потім її понесло про те, яких коханців має собі Лідія, і шо всіх вона зламує, в
моральному сенсі авжеж…

– Так. Стоп. Почекайте… – Андрій не встигав ставити замітки в блокноті і майже
забув причину свого приходу. – Мене цікавить суто її робота. Особливо як їй вдалося
влаштуватись в престижну приватну клініку у нас, одразу після скандалу?

– Ото й дивно, – пані Свірчук змовницьки нахилилася до Андрія і продовжила майже
пошепки, – її влаштували на півставки, які з’явилися під неї. О-о-о. Це приватна клініка. У
них там завжди працювало п’ять психотерапевти. О-о-о! – вона видавала той дивний вигук,
схожий на розтягнутий звук “О” майже після кожного речення. – Так от. Цю Крисан
влаштували на півставки, хоча до цього вони нікого не шукали. О-о-о. А тут Главрач на
планьорці каже, що найняв нового спеціаліста. Сюрприз для всіх був. Якби був різький
наплив клієнтів, та його не було. О-о-о! Той-то дивно. І майже до неї не ходе ніхто. А гемор з
її призначенням був. Якась газетка місцева дізналась про таку звєзду, і спочатку вони
напічатали, а потім підключилось ТВ і так далі, – тьотя Свєта махнула рукою ніби
відмахуючись від пропащої теми.

– А нових скандалів не було?
– От ти цікавий! Так я тобі тільки шо всі розповіла.
– Я про скандали с пацієнтами.
– Нє, не було. Я ж казала, шо до неї і ходять мало. Тільки одна постійна клієнтка.

Якась художниця молода. А решта прийде на кілька сеансів і збіжить. О-о-о!

6

«З вами Ера-FM і щопівгодинні новини. З надійних джерел стало відомо, що Лев
Коваль зник. Нагадуємо, що він є власником “БудCompany”. Саме ця компанія виграла
тендер на побудову нового мосту. Також хочемо нагадати, що міська адміністрація
перерахувала авансом усю суму за побудову на рахунки компанії ще місяць тому. Та саме
будівництво так і не розпочалося. Навколо самого тендеру з самого початку було багато
скандалів. Протести під міськрадою продовжуються. Сьогодні зафіксовано перші сутички.
Кількох затримано».

Діставшись до столової Будинку профспілок, Марк зупинився перекусити та
зв’язався з Андрієм, який надав опис Крисан.

– Ну шо тепер? – звучно позіхаючи запитав Андрій.
Марк поглянув кудись повз чоловіків, які обідали за дальнім столом:
– Надійшли фото машини, на якій ганяє Сергій Продан, і розкапай на нього самого і

його адресу.
Марк вирішив перекурити і обдумати план дій. Його лоб був напружений, а погляд

прямував за горизонт.
Зазвичай справа пахла гниллю і сечею. Злочинець завжди тримає гнилий секрет в

потаємній шафі, а потім він чи то щоб відсвяткувати свою безкарність, чи то від страху
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мітить цю саму шафу. Марку ж треба було за цім смородом знайти шафу і секрет в ній.
Понишпорити в ньому і витягти на світло увесь жах.

Та найгірше було, коли справа нічим не пахла. Сліду не було, а отже і шансу на
розкриття.

Телефон задзвонив знов.
– Слухаю.
– Так, по Продану: він одружений на Діані Єгоршиній, дочці того самого Єгоршина,

який є депутатом партії мера. А сам Продан був членом партії “Майбутнє міста” Артема
Стушинського. Проте рік як створив власну партію, і вже з нею йде на вибори мера. Я скину
тобі адресу домашню і робочу разом з маркою та фото його авто. Адресу Лідії Крисан я теж
скину: і робочу, і домашню. Дізнався в лікарні, що вона зараз на місці.

– Хмм. Як все просто… – Марк посміхнувся від такої показової ясності. – Добре,
тоді наразі все. Відсипайся. Бувай.

Сівши в машину Марк проглянув нове повідомлення. Прочитав отриману адресу та
рушив в центр міста.

Приватна клініка, в якій працювала Крисан, займала усю невеличку двоповерхову
новобудову. Як ззовні, так із середини усе було виконано в пастельних кольорах.

Медсестра на рецепції, вислухавши Марка, набрала Крисан по внутрішньому
зв’язку:

– Пані Крисан, вас турбує слідчий Марк Богдан з Поліцейського відділку Фортечного
району щодо зникнення Анастасії Лукішеної, вашої пацієнтки.

– …
Медсестра поклала слухавку і повідомила Марку, що його чекають.

Марк біглим оком просканував кабінет. Через опущенні бамбукові жалюзі
проривалось скупе світло. В клітці в кутку співав хвилястий папуга. Лідія сиділа за широким
столом з легкою посмішкою на вустах та схрещеними в замок пальцями. Вона була спокійна
наче Будда та щира наче Янус. За нею на стіні висіла масштабна картина, на якій завмерло
місто: у неоновому сутінку була зображена порожня вуличка, лише кіт мирно спав в кутку і
якась ворона на гілці споглядала на місяць. В кутку картини виднівся підпис художниці
“Анна Кік”.

– Не знаю чим я можу бути вам корисною, адже розповсюджувати особисту
інформацію щодо клієнта я не в змозі, – одразу відрізала пані Крисан, після того як вислухала
привітання.

– Це зрозуміло. Я б хотів уточнити коли ви бачились з Анастасією останній раз?
Лідія прогорнула свій щоденник:
– Десять днів тому відбулась наша остання зустріч, – пробігши кілька сторінок

очами по нотатках додала, – а тиждень тому в нас був сеанс по скайпу. Ще повинна була бути
зустріч кілька днів тому, але вона не прийшла і не попереджувала про відміну.

– Чому по скайпу?
– Сказала, що погано себе почуває, тому провели зустріч онлайн.
– Ви їй дзвонили після того, як вона не з’явилася?
– Ні.
– Вам зовсім не цікаво, можливо з нею щось сталось?
– Я їй не нянька. Вона має мій телефон, якщо вона вирішить, що їй потрібна моя

допомога, то зателефонує.
– Ясно. То ви з нею зустрічались декілька разів на тиждень. Давно?
– Півроку.
– Чи вона казала вам, що збирається кудись поїхати?
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– Ні.
– Може щось змінилось? Було щось дивне?
– Ні, нічого такого.
– А підчас скайпу вона була вдома сама?
– Вона була без навушників і нікого іншого не було не видно, не чутно.
– Так все ж, що саме турбувало Анастасію, що вона потребувала допомоги

психотерапевта двічі на тиждень протягом аж півроку?
– Я вже сказала вам…
– …що ви не можете “розповсюджувати особисту інформацію щодо клієнта”, – Марк

закивав головою, посміхаючись. Він торкався та рухав маленькі статуетки та квіти на
кавовому столику. – Тоді давайте поговоримо про хлопця з клептоманією, який після кількох
місяців терапії у вас наклав на себе руки? Або про те, що після такого, для вас відкрились
двері клініки? Дивно чи не так? Або про те, що ваш чоловік за три роки шлюбу з вдалого
підприємця скотився до завзятого пияки? А ось коли покинув вас – у нього все налагодилося?
Або про те, що єдиною вашою постійною пацієнткою є Анастасія?

– Це все якось стосується справи? – ззовні в ній ніщо не змінилося, але в очах
заблищали уламки спогадів.

– Не зовсім. Це частини вашого портрету, – він наблизився до неї. Обперся руками на
її стіл та навис над Крисан. – І якщо подивитись здалеку, то ви виглядаєте звичайним
психотерапевтом. А ось зблизька… навколо вас занадто багато випадковостей.

– Якщо в когось нема стержню – це не моя провина в цьому, – вона широко
посміхнулася, демонструючи свої великі міцні зуби. – Якщо людина слабка – це не моя
провина. Якщо людина приймає невірне рішення – це не моя провина. Якщо людина
припиняє боротьбу – це не моя провина.

Марк посміхнувся і закивав головою, ніби намагаючись струсити з себе почуте, а
потім направив увімкнуту настільну лампу їй у вічі. Вона зморщилась, та промовчала.
Продовживши говорити, він почав клацати перемикачем на лампі: вкл-викл, вкл-викл…

– Я знаю, що просто так головний лікар не взяв би до себе когось настільки
брудного. Хтось міцно взяв його за яйця. Та я прийшов сюди від таких людей, котрі можуть
купити цю блаженну клініку і зрівняти її з землею. А про вас почнуть говорити знову. З
новою гучністю. І щоб не сталося з Асею – це пов’яжуть з тим, що вона була вашою
пацієнткою.

– Я нічого не знаю, – прошипіла лікарка.
– Та невже? – Марк пришвидшував частоту мерехтіння світла однією рукою, а

іншою тицьнув на картину за її спиною. – Це ж вона вам подарувала. Вона приходила сюди
півроку двічі на тиждень. Вона довіряла вам! І ви нічого не знаєте!?

– Чортова дівка! – не витримавши, лікарка підірвалася зі свого крісла, а її голос
дорівнявся до гучності слідчого. – Їй стало гірше. Її депресія посилилась. Я порадила їй
поїхати кудись, розвіятись. Вона сказала, що можливо скоро. І це все! Я не знаю більше! Я
виписала їй ліки і це все!

Двері відчинились і зайшла медсестра зі стопкою паперів:
– Тут потрібен ваш підпис… У вас все гаразд?
Марк відступив від стола та з посмішкою відповів медсестрі:
– В нас все гаразд, – а потім звернувся до Лідії, – чи не так?
– Так…
Прямуючи до дверей він зупинився, та обернувся до неї:
– А, точно! Анастасії Лукішеній ви раптом виписали не такі ж ліки, які виписували

тому хлопцю перед його самогубством?
З під лоба на нього споглядав розгніваний звір.
– Будемо сподіватись, що самогубство – не побічна дія цих ліків.
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Як це ходити до психотерапевта?
Етап перший. Спочатку мені стало краще. Я відчула полегшення від того, що можу

виговоритися. Лідія добре вміє слухати. В її кабінеті я відчувала безпеку і спокій. Я говорила
і говорила. Було відчуття чистоту всередині, ніби змила бруд в душі і голова проясніла.

Етап другий. Потім стало важче. Ми копнули глибше. Це ніби розкопувати самого
себе теперішнього заживо, щоб знайти себе ж вчорашнього, заради гармонії з собою ж
завтрашнім. Навіть не здогадувалася скільки вчорашніх себе є в мені, про яких я забула, а от
вони ні. Ось мамина обіцянка, яку вона не стримала. Ось я намалювала гарну картину, і всі
мене похвалили, та на конкурс поїхала картина іншого учня. Ось подружка почала
зустрічатись з тим, хто мені подобається.

Ти не розумієш, що відчуваєш. Тобі паршиво. Бісять звуки, запахи, люди, ситуації.
Ти сам себе бісиш. Занадто гучні думки. І ти намагаєшся бігти від них в роботу. І поки
працюєш, то не зосереджуєшся на вічному питанні “а що ж я відчуваю?”. Бо від себе вже
бридко. Бо ти сам собі мерзенний. Але надовго тебе не вистачає. А потім тебе звалює з ніг в
прямому сенсі. І єдине на що ти спроможен – це ревіти до хрипу. Спочатку з’являються
сльози, а потім в голову приходе причина чому їх проливати. В цьому стані який би лимонад
тобі не піднесли, ти відчуєш лише лимони. І ти не розумієш, чому всі навколо поводяться
так, ніби нічого не сталось? Ти ж тут, перед ними! Невже вони не бачать, що я зламаний!?
Всередині мене провалля! І воно збільшується, затягуючи в себе все навколо…

Етап третій. Пані Лідія прописала мені антидепресанти. Стало легше. Ніби провалля
в серединні мене вирівнялось. Думки хтось відредагував, а світ навколо відтушував.
Згадалось відчуття насолоди від співу пташок. Зранку почала прокидатись бадьорою. Знову
відчула смак їжі. Я встигала більше ніж коли-небудь. Наші сеанси продовжувались. Так
тривало відносно довго.

Етап четвертий. Я повернулась до провалля. Пігулки були збільшенні, але не
допомагали. Сеанси з пані Лідією давали невеличке полегшення на день, а потім знов
провалля. Я стояла перед мольбертом і в себе в дома. На повторі вже вкотре грала The End of
the World* (* – пісня випущена 1962 року, в виконавстві американської кантрі-співачки
Скітер Девіс). Різкий порив вітру підняв тюль. Пензлик в моїй завмерлій руці залиш слід
фарби на її кінці. Якщо б моє життя було картиною, то цей випадковий слід був би
автографом на ній. Непомітний автограф на непотрібній картині. Думка, що давно
зароджувалась і блукала на околицях свідомості, прорвалась до центру та заполонила усе.
Все стало порожнім. Вже не мало значення, які кольори життя. Бо все є лише формами
порожнечі. Ця картина, ця квартира, це місто, я сама і навіть провалля в середині мене – все
це лише форми порожнечі. І немає значення яка форма, якщо наповнення відсутнє. Значить
ніщо немає значення.

Я втомилась від цієї пустоти.
З того дня пішов зворотній відлік.

8

Марк рушив до парку Шевченка. Тут, з видом на найбільшу зелену зону в місті, в
двоповерхових апартаментах з п’ятиметровими стелями мешкало подружжя
Проданих-Єгоршиних.

Сергій мав повернутись з роботи скоро, тому поки Марк очікував в компанії його
дружини – Діани Єгоршиної. Вона сиділа за протилежним кінцем кавового столика та
погладжувала на колінах розм’яклого пухнастого кота з великими очима. Його біле
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забарвлення продовжувало дизайн інтер’єру абсолютно світлої вітальні, в якій ніби і не
існувало тіней. Їх вигнали з цього ідеального світу в інші, менш приємні для ока місця: де
мешкали тіні, жахи та злидні. В світі Діани Єгоршиної таких паразитів безжально
витравлювали.

– Гарний, – зазначив Марк.
– Так. Її звати Принцеса.
– Персидська?
– Так. Я взяла її ще кошеням, тепер вона член сім’ї. То з якою справою ви до Сергія?

– Діана перевела погляд на Марка.
– Пропала людина. Я лише хочу поставити декілька запитань. Нічого серйозного.
– От як… – її легка посмішка на тендітних вустах нагадувала уламок вічної криги,

яка була непідвласна жодному сонцю.
– А як давно ви знайомі зі своїм чоловіком?
– Три роки. Ми познайомились ще підчас навчання.
– От як, ви навчались разом?
– Ми познайомились на вечірці.
– Гарна картина, – Марк переключив увагу Діани на одну з багаточисельних картин в

кімнаті. Вона була схожа за стилем ніби сестра з тією, що він вже бачив сьогодні в Крисан.
На порожній сонячній вуличці розцвіли рожеві акації, але не було нікого, хто б ними
милувався: ані людини, ані звіра. – Анна Кік?

– Так. Ви знаєтеся на картинах? – з неприхованим подивом запиталася Діана.
– Трохи. Я чув, що після її вдалої виставки в Європі її картини злетіли в ціні.
– Так, та ми її придбали ще до її популярності.
– То ви професійно цікавитеся живописом, раз змогли розгледіти таку перлину

швидше за решту?
– Цікавлюся…
В цей момент в коридорі почулось як вхідні двері відчинились і хтось обірвав

господиню:
– Ді, я вдома! – це був Сергій Продан.
– Я в вітальні! – відповіла йому дружина, а потім покликала прислугу. – Любов

Миколаївно!
Та одразу з’явилася в вітальні.
– Заберіть Принцесу до її кімнати.
Принцесу віднесли до її спальні.
Сергій Продан справив на Марка перше враження, якого той і чекав:

піцвінок-політик. Він ще не знав наслідки влади, та він був готовий на все, щоб отримати її.
– В нас гості? – запитав Продан, чмокнувши дружину.
– Так, це слідчий. Марк…
– Марк Богдан, – підхопив Марк, демонструючи посвідчення.
– І з якого приводу?
– Я щодо зникнення Анастасії Лук’яненко.
– Ася пропала?
– Так, кілька днів тому.
– Мені шкода, та ми з нею давно не спілкувались. Тому я не знаю де вона може бути,

– знижуючи гучність повідомив Сергій.
– Ви впевнені? Я знаю, що ви знайомі ще зі студентства і в мене є свідок, який бачив

як Анастасія Лук’яненко сідає до вашого авто, два тижні тому, в суботу.
Запала тиша. Діана, яка весь цей час потягувала вже охолонувший чай, ніби її там і

не було, завмерла з чашкою на півдорозі до губ. Так, у Марка був лише колір авто та колір
волосся водія. Проте він вирішив ризикнути.
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– Це було давно. Можливо я забув, а можливо це був мій водій.
– Ваш водій часто використовує ваше авто для приватних зустрічей?
Сергій посміхнувся:
– Подекуди я доручаю йому відігнати авто або відвести документи. В цей час

машина в його розпорядженні.
– Навіть в суботу?
– Дехто працює і в суботу.
Марк погледів декілька секунд на Сергія:
– Останнє питання: якого кольору волосся вашого водія?
– Він брюнет.
– Ясно, в такому разі гарного вечора, – Марк встав і попрямував до виходу.
– І вам, – пролунало йому в спину.
Подружжя Єгоршиних-Проданих було розгублене таким коротеньким допитом. Марк

міг організувати очну ставку, привести свідка або роздобути записи з камер. Але навіщо? Для
молодого слідчого було очевидно, що зустріч відбулась, але якщо Сергій так заперечував її,
то навряд розкаже про що вони тоді розмовляли в авто. І Марку знову треба буде
розслідувати причину їх зустрічі.

Коли вхідні двері зачинилися за непроханим гостем, чашка в вітальні грюкнула об
блюдце:

– Я не хочу бачити в своєму домі поліцію. Ще й через цю дівку! Ти маєш з цим
розібратись.

– Так… – трохи розгублено погодився Сергій і поринувши у власні роздуми
поплентався у кабінет.

– Любов Миколаївно!
– Так, пані.
– Позбався цієї картини, – палець пані вказав на полотно з підписом “Анна Кік”. –

Негайно! І щоб я її не бачила.

9

Сергій…
Колись я промовляла це ім’я і забувала як дихати.
Перша зустріч. Мітинг в сквері біля університету. Тоді хотіли забетонувати його

частину під фуд-корти. Сергій стояв на імпровізованій сцені (насправді це був звичайний
стілець) та виголошував запальну промову з рупором у руці. Його короткі спічі чергувалися з
виступами місцевих музикантів.

Дехто проходив повз, а дехто залишався постояти і послухати музику. Ще кілька
волонтерів з планшетами ловили людей, щоб ті поставили підписи під птицею проти
забудови.

Це не було кохання з першого погляду. Я була зачарована ним. Зачарована тим, що
він робить. І мені захотілось дізнатись більше: чому він так палко вболіває за це? звідки в
нього такий запал?

Друга зустріч. Квартирник. Трикімнатна хрущьовка переповнена молоддю. Молодь
переповнена максималізмом.

Під гітару ми співали, знайомились, п’яніли, дискутували, сміялись, жарились,
тверезіли, а потім збудженні і натхненні повертались до безперспективної битовухи.

Тільки не Сергій. Він використовував цю можливість, щоб знайти молоду кров.
Заполонити піддатливий розум пропагандою.

Він дискутував з якимось хлопчиною про необхідність діяти радикальніше і що владі
до дупи на нас, а ворушитися вони будуть, тільки коли побачать вигоду для себе.
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Вони почали своє словесне протистояння під кавер Цоя, а закінчили під оп’янілі
аплодисменти. Сергій переміг і публіка була на його сторонні. Він вмів привернути увагу
мас: жонглювання емоціями, гострослівні лозунги та усім відомі факти. Він повністю розумів
проблему, був достатньо інформований і знав як подати свій спіч.

Рік. Стільки ми були з ним тусили. Але я так і не зрозуміла звідкіля в нього цей
талант: від природи чи як результат тривалої практики? Він вмів давати людям те, що їм
потрібно, щоб вони визнали його авторитет і погодились з кожним його словом. Він знав, що
сказати і що зробити.

Саме на квартирнику ми з ним познайомились особисто. Не встигла я і отямитись як
вже сиділа за одним столом з “Вільними однодумцями”. Це була ініціативна група, яку Сергій
очолював. Їх лозунгом був: “Вільні, бо амбітні”. Вони трактували це так: з плаского
совково-покірного світосприйняття вирватися можливо лише бажаючи більшого; бажання
породжують цілі; йтимеш до цілі – зміниш все своє життя. Це були амбіції про себе, про світ.

Вони прагнули змінювати місто. Зробити його таким, як вони бачили, та досягти
цього як вони могли.

Їх проєкти відрізнялись за напрямками: зібрати одяг для нужденних, прибрати парки,
організувати протест. Але з часом їх проєкти стали більш радикальними...

І поряд з цим я пам’ятаю наші прогулянки набережною. Про те, як торохкотіло серце
при ньому. Як гіпнотизував його голос. Він говорив-говорив про дії, зміни, руйнацію старого
і породження нового; про боротьбу, перемогу і майбутнє; про слід, який ми залишимо.

Після зустрічі з ним, я вірю в масовий гіпноз та секти, які підкорюють людей. Бо він
був втіленням Гітлера та Демосфена.

Я пам’ятаю наш перший раз.
Він ще той фанатик повного контролю: над людьми, ситуацією і місцем. Останнє в

нього проявлялось в бажанні повної чистоти і гіпоалергенності. А найбезпечніше на його
думку було в нього вдома. Там був прийнятний побут його матінки.

Як усі, я хвилювалась перед тим самим моментом. Стільки різноманітного сумніву та
страху наповнювало мене. Але в його обіймах я не відчувала нічого: ні страху, не
хвилювання, не захоплення… Лише легке збудження відділяло мене від жалю.

Я пам’ятаю як розглядала тріщинки на стелі, поки хрестик на його шиї поблискував
в такт годиннику.

З Сергієм було відчуття ніби ти на процедурі: завжди все до стерильного чисто і
ніяких імпровізацій, сюрпризів чи експериментів. Але його харизма не залишала думок про
відмову.

Він ніби сам створював правила, а потім з маніакальною тиранією не давав
можливості їх порушити. Так було в сексі, так було в житті.

Бо він знав краще. Бо він був головним.
“Вільні, бо амбітні” з перемінним успіхом привертали увагу ЗМІ, меценатів та

молоді. За рік додалось кілька акцій, лекція про права та SEX-education-camp з голим
купанням під зорями.

Коли ми протестували в скверах та на площах, ми були молодими максималістами,
які привертали увагу. Цю увагу треба було враховувати і трохи охолоджувати наш запал.
Спочатку влада відмовилася від забудови скверу: мер щиро обурювався на всі камери від
такого проєкту. Та пройшов рік і все почалось знов. А тепер, замість багатьох фуд-кортів, там
мали збудувати один величезний ресторан з конкретної місцевої франшизи, власником якої
був друг мера. Сергій спалахнув: треба заявити про серйозність наших намірів. І ми з ним
погодились.

Бійтеся молодої крові, коли вона лютує.
Особливо бійтеся коли ця кров має знання.
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В нашій команді мався виходець з клубу робототехніки, а ще знавець хімії.
Ми були сп’янілі від молодості і власного героїзму, бо хто, якщо не ми.
Все відбулось підчас згаданого кемпу. Ватра після заходу сонця об’єднала навколо

себе учасників, а сам Сергій зачаровував їх своєю ораторською майстерністю: розповіді про
особистий розвиток змінювалися конкретними успішними кейсами проєктів і розбавлялося
жартами – все, щоб показати різноманіття соціальної діяльності. А щоб перестрахувати себе
та не втратити їх увагу, він додав вікторину у вигляді вкраплених запитань, за які можна було
отримати футболку чи диск з автографом українського музики.

В нас було рівно 45 хв. 5 хв - щоб дістатись на фургонні схованих мотоциклів; 15 хв
– шлях до найвіддаленішого закладу франшизи. Отже шлях шлях назад займав хвилин 20. І
ще запасних 5 хв.

45 хвилин. Стільки триває шкільний урок. Стільки ж займає екскурсія по Дрездону
на старенькому омнібусі* (* – багатомісний візок на кінській тязі, попередник автобуса)
запряженому кіньми. Стільки ж триває один тайм в футболі.

Ми ж за 45 хвилин спромоглися підірвати три ресторани. На справу нас вийшло
семеро. По-двоє на байк: один веде, інший закріплює пристрій. І ще один водій фургончика.
Сам пристрій мав вигляд черепахи. Ніжками він прикріплювався на зачинені жалюзі. На
голівці “черепашки” було табло з таймером. А панцер допомагав “черепашці” діяти саме в
ціль, тобто захищав вулицю від її дії. В результаті натиснення на таймер, в нас була хвилина,
щоб забратися геть, а черепашка продірявлювала жалюзі зі склом під ними і наповнювала
приміщення мерзотним газом, який проникав у всі поверхні. В результаті приміщення 10х10
метрів було заповнене жахливим смородом, який вивести не спроможні ніякі миючі засоби.
Залишається лиш одне – робити ремонт і повністю замінювати меблі.

Руки, наче не мої, робили все на автоматі, поки я шаленіла стежачи за всім зі
сторони.

Ми повернулися вчасно: всі сп’янілі від шаленої пригоди і нашої важливої участі в
ній.

Я пам’ятаю, як ще захекана підбігла до вогнища. Як зустрілась з ним поглядом і як
полум’я вогнища відобразилося збудженим відблиском в його очах. Як він посміхнувся мені.
Як я відчула себе абсолютно щасливою.

А опісля в нас була гола миля. Ми були молоді і поряд була річка. Тому темної ночі
ми вирішили скупатися голяка. Прогресивні цінності потребують прогресивних традицій.
Залишивши речі в кущах, охочі відірватися бігли голяка до прохолодної води. Хтось захватив
колонку, тому усе біснування відбувалось під хіт Imagine Dragons “Natural”.

Після символічного групового ополіскування, всі повернулись до вогнища. Я шукала
Сергія, та його не було серед знайомих обличь і незнайомих теж.

– Оль, Сержа бачила?
– Ні, останній раз на пляжі бачила.

Вузькою стежкою на зустріч мені повертались останні учасники купання. Коли я
дійшла, пляж вже був порожнім. Тільки лагідний шелест хвиль і моє збите дихання. Я
збиралась повертатися, коли почула ще дещо. Жіночий радісний зойк. Цей звук дійшов до
моїх вух з відтіля, де завершується пісочний пляж і починається суцільне каміння.

Приворожена цікавістю, я пішла на шум. Саме там, через кам’яну ущелину я й
побачила їх. Зараз, я можу чесно зізнатися – вони виглядали заворожуюче-картино: їх
білосніжна шкіра в холодному світлі місяця; її мокрі коси сповзали зміями по пружним
грудям; його мускулисті руки обнімали її спину. Здалося, що вона поглянула в мій бік і я, як
ошпарена, сховалась за каміння. Наче я втрутилася на чужу територію і тут я є злочинцем.
Вдруге за вечір моє серце виривалося з грудей.

38



Мені було паскудно. Того вечора я не зводила з нього очей, але він мене не бачив.
Насправді не бачив.

Але я не сказала йому ні слова. По поверненню додому я зникла з його радарів. Десь
до осінні ми з ним не бачилися. На початку осінні я заглибилася в навчання і навіть не
відвідувала збори “Вільні, бо амбітні”. Так тривало до листопада.

В листопаді мав відбутися конкурс “Міс Афродіта” – конкурс краси серед
переможниць серед аналогічних конкурсах в університетах.

Саме з цієї причини зі мною зв’язалась Оля. Оля була завзятою феміністкою і тусила
в “Вільні, бо амбітні” лише однією ногою, кожним пальцем іншої ноги вона була у всіх
феміністичних двіжухах міста. А оскільки таких двіжух їй було недостатньо, вона вирішила
замутити власну: саботаж конкурсу “Міс Афродіта”:

– В Дагестані є традиція обирати найгарнішу вівцю. От я і подумала, як буде чудово,
щоб ми скористались такою ідеєю, – Оля запалила цигарку.

– Що саме ти задумала?
– В області в мене є знайомий – працює на фермі по вирощуванню овець. Працює

неофіційно, зарплатню затримують два місяці, начальник ще той баран. А сам клуб, в якому
буде проходити – “SoVa”. Там вже влаштувалась одна з нас.

– Ти ж не збираєшся… – два елементи склались в підказку.
– …випустити на сцену стадо овець, – довершила Оля моє припущення.
– Це ризиковано. Та таке враження, що ти вже все спланувала. Я тоді нашо?
– Для магії, – під час цих слів вона зробила руками віяла, ніби фокусник під час

кульмінації виступу.
– Чорт. Це шаленство! – я буяла від емоцій.
– Я знаю, – а вона лиш посміхалась.
– Це небезпечно!
– Я знаю.
– То ти з нами?
–Так, чорт, так! Це занадто безумно, щоб відмовитись.
Насправді уся магія з моєї сторони полягала в створенні плакату масштабних

розмірів  з зображенням нагородження розфарбованої вівці в купальнику.
Жорстко? Так.
Чесно? Так.
Вся справа була у власній безстрашності. Чи в низькій емпатії і знеціненні зусиль

учасниць і організаторів конкурсу. Та я вчинила як вчинила.
Я не можу сказати, що шкодую. Як не можу сказати з впевненістю, що тоді обрала

вірний шлях. Я часто запитую себе: що було б якби…
Саме під час малювання плакату я знов побачилася з Сергієм. Новий простір для

молодих активістів від міської ради не мав ні опалення, ні Wi-Fi. Але були стіни та криша –
більше, ніж нічого.

– Привіт, – я підвела погляд від плакату. Він протягував мені колу.
– Привіт.
Ми більше мовчали ніж говорили. І напевне, розтавання повинно бути не таким. Але

це був(чи не був) мій перший хлопець.
Я рада була відсутності сцен і він теж. Глянувши на нього я чомусь це чітко

усвідомила: він радий відсутності публічного скандалу.
Може він вже тоді планував піднятись високо, або ж це просто його фанатичне

прагнення до чистоти навіть якщо йшлося про репутацію?

Плакат для “Міс Афродіта” був готовий вчасно.
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Мене затягнуло і я захотіла більшого. Ейфорія від радикальних способів відстояти
прогресивні принципи вела мене ризикованою стежкою необачних вчинків.

Окрім плакату, я вирішила долучитись і до другої частини акції: дівчата голіверх в
масках овець готувалися вибігти на сцену з написами на грудях: “Об’єкт №”, “Прикраса”,
“троФей/я”…

10

Марк вдихав свіже повітря вогкої весни поки набирав номер:
– Привіт, – він посміхнувся відповідачу. – Так, це Марк. Як ставишся до

французького вина і найкращого виду на нічне місто.
…
– Так, ще краще.
…
– Да, як щодо сьогодні? О сьомій?
…
– Пушкінська, 13. Буду чекати біля входу.
…
– До вечора.
Закінчивши розмову, Марк не встиг покласти телефон до кишені як апарат

задзвонив. Телефонував полковник:
– День добрий, Олександр Андрійович!
– Не для нас. У нас труп. Син Льва Коваля – Єгор Коваль. Дуй у відділок.

Сидячи в кабінеті полковника, Марк розглядав фото з місця злочину на планшеті.
Обм’якле тіло Єгора Коваля було прив’язане до колони мотузкою. Навколо його рота був
якийсь білий наліт:

– Це вона його хлоркою напоїла, – пояснював справу полковник поки курив, –
сказала, шо такому мерзотнику треба очиститись. Її, цей, на місці затримали. Щоб її…

– Хто вона?
– Звати Катерина Червішина. Її син – Юрій Червішин, був збитий на смерть кілька

років тому. Цей. Єгор Коваль проходив по справі звинуваченим, але суд його виправдав. От з
тих пір, він майже рік живе в Австрії. А вона, цей, мати померлого, програвши суд, вона
продала квартиру та поїхала туди ж. У нас в школі німецьку викладала, тому мовного бар’єру
в неї не було. Влаштувалася там в агентство з підбору обслуги, яким користувався Єгор
Коваль.

– Навряд випадковість.
– Це ще встановлять, – полковник стер піт з вузенького лоба.
– Як це сталося?
– В нього була вечірка вдома. Після він був п’янючий. От вона його напівживого і

прив’язала до колони. Дочекалася наступного дня, щоб той протверезів, ну шоб розумів, що
відбувається, і напоїла його хлоркою, а потім сама ж і визвала копів… – полковник запалив
другу сигарку. – Вона, цей, чекала річниці смерті сина. Відімстила прямо в той же день, через
два роки.

Марк ще раз прогорнув фото з місця події і звернувся до полковника:
– А нам то до цього яка справа?
– Думаєш ніякої?
– Зв’язку не бачу, – відкладаючи планшет відрізав Марк. – Щодо сина – тут

відчайдушна помста. А щодо батька… – тут інше.
– Невже співпадіння? Цей. Тільки зник один, а тут вбили другого.

40



– Вона діяла у відкриту: щоб всі бачили як справедливість знайшла вбивцю, а він
зник, можливо він переховується. А з його дружиною… зв’язалися з нею? – обережно
запитав Марк, пам’ятаючи, що йому наказали не сувати носа в коло знайомств самого
Коваля. Полковник зробив паузу та витер лоба, а потім тихо продовжив.

– Ні. Той, вона зараз не в зоні доступу. В поїздці по монастирям, але на її пошуки вже
відправилися.

– Тоді з вашого дозволу…
– Так-так… Марку! – раптом щось згадавши вигукнув полковник. – Ти ж пам’ятаєш,

щоб все йшло тихо? Це важливо.
– Так, авжеж.

В Марка ще залишалося кілька годин до призначеної зустрічі, тому він повернувся
додому, щоб пометикувати щодо справи.

Поки каплі води прокладали собі шлях підкачаним торсом, в голові калейдоскопом
лунали одні й ті ж імена.

Картопля була начищена, розчина кава залита окропом.
Під акомпанемент смаження картоплі, Марк почав розписувати карту злочинну.

Імпровізованою дошкою для нього були скляні двері в ванну кімнату, на яких він писав
маркером. А стирав він свої роздуми спеціальним спреєм, щоб навіть на світлі не залишилось
жодного натяку на пів букву.

Посередині він написав два імені зеленим та синім маркерами відповідно: Ася і Лев.
Від кожного йшли стрілки до їх знайомих. Коло знайомих Асі утворювали: її сестра, мати,
Сергій, Марина, Ярослав і Вікторія. Лев знався з Фермером, мером, ще в нього були син і
дружина, а також він знався з Ярославом, оскільки був постійним клієнтом клубу “SoVa”.
Тому між Львом і Ярославом була проведена стрілка.

Марк згадав побачену сьогодні картину і провів лінію від Сергія до Вікторії. Сергій
був у депутатом від партії мера недовгий час. На відміну від свого свекра. Отже він мав
привід познайомитися з мером особисто. Тому від Сергія була проведена стрілка до мера.

Але чи знайома сама Вікторія з мером особисто? Ось що зацікавило Марка.
Роздуми слідчого перервало шкварчання забутої картоплі. Підливши олії і

накришивши кілька сардельок, Марк включив ноутбук.
Скориставшись пошуком, Марк ввів: «Василь Ракуш Вікторія Голлмс». Нічого.

«Василь Ракуш Вікторія Буніна». Теж нічого. «Василь Ракуш “Vide”». В цьому випадку
пошукова система зреагувала видавши фото з відкриття галереї, на якому був присутній в
тому числі і мер.

Тепер остаточно впевнившись, Марк з’єднав Вікторію з мером.
Наминаючи трохи підсмалену картоплю, Марк гортав фото з вечору відкриття. Якщо

пробігтись оком не зупиняючись, то можна подумати, що це звичайна вечірка снобів, щоб
розбавити свою нудьгу. Та якщо мати більш прискіпливе око, то можна помітити, що тут
зібралось багато впливовий людей міста. Як відомо, політики аби куди не ходять, а тут їх
було занадто багато, щоб це було простим збігом. А ще більшою дивовижею було зібрати
гравців з протилежних політичних команд. Що є спільного у цих заклятих ворогів?
Електорат? Це не про це. Гроші? Але чи багато можна заробити на мистецтві маленького
міста?

Поміж інших Марк побачив на фото ще і Ярослава, що одразу відобразилось на
дошці.

Дивлячись на дошку, Марка привертала увагу Вікторія все більше і більше.

У визначений час Марк чекав Вікторію біля входу за адресою вулиця Пушкінська,
13. Вікторія прийшла вчасно.
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Піднявшись на останній поверх найвищої споруди в місті, вони опинились в
простому барі-ресторані “дАх”. Інтимну атмосферу створювало приглушене освітлення і
інструментальна музика на фоні.

– Я не чула про це місце.
– Так, вони тільки кілька днів як приймають гостей. Гучне відкриття заплановане

лише через тиждень, тому зараз тут не багатолюдно.
– Он як. Але вид на місто тут пречудовий – впевнена на них чекає успіх, –

розглядаючи панорамний вид, промовила Вікторія. – А як ти дізнався про цей заклад?
– В мене тут знайомий працює, розказав, що тут особлива атмосфера.
– То… ти запросив мене, щоб розпитати про що чи це можна рахувати за побачення?
– В мене до тебе і справді купа питань. Але не хочеться псувати такий гарний вечір,

– наблизившись до Вікторії, Марк понизив голос до бархатистого шепоту. – До того ж де ти
бачила, щоб в таких місцях займалися роботою?

Підійшов офіціант:
– У вас можна замовити коктейль “Коробка з кістками”* (* – коктейль на основі

віскі, текіли та вермута з додаванням сусального золота та льоду)? – поцікавилася Вікторія.
– Так, авжеж.
– Ром Zacapa Cent* (* – виробник елітного рому), будь ласка. То як ти поживала всі ці

роки? Щось мені підказує, що це повинна бути цікава історія.
– Я б так не сказала… Ммм. Після завершення школи, я вступила на міжнародні

відносини. Закінчила екстерном на кілька років раніше. Влаштувалась в посольство в
Великобританії. Там познайомилася зі своїм чоловіком – Філіппом Голлмсом. Він мав
власний бізнес. Після одруження в мене було комфортне життя, і не маючи зайвих турбот, я
почала шукати заняття для душі. Так я і знайшла себе в мистецтві. Писати картини – це,
звісно не зовсім моє. А ось відкривати таланти – це моє…

– Як і привертати увагу потрібних людей.
– Так, і це теж.
– Та я не бачу обручки, – зауважив Марк.
– Так… – тихо відповіла Вікторія, зосередивши погляд на тому місці безіменного

пальцю, де колись була каблучка. Не підвищуючи тон, вона додала, – він помер через кілька
років після одруження.

– І ти скучила за нашою провінцією?
– Ммм. Можна і так сказати.
– Ти неповторна. Більшість людей прагнуть вирватись, мало хто повертається.
– Я хочу бути корисною. Тут більше… неораного поля, ніж у Лондоні.
– Це в точку.
– А ти як щодо тебе?
– Мене? Хмм. Закінчив університет. Не без екстернів. Працюю за професією. Не таке

вже цікаве моє життя. Напевне не достатньо потрібних зв’язків.
– Це справа наживна. І все ж… занадто скупий опис для такої важливої роботи.
– Що сказати. Я не творча людина.
Принесли коктейлі.
– За таланти! – вигукнув Марк, чокнувшись бокалами з Вікторією.
– За таланти, – вторила вона.
– То чому саме арт-центр? Не легше просто влаштовувати виставки в якихось

просторах? Або полювати на таланти на вже організованих виставках?
– Ммм. Масштаб інший. Так би я шукала, а так шукають мене. До нас приїжджають

зі всієї країни. Про нас говорять на національному телебаченні і відомі на всю країну
блогери. За такий короткий час ми вже стали брендом. До того ж це більш систематизовано в
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питаннях розкриття талантів: у будь-кого є місце, щоб спробувати і навчитися писати
картини.

– Це дійсно корисна штука. Я зачарований тим як тобі це вдається. Зорганізувати усе
– це коштує чималих зусиль…

– Сама б я не впоралась, та в мене були гроші мого чоловіка і шалене бажання.

Ніби повітряну бульбашку, Марка виштовхнуло з власного сну на ту саму межу, де
розум балансував поміж двох світів: сновидінь і реальності. Саме у цю мить з’являються ті
химери, що міцно відбиваються в пам’яті.

Голова Вікторії покоїлась на плечі. За кілька годин сну його плече все ж таки
втомилося. Обережно відклавши голову Вікторії, Марк повернувся на інший бік.

Там він зустрівся з нею.
Він точно знав, що то вона.
Ася дивилась на нього, а він вдивлявся в безодню – там, де повинні бути її очі.
–  Допоможи… – ледве прошепотіла Ася, ніби поранений на останньому подиху.
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1

Яскраве сонце освітило місто. Від снігу не залишилось ані калюжі, ані
мокляка(*-болото). Пташки бадьоро зустрічали новий день. Місто потроху оживало.

Марк прокинувся без годинника, як завжди, рівно о шостій.
Вітер доносив мускусний дим дорогих сигар – Вікторія покурювала тонку сигару

через довгий мундштук навпроти відчиненого вікна. З вітальні доносились ранкові новини:
«… підсумки нічного штурму адміністрації: десятки затриманих, шестеро

поранених. Матеріальні збитки поки підсумовують. Та очевидно, що окрім зовнішніх
ушкоджень будівлі – таких як виламані двері та вибиті вікна – потрібно буде
відремонтувати повністю ще як мінімум кабінет мера. Бо, як всі ми бачимо на викладеному
протестувальниками відео, вони підпалили портрет мера на його ж столі, після чого вогонь
обійняв весь кабінет…»

Відчувши погляд Марка,  Вікторія обернулася до нього:
–  Розбудила?
–  Ні, – відказав той і зачарований таким початком дня з насолодою потягнувся.
Вона посміхнулася і грайливим кроком попрямувала до нього.
Одягнена в халат з напівпрозорого шовку. Прохолодний ранок додавав пікантності її

соскам. Підійшовши ближче, наповнила легені димом і прилинула до Марка з поцілунком.
Ранкові ніжності перервав телефон. Телефонував полковник.
– Ранок добрий!
– Не добрий! – полковник говорив повільно, в його голосі відчувалась важкість, ніби

кожне слово то каміння, котре тре викотити з себе на світ. – Слухай, в Кохановці знайшли
“Volvo” в річці з двума трупами, по опису схожі на наших пропавших, та номери на машині
не Левові. Але ж то не показник. Тіла доставлять в міський морг. То ти цей… заїдь за матір’ю
Лук’яненко, і на впізнання тіла.

Марк слухав завмерши.
– Марку? – не чуючи нічого у відповідь, гукнув полковник.
– Так-так… – Марк прочистив горло. – Прийнято.
– І одразу мені зателефонуєш.
– Так…
Полковник відключився, а Марк знов закаменів.
Ранок почався не з кави. Від такої новини адреналін заполонив тіло, а мозок

запрацював на всю потужність. Він намагався не піддаватись почуттям і просто слідувати
алгоритму дій в таких випадках.

– Мені пора, – промовив молодий слідчий і рушив у душ.

Ольга Лук’яненко мешкала в промисловій частині міста. Тут було багато недорогих
будинків, а ще більше дешевих руйновищ. В цій частині міста було навіть дихати важко: чи
то через повну відсутність зелені, чи то через близькість заводів. Тут було найбільше обвалів
будинків та побутових злочинів. Це місце було ніби відстійником: тут нічого не змінювалось і
його оминали.
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Пані О. проживала в одному з тих дворів, які ділились дюжиною хат, а хати ділились
поміж різними сім’ями. Сама ж вона володіла двокімнатним будиночком в самому закутку
подвір’я. Будинок більше скидався на прибудову. Саме такий куток вона придбала після
кількох розмінів, більш привабливого житла. Та і ця хата, скоро могла бути відібрана за
борги. Бо попри велику думку про себе Ольга Лук’яненко мала низькі звички, серед яких не
було звички працювати сумлінно чи турбуватись про майбутнє. Не дивлячись на несплачені
рахунки, дітей, які вже стали їй чужими, цироз печінки та соціальну пенсію, яка гряде – в неї
було те, що допомагало про це забути – пияцтво. Колись ця звичка поєднувалася з ще з
одною – чоловіками. Та чоловіки для гуляння зникли з її життя вже кілька років тому, а ті, що
залишились ладні були лиш на те, щоб скласти компанію за чаркою.

Тому життя панні О. вміщалося в горлечко пляшки. І її це влаштовувало.
Марк заглянув до двору за адресую Фабрична, 23.
В таку пору двір був порожній від людей, єдина зустрічна жінка вивішувала білизну

сушитися. Вона виміряла підозрілим поглядом незнайомця, що в їх дворі виглядав як пальма
в Карпатах:

– Шо ви тут шукаєте, мужчино!?
Марк підійшов до неї, і показавши посвідчення, запитав де тут 23д?
– Оно там, – тикнула пальцем жіночка в напрямку закутка.
Пройшовши, Марк постукав в дерев’яні двері, які косились разом із будинком.
– Пішли на хер! – відповів голос з-за дверей.
– Я з поліції! Щодо вашої дочки! Це терміново.
Почулось якесь шарудіння, яке наближалося до дверей, а з ним наближалось і

бурчання з прокльонами.
Двері відчинились. І зі своїх глибин хата видихнула затхлий запах мотлоху та

плісняви.
Перед Марком ледве стояла немолода жінка низького зросту зі збільшеним у власних

рисах обличчям. Рідкі волосинки танцювали в усі боки на її голові.
– З якою з них? – прохрипіла майже баритоном пані О., обдавши Марка ароматом

перетравленої паленки.
Марк показав посвідчення та представився. Після того, як він повідомив, що Ася

пропала кілька днів тому, Марк зробив паузу чекаючи на звичну реакцію матері, що тільки-но
дізналась про зникнення власного дитя. Та пані О. і не збиралась розчулюватися:

– А, ця! Ну то ще та шльондра… – вона хотіла сказати щось ще, та Марк перебив її.
– Сьогодні знайшли тіло. Підходить під опис вашої доньки. Як найближчий родич,

вам потрібно прийти на впізнання.
– Самі впораєтесь! – фиркнула пані О. намагаючись закрити двері, та Марк вчасно

перегодив цей її імпульс ногою.
– Не хочете йти на впізнання? Звісно, що ми можемо запросити вашу меншу дочку.

Але уявляєте, який це стрес для дитини? Якщо і це для вас ніщо, то уявляєте, який стрес буде
у вас, коли це тіло справді вашої доньки, а підозрювати в її вбивстві ми будемо вас?

– З якого….
– З такого! – Марк знов обірвав її словесний вибрик ще голоснішим вибриком. –

Найпершими підозрюваними стають найближчі. А вашої дочки мале коло знайомих, і ви – її
єдиний близький повнолітній родич – не хочете йти на впізнання. Підозріло. До того ж у вас з
нею навряд були дружні відносини, судячи з того як ви відгукнулись про неї, після новини
про її зникнення. І напевне свідки вашої “не дружби” знайдуться – Марк покрутив головою, –
тут багато очей! А справи я закривати вмію і показники в мене найвищі. То як, підемо на
впізнання?

– Та чорт з тобою! – випалила пані О., обличчя якої вже побагровіло поки Марк
говорив.
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Коли Марк з пані О. виходили з двору, жіночка, що вивішувала білизну, завмерла з
порожньою мискою в руках. Вона вдивлялась їм услід прищуривши свої очі, та з посмішкою
сама собі шепотіла, що все закінчилося так, як і мало бути.

Через півгодини Марк і пані О. відчинили двері моргу. Спустившись в промерзлий
напівпідвал, вони крокували довгим коридором, який був вкритий потрісканою плиткою, а
люмінесцентні лампи блимали через одну.

Марк знав, що смерть не прикрашує людину. Він не прирівнював померлого до живої
людини. Мертвець для нього був тілом, а тіло – це головний доказ у справі. Як казав один
викладач в його ВНЗ: «Не шукайте в справі людей. В справі є місце лише доказам.
Намагатиметеся знайти там щось ще, то знайдете себе і зійдете з глузду та станете
доказом в новій справі». Найперше він відчув істину цих слів в одній зі своїх перших справ.
Пропав хлопчик. Під час обшуку в його кімнаті він знайшов таку саму іграшку-роботом, яка
була у Марка в дитинстві. І тоді, ще більш молодший слідчий, відчув зв’язок з цією дитиною.
І це було помилкою. Коли тіло хлопчика знайшли, було нестерпно… Дитина ще довго
приходила до нього уві сні пограти разом тим самим роботом.

На роботі Марк мав справу з потопельниками лише кілька разів. І знав силу води
щодо людського тіла. Процес омилення та гниття або здуття до гігантських розмірів ще не
прикрашали жодне тіло. Вода ніби відщеплювала по шматочку: спочатку шкіра кінцівок
разом з нігтями, а потім і волосся.

Вода змивала з тіла нариси справжньої людини, а подекуди причини її смерті.
Перед Марком постало обличчя Асі при першій їх зустрічі – енергійна дівчинка з

яскравим волоссям. Він не хотів закопувати цей портрет під інший – мерзотним вигляд
мертвих залишків.

Пройшовши повз пару, яка ревіла в обіймах один одного, Марк і пані О. увійшли до
невеличкої кімнати. Це був звичайний кабінет для паперової роботи. На впізнання їх провели
в приміщення поряд. Тут відвідувачів зустрів аромат формаліну та інших хімікатів.

– Фу! Як воня! – скривилась пані О.
– Вам пощастило, – почав розповідати судмедексперт Константин Павлович

прямуючи до холодильника з шухлядами, який займав всю стіну, – тіло пролежало в воді не
більше двох діб, та ще й при низькій температурі. Підходьте ближче – гукнув він до пані О.,
яка м’ялася при вході. Вона підійшла непевним кроком.

Константин Павлович висунув шухляду з чорним мішком.
– Приготуйтесь, – сказав він матері Асі та розстібнув застібку.
Спазм в животі одразу зігнув її вдвоє. Залишки нічного алко-банкету вирвалися на

підлогу. Після другого позиву, її ноги підкосились і вона впала на коліна.
– Це вона… – прохрипіла пані О., стоячи на колінах у власному блювотинні перед

тілом Асі. Константин Павлович побіг до дверей і гукнув санітарку:
– Наташа, код 3! Прибери! От щоб його… В нас тут таке іноді трапляється. Вам

краще почекати в кабінеті. Там можете вмитися та посидіти трохи.
Ледве рухаючись, зі скрученою спиною і на зігнутих ногах, обпираючись об стінку

холодильника вона прочовгала до сусіднього кабінету і рухнула на стілець.
– Ех… – видихнув Константин Павлович дивлячись услід пані О. – А ти чого там

стоїш ніби перший раз?  – тепер він дивився на Марка.– Давав-давай сюди!
Марк підійшов ближче.
Це була вона. Інша. Але вона.
Її коси були обстрижені до плеч і все ще мокрі. Вона була доросліша. А смерть ніби

стерла з неї всі фарби життя і додала власні – сині губи і червоні трупні плями.
Та при житті вона була гарною.
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Десь там Константин Павлович розповідав, що такі тіла серед утоплеників бувають
нечасто… розповідав, що одного разу прийшлось робити експертизу, бо троє родичів не
дійшли згоди на впізнанні.. а чоловіку, що був з нею пощастило менше.

– Що ви сказали? – зловивши останню фразу, запитав Марк.
– Так… Якщо подивитись ось сюди, – він окреслив коло в волосяній частинні над

правим вухом Асі, – тут є гематома від удару. Попередньо це від подушки безпеки, яка
розкрилася від удару. Після такого удару вона знепритомніла. А ось у водія стесані кулаки.
Це свідчить що він боровся до останнього. Через таку активність, організму потрібно більше
кисню, якого не було, тому смерть відбулася швидше. Та і в легенях води більше, тому і
зберігся гірше. Проте на впізнання це вплинути не повинно.

– Покажіть його.
– Так-так… Зараз, - Константин Павлович розкрив ще одну шухляду з мішком.

Розстібнувши застібку, він розкрив лице старшого за Асю чоловіка.
Це був Лев Коваль.

Зробивши кілька фото, Марк вийшов з моргу:
– Які там новини? – втомлений голос запитав Марка.
– Це Анастасія Лук’яненко і Лев Коваль.
Після витриманої паузи, полковник продовжив.
– То цей… Чудово. На місці знайшли відеореєстратор, експерти відновили запис. Він

зняв те, що відбулось в салоні… Лук'яненко спрямувала авто в воду. Всі матеріали справи
вже на твоєму столі. Тому повертайся у відділок і закрий все як треба. Залишилось лише одна
формальність: дочекатися впізнання Лева Коваля…

Голос начальства лунав все тихіше, а ось голос власного гніву проривався все
більше.

– Що. Саме. Ви. Хотіли. Знайти.
– То цей… – полковник був розгублений від такого вимогливого тону, та ще й від

підлеглого. Для нього це було справжнісіньке нахабство. Але він був дуже втомлений: як і
личить людині, яка брала на себе завдання не по розуму. Світ змінювався, а полковник лише
старішав. З кожним днем він стикався з новими для нього “чорними лебедями” і кожного дня
він нервував через них все більше. – Марку, не займайся тим, що тобі не по плечам. Тобі
воно буде зайвим. Ти зробив те, що мав. Тепер просто закрий справу і забудь про це. Краще
візьми відпустку…

Слова полковника розчинилися в високочастотному дзижчанні внутрішнього
передавача, який транслював єдине послання: «Я НІЧОГО НЕ ЗРОБИВ».

Поклавши слухавку, Марк твердо вирішив, що знайде те, що вони шукали. І що
стало очевидним для Марка, що вони боялись цього. У Асі чи Лева було щось таке, що могло
їх знищити. І тепер, після їх смерті, дехто думає, що це щось теж поховано з ними.

2

Прямуючи до найближчого таксі, він дістав інший “чистий” телефон і набрав
Марину:

– Вітаю, це Марк Богдан, слідчий…
– …
– Так, ми зустрічались. Треба переговорити віч-на-віч.
– …
– З’явилися нові обставини справи. Вам буде цікаво. Ви вдома?
– …
– Як щодо “Дві кави” через 40 хвилин?
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– ...

Повернувшись назад, на вулицю Близниця, Марк змінив отриману машину на
власний байк. Після він заскочив в друк фото, Марк вже був біля будинку Марини. Він
прослідкував за нею від її оселі допоки та не зайшла в намічену кав’ярню. Хвоста не було.

“Дві кави” знаходилося в двох кварталах від квартири Марини. Невеличка кав’ярня
без туалету на безлюдній вулиці зранку була порожня.

Почекавши кілька хвилин на розі вулиці, Марк переконався, що за нею ніхто не
зайшов у кав’ярню. Докуривши сигарку, він перебіг дорогу до маленької кав’ярні.

Марина вибрала столик у куточку і вже зігрівала холодні пальці гарячою чашкою
чаю. Вона дихала глибоко і переривчасто. Коли двері кав’ярні стукнулись об дзвоник,
Марина стрепенулась, ніби почула вистріл. Марк зустрівся поглядом з парою очей, які
стривожено стрибали поглядом по всьому приміщенню ніби намистини, які тільки впустили і
вони застрибали по підлозі.

– Ранок добрий! – Марк присів напроти. На його привітання Марина лише кивнула.
По ній було видно, що вона стривожена навіть більше, ніж Марк собі уявляв. Він оцінив її
стан і для себе зробив висновок, що це йому на руку.

– При нашій минулій зустрічі ви сказали, що не були близькими з Анною Кік, та ви
навчались з нею на одному курсі і навіть були членкинями однієї організації, – Марк
говорив тихо ніби боявся спугнути пташку.

Марина ж нагнула голову зосередивши погляд на темній рідині теплого горнятка. А
Марк продовжив:

– Як некрути, а ви були з нею найдовше знайомі. І все ж. Ви нічого не хочете
говорити, – Марк дістав конверт з кишені і розклав кілька фото перед Мариною.

Від побаченого вона прикрила рота рукою стримуючи крик. А з очей бризнули солені
крапельки прямо в тепле горнятко.

– Ася мертва, – ніби підпис під картиною, прозвучали його слова. Марк відчув як у
нього самого від сказаних слів пробігли мурашки спиною.

– Я не знала, що таке станеться… Як так… – вже ридаючи лепетала Марина
споглядаючи фото з мертвою подругою.

– Тих, хто зробив це з нею треба зупинити раніше, аніж вони добереться до вас, – від
таких слів, Марина була шокована ще більше.

– Ні. Чому? Я нічого не знаю. Я-я не причетна, – Марина вдивлялась в очі Марка і
ніби виправдовуючись шукала в них віру в власні слова.

– Думаєте їх зупинять ваші слова? Думаєте вони вперше на таке пішли? – Марк
вказав пальцем на фото. Для нього нічого не важили слова полковника в цій ситуації. Ася
спрямувала авто? І що з того? Таким фактом свідка не розговорити. А ось, якщо хтось вбив
Асю, цей хтось може прийти і за її подружкою. – Ні. Для них вбивство – це звична справа.
Для таких, як вони, це нормально, так само як для нас нормально ходити в продуктовий. Для
них це просто спосіб вирішити проблему: є людина – є проблема, нема людини – нема
проблеми. Ася для них була проблемою, і тепер її нема. Думаєте, якщо вони побачать в вас
проблему, їх зупинять ваші слова про те, що ви ні до чого? Думаєте вони будуть готові
ризикнути всім, що мають заради вас?

– Я-я… – перелякані очі знов переповнилися сльозами. Марк відкинувся на спинку
стільця і дав хвилину виплакатись дівчині напроти. Окинувши оком приміщення, він тихо
радів, що вони були єдиними клієнтами, на них і так косилась тільки барменша.

– Я хочу вас врятувати. Мені не потрібен ще один труп у цій справі. Та ви повинні
мені допомогти.
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Скиглення перейшли на невеличкі схлипи і він знов зустрівся поглядом з парою
темних намистин.

Марк спокійно вдивлявся в сірину за вікном, поки жінки в сусідній кімнаті
метушились з сумками. Чорна кава обпікала його вуста, та він не зважав на це. Невеличке
накрапання перейшло у зливу. Крізь застил дощу, виднілася дерев'яна альтанка. На контрасті
з ляпавицею навколо і бетонною огорожею, альтанка виділялась яскраво-рудою плямою.

Марк подумки перенісся в ті часи, де за його вікном була теж альтанка. Але ця
альтанка була значно молодшою за ту, аніж тодішній він за теперішнього.

Щойно викупаний маленький Марк сидів на кухні з величезною чашкою какао. Тоді,
вони з сім’єю мешкали в спальному районі, на поверсі п'ятому. За вікном почав накрапати
дощ. З дитячою цікавістю Марк поглядав у вікно. Там, в темному дворі, єдиний ліхтар
освічував саморобну альтанку. Її дерев`яні опори почорніли від часу, а її дах вже пропускав
дощ. В альтанці калачиком сиділа дівчинка. Марк впізнав в ній Асю. Вона водила олівцями
по паперу, прагнучі відволіктися від холоду. Та посинілі пальці перемагали натхнення.

Маленький Марк не міг второпати чому дитина сидить на вулиці в таку пору? Але
розумів, що це неправильно. Щоб з ним не сталося – він завжди кликав маму і вона
вирішувала все. Але зараз він відчув, що це зайве.

Тоді він зробив перший, на його думку, чоловічий вчинок: він сам вирішив проблему
так, як міг.

Поки мати Марка приймала свою традиційну двогодинну ванну, а батько традиційно
затримувався на роботі – Марк, схопивши ковдру, парасолю і мамині ключи, непомітно
вислизнув з затишного прихистку власного дому в льодяну ніч.

Огорнутий ностальгією Марк сумно посміхнувся: якби зараз було все так просто.
Мати Марка – Лілія Валентинівна – була тим типом жінки, яка чекає чоловіка дома,

ростить дітей і не лізе в чоловічі справи. Тому, коли Марк попросив погостити її у своєї
подружки та ще й прихопити з собою незнайому дівчину – Лілія Валерівна погодилась без
зайвих питань.

3

Жива?
Я насправді жива?
Моє серце б’ється. Я чую його ритм навіть зараз.
Так швидко…

Дивна Думка, яка колись крутилася на околицях Свідомості. Там вона самотньо
нишпорила по периметру підхоплюючи кожний спогад, кожне відчуття, кожну розмову,
кожен новий досвід і перетворюючи це все на власну зброю.

Нещодавно вона прорвалась до центру керування.
Воїни здорового глузду не мали быльше сили тримати оборону. Вони не бачили сенсу

і здались.
І тепер, йшов зворотній відлік до тієї самої миті, коли Дивна Думка натисне

червону кнопку…

Я відчуваю прохолоду вікна авто. Якщо я відчиню його, то зможу відчути як
беззахисні сніжинки таять в моїх долонях.
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Якщо ти жива, то коли ти помираєш?
В той момент коли твоє серце перестає битися.
Коли зітреться твоє ім’я.
Коли в твоєму житі не буде жодного сенсу.
Чи все ж, коли ти перестанеш відчувати себе живим.

Коли розпочинається твоя смерть?
Коли куля вилетить тобі назустріч.
Коли ти почнеш говорити те, про що навіть думати небезпечно.
Чи в день твого народження міфічні часи вже почали зворотній відлік.
А може твоя смерть розпочнеться, коли ти поставиш собі питання “чи живий я?”.

Стільки варіантів…

Можливо мені не варто було задавати стільки питань ані тоді, ані зараз. Можливо я
була б щасливішою.

Ні, не так.
Якби я була щасливою, я б не задавала стільки питань.
Тоді б я була живою?

Я знала цю дорогу. Ми їздили нею і на машині, і на санях. Широкі старі сани катали
нас цієї зими.

Я пам’ятаю, як ти стояв на них позаду, а я сиділа попереду.
Я пам’ятаю, як цей самий шалений спуск змушував мене верещати.
Я пам’ятаю, як ми не змогли зупинитися вчасно і майже доїхали до краю ставка.
Я повернулась до Лева, якщо зараз ми втечемо, то ти зникнеш назавжди. І вони не

знайдуть тебе. З тими грошима, що ти прикарманив з авансування побудови мосту: тобі
вистачить і на комфортне життя і підкуп будь-кого заради цього комфорту. В тебе це вийде,
бо я знаю яким ти можеш бути. Як цинічно ти можеш прорахувати усе. Ти розумний і ти
безсердечний, але ти признаєшся сам собі наскільки. Ти прийняв рішення залишити дружину
і сина напризволяще. З грошима на рахунках, та все ж… А мене? Ти взяв мене з собою, бо
кажеш, що любиш? Аби ж то. Ти взяв мене з собою по тій же причині, по котрій і я заберу
тебе з собою – одному ще страшніше.

Ти не той, хто кохає, а я не та, яку кохають.
Кожен повинен платити. І ти теж, мій милий Леве.
Я засміялася. Він відволікся від дороги і поглянув на мене. І я поцілувала його. В той

же час рукою я різко повернула руль ліворуч.
Машина не встигла повернути вслід за дорогою і на великій швидкості в’їхала в

ставок.

*

Останній сніг прикрашав землю білими веснянками.
Сріблясте Вольво, що летіло похилою дорогою, не прослідувало за поворотом і

влетіло прямісінько в обійми ставка.
– Чорт! Що ти… – останні слова невдоволення чоловіка перервав удар об воду.

Спрацювала подушка безпеки, від якої дівчина втратила свідомість.
Машину покрила темна каламуть. Бездушна рідина безупинно просочувалась в усі

щілини авто.
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В секунду переднє скло не витримало і потік мутної рідини хлинув у салон.
Тепер вона не мала змоги задавати запитання.
Через кілька секунд Лев Коваль знайшов свій спокій.
Машина нирнула під воду. Деякий час поверхню водойма збурювали бульбашки

дорогоцінного повітря.
Все стихло.
З кожною хвилиною щедрі сніжинки невпинно доповнювали снігову вуаль, щоб до

ранку перетворити її на пухнасту ковдру.

4

Відправивши матір та головного свідка у безпечне місце, Марк попрямував до
нічного клубу “SoVa”.

Головна зала клубу мала сцену з однієї сторони та місця для глядачів з іншої. На
першому поверсі величезної зали будь-хто міг забронювати столик, а ось ложу з затемненими
вікнами на другому – лише друзі клубу.

Зараз тут проходила репетиція прийдешнього шоу. На сцені танцювали напівоголені
дівчата з наліпками червоних та білих троянд на сосках. У світлі синіх прожекторів по
підлозі розпливався дим. Посеред залу стояв сам шоумен, одягнений в фіолетовий костюм та
шляпу гротескних розмірів.

– Дужче трясіть дупами! Ей там, позаду! Ти заснула!? – кричав він до танцівниць. –
Чорт з вами. Давайте гімнастів!

Цієї ж миті діджей з вушками кролика зі стразами переключив мелодію, а
прожектори спрямувалися на стелю. Наче під куполом цирку, два парубки в костюмах
гральних карт влаштували повітряний танок.

Марк підійшов до Ярослава. Метушня з підготовкою була перекладена на якусь
дівчину з котячими вушками та дуже широкою намальованою посмішкою. Шоумен провів
Марка до однієї з VIP-кімнат, котру сам і займав.

Світло було вимкнуте, тому темрява приміщення розбавлялась лише відблисками
прожекторів, які проривались крізь вікно.

– Ася мертва. Їх з Ковалем тіла знайшли.
– От як… – шоумен дивився крізь вікно на сцену, де в цю ж мить розігрували

абсурдну комедіаду за участі червової королеви. Він обережно зняв шляпу і попрямував до
барчика в кутку кімнати та налив собі темної рідини у склянку і, зробивши ковток,
повернувся до вікна. Його очі дивились на сцену, але бачили не сьогоднішню мить. – Саме
так я побачив її вперше. Саме в цій кімнаті ми вперше розмовляли, – а, потім
переключившись на веселий запал, він повернувся до Марка і затараторив метеляючи
руками. – Ти повинен пам’ятати: про це казали всі! Вівці на конкурсі краси. Зрив шоу! Я
готовий був розірвати цих дівок, які вторглись в мій клуб! На моє шоу! Це моя територія!!! – і
так само різко, як він запалився, він і згас. Витримавши паузу, він продовжив ледве чутно. –
А потім я побачив як він на неї дивиться. В його очах була цікавість. Цей безсердечний
йолоп, у якого ніколи не було жодної пристрасті чи банальної шкідливої звички, зацікавився.
Бля. Це була така можливість! Я не міг не скористатися нею. Я познайомив їх…

– З ким ти її познайомив?
– …з Ковалем. Це я познайомив Асю з Ковалем. Чорт! Чорт! Чорт! – недопита

склянка полетіла в стіну. – Це все через нього! Це все він! Розумієш? Він мав бути під
контролем. Своїм хлопцям довіряють. Своїх хлопців можна контролювати. Свої хлопці
мають слабкості. А він був занадто незалежним, щоб бути своїм. Розумієш? Наркотики,
алкоголь, зброя, секс, контрабанда, вкрадений антикваріат – я можу влаштувати будь-які
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розваги! Але йому то було байдуже... Він як робот: заробляв гроші і вів здоровий спосіб
життя. А тут він задивився на якусь дівку, тим паче в масці, але ж голіверх. І навіть з
посмішкою сказав мені не бути суровим з ними, бо вони ще ж молоді і не розуміють як
влаштований світ. Ахаха! – він сміявся до тих пір, поки не всівся на диван і не дістав білий
порошок, який висипав на тильну сторону руки та вдихнув однією ніздрею. Він відкинувся
на диван і закинув голову, а його тіло обм’якло. Він дивився на стелю, але бачив щось своє. –
Я найкращий в розвагах і я думав, що йому сподобається саме ця розвага... На конкурси
краси приходять багато потенційних спонсорів… Комусь показуємо в записі… Ммм,
молодість – завжди гарна пропозиція… Я запросив його ніби по справі, думав зацікавити
однією з красунь, та він зацікавився бунтаркою… Сам винний…

Марк підійшов до вікна і чекав дивлячись на екстравагантну репетицію. Хтось із
новачків міг і вирубитися від тої дози порошку, що загнав у себе шоумен. Та він мав вагомий
досвід і така доза була звичною для його організму. Як хтось вживає щоденно певну кількість
води, так і він вживав певну кількість білого порошку. Із часом глибокі і довгі марення
перетворились на кількахвилинні поверхневі ейфорії. Він вже не втрачав зв’язок з реальністю
повною мірою. Для цього потрібно було збільшити дозу. Та він цього страхався: якийсь
залишковий глузд самозбереження зупиняв його від цього ризику.

Молодий слідчий не зупинив його від вживання наркотику, бо знав, що з заядлими
наркоманами неможливо скласти діалог, коли вони потребують дози. До того ж білий
порошок подекуди розв’язував язика, роблячи свою жертву більш відвертим, а це варто
витраченого на очікування часу.

Через кілька хвилин шоумен продовжив. Його мова набирала швидкості і гучності.
– Єдиний мій талант – це робити шоу, додавати фарб в буденну тугу. Щоб ті, хто

кричать, що вони “Особистість” з великої “О” забули, що в їх проклятому існуванні нема
сенсу і вони насправді чортові мухи, що шумлять, метушяться, але все-рівно смакують гівно.
Всі ми мухи… Я трус. І я не ризикую заради когось. Моє гасло: не будь героєм, виживи і
відсвяткуй це! Шкода, що з нею все так закінчилось. Вона прагнула змінити світ! Ну хіба не
божевільна? Ахаха! Вона була найдивнішою із всіх, кого я знав. Досі не розумію задля чого
їй це все…

– Вони знайшли те, що шукають?
– Ні, – шоумен піднявся і наче космонавт на місяці повільно пішов до бару, щоб

налити собі нову склянку.
– Звідки така впевненість?
– По-перше, мене б тут вже не було. По-друге, вони б не слідкували за тобою, –

промовив шоумен та посміхнувся до Марка.
– Ось як! Тоді ти хочеш втекти? Отже ми обоє хочемо знайти це.
Шоумен не відповідав обдумуючи щось та смакуючи свій напій.
– То з ким ти вклав договір? Друзі Коваля – вони ж твої покровителі, тому нащо їм з

тобою вкладати такий договір? Ні. Очевидно, що Ася копала під Коваля, а значить і під його
ж друзів теж. Тут був хтось ще. Сергій Продан? Ася обіцяла йому передати інформацію. Та в
нього замало сил для цієї справи. А його тесть навряд вирішить не з того ні з сього,
розв’язувати війну з тими, з ким сам пов’язаний. То хто ж це був? Хто пообіцяв тобі
допомогти втекти?

– А хто в нашому місті має достатньо сил для цього? І хто в нас з’явився не так
давно?

– Та, хто в місті не так давно… Вікторія Голлмс.

5

Щоб Зло робило без своїх посіпак?
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Я дивлюсь цьому бісу в очі і мене нудить. Його гидкі слова тхнуть наче забута риба в
липневу спеку. Як мерзенно. Хочеться встати, вибігти в двері і бігти-бігти не зупиняючись
геть. Але в мене ледве вистачає сил…

Чи почувши мої думки, але його льодяні пальці замкнулись на моїй руці браслетом і
смикнули її до себе притягнувши ривком усе моє тіло.

– Не корч з себе жертву! Ти не настільки дурна, щоб не розуміти у що вляпуєшся!
Тепер, красуне, час взяти на себе відповідальність, – його тонкі чорні губи зім'ялося у
посмішку. – Глянь туди! – він кивнув в бік огорнутих димом людей внизу за вікном, які
звивалися під скрипучий мікс. – Кожна з них вважає себе особистістю і кожна вважала б за
щастя помінятися з тобою місцями! Думаєш ти свята!? Поки ти тут, а не там, – він тицьнув
пальцем в стелю, – будь розумницею і грай за правилами! – на цих словах він відкинув мою
руку, наче непотріб, залишивши на ній білі сліди, які за хвилину почали червоніти. – А тепер
можеш бігти і рятуватися, – чорт відкинувся на канапу та заплющив очі, – я буду вболівати за
тебе…

Намагаючись загорнутися в куртку як тепліше, я йшла вздовж швидкісної дороги. З
іншого боку від неї – річка наганяла вітер. Дзвінкий потік машин глушив зародки втомлених
думок, не даючи їм розвинутися у щось вагоме.

Різкий звук автомобільного сигналу. Звук гальм. Поворот голови в їх бік. Її посмішка
з відчиненого вікна авто. Я знала хто вона. І була вражена побачити її прямо перед собою. І-і
вона махала мені рукою запрошуючи до машині. Поглянувши навколо себе, впевнившись, що
я єдина людина на хіднику і тому… Тому вона точно дивиться на мене! Я зробила крок до неї
і сіла до машини.

– Привіт! Ася, так? – її посмішка здавалась такою щирою… і я-я потисла її
протягнуту руку, відчувши різницю наших температур.

– Так… Ви мене знаєте?
– Трохи. Цей балагур тебе налякав? – вона з цікавістю дивилась на мене, а потім

махнула рукою і сама відповіла на своє питання з дивним запалом благородної люті. – Воно і
не дивно! Я б теж злякалась, якщо б мене шантажували моїми друзями. Нічого, – з цими
словами вона плеснула мене по коліну, – зараз поїдимо в одне місце, де ти швиденько
піднімеш собі настрій.

Ми приїхали до арт-центру “Vide”. В серединні було багатолюдно – саме
народжувалась нова зірка галереї. Вона стояла в серединні зали, в оточенні своїх робіт та
спалахів фотокамер і приймала оплески всіх присутніх.

Я не могла відвести погляд: ніби нічого прекраснішого я не бачила досі; в цю мить
усі Сонця Всесвіту для мене згасли і я бачила єдине світло, на яке я прагнула летіти.

– Хочеш як вона?... – легкій шепіт стрепехнув мене, а вона, вже зупинила якогось
офіціанта і взявши в нього стакан з темною рідиною, запропонувала її мені з загадковою
посмішкою. – Можемо влаштувати!

Рідина пропалювала собі шлях до порожнього шлунку. Стало тепло і радісно. Чи то
від напою, чи то від її слів.

Опісля, я стояла посеред своєї кімнатки в гуртожитку і дивилася на прямокутний
шматочок паперу, що красувався в єдиній плямі світла. Від сусідів доносилися п’яні вигуки,
хтось кинув пляшку у стіну – від чого картонна картинка на ній похилилась.

Пара від гарячого душу покидала моє тіло, і разом з тим я тверезішала. Та єдина
думка залишалась незмінною – я знайшла своє світло, на яке готова летіти будь-що.

Взявши візитку до рук, я пестила пальцями об’ємні букви і з полегшенням
прошепотіла:

54



– Вікторія Голлмс…

6

– Вікторія Голлмс. Відомі люди – часті гості її галереї. Отже в неї є зв’язки. І
дивлячись на те, як процвітає її бізнес – в неї є гроші. Тому вона ідеально підходить на роль
того, в кого достатньо влади, щоб спасти тебе від твоїх старих друзів.

– Ха! Вікторія. Так, це вона. Ти і про Сергія знаєш… А ти чортів геній.
– Я хочу знайти те, що шукають вони.
– Усі хочуть. Але ніхто не знає де вона її тримала.
– У тебе є ідеї де вона могла зберігати інформацію? Або кому передати?
– Ні, де зберігати вона могла – не знаю. А ось передати їй було точно нікому. Їй було

нікому довіряти. І вона про це знала. Вона була розумна, хоча і безумна.
– То ти уклали договір з Вікторією і Ася працювала у неї. Тоді Вікторія знала про

інформацію, яку збирає Ася? І це саме Вікторія порекомендувала тобі насправді їх
познайомити.

– Не зовсім. Як я і сказав, я – спец з розваг. Подивись навколо найкращий клуб міста:
тематичні вечірки, яскраві шоу, різноманітні конкурси. Це все я! Це моя праця. Я в цьому
найкращий!

– Але на це все потрібні гроші. І тобі знадобилась допомога.
– Так… Я найкращий в усіх розвагах: законних і не дуже… – втомленим голосом

відповів шоумен. – Якось я потрапив їм на очі: молодий, кмітливий. І пішло-поїхало… Десь
я, як клей, склеював їх з новими знайомими за допомогою розваг. А десь я допомагав у
створенні компромату за допомогою все тих же розваг. А от Коваль ні до чого не мав
пристрасті. І це не подобалось його друзям. Мене вже брав азарт: зможу знайти чисто його
розвагу чи ні? А Вікторія вже давно розробляла план як скинути цих старих ненажер, і Ася
просто вписалася в цей план. Тоді, в той день, коли ці захисниці моралі увірвались в мій
клуб, їх заарештували і відвезли до відділку. Асю звільнили першою і привезли до мене. В
нас була розмова в цій кімнаті: мовляв або Коваль, або стаття і тюрма тобі з твоїми
подружками. А потім за неї взялася Вікторія. От це ще те солодкомовне стерво. Пообіцяла їй
місце в галереї і просування її як художниці. І Ася погодилась. Але, як виявилось, вона не
зовсім повністю поступилася своїми принципами. Якось я спіймав її на шпигуванні. Вона
почала збирати компромат сама. Коли розповів про це Вікторії, вона переписала роль Асі в
своєму плані. І те, що робила Ася було лише малою частинкою великої картини. Вікторія
підіслала до неї Сергія, вони вже були знайомі і він зумів її вмотивувати. Типу заради великої
доброї справи, давай грати в одній команді, – в голосі шоумена вчувався скепсис. – Вона
погодилася, чи зробила вигляд, що погодилась. Бо, як бачиш, компромат вона засунула в
якусь зачаровану чорну дірку. І тепер вона мертва… Та вони не заспокоються, поки не
знайдуть, що шукають.

– То звідки вони дізнались, що Ася шпигувала за ними?
– Я не знаю. Може хтось проговорився, може вони шпигували за нею і дізнались, що

вона шпигує за ними. Я не знаю! Я не знаю! Думаєш я так таке велике рішало? Ні! Я це лише
я. І хоча я і диригую це місце, та не без допомоги всемогутніх дядьок, – на цих словах у нього
забриніли сльози. – Це занадто великий масштаб для маленького містечка. Тому в мене нема
нічого, чим би я міг розпоряджатися на сто відсотків.

– Тому ти хочеш втекти.
– Я занадто багато знаю. Вони не випустять мене живим з цього міста. Я сім років

працюю на них. І знаєш що? В мене є квартира, кілька авто. Гроші є, так! Але скільки разів я
покидав місто – можна порахувати на одній руці і не далі аніж цієї області! Сім років я на їх
прив’язі! Мені остогидило це.
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– Але якщо вони дізнаються, тобі і цього не світить.
– Вони мене пришиють: передоз, нещасний випадок. Та мені вже все-рівно. Я

страхаюся залишитись їх шісткою більше, аніж боюсь смерті!
– Тоді ти повинен іти до кінця.
– Так, я готовий!
– То чому вони забрали усі картини Асі?
– Тому… Тому що вона мала передати Сергію карту пам’яті у картині. Він ніби

купував картину – нічого незвичайного – а в картині повинна бути карта пам’яті з
інформацією. Ася просто повинна була вказати на потрібну картину.

– Та вона цього так не зробила. Чому?
– Не знаю. Засумнівалася. Продан виставив свою кандидатуру в мери міста. До Асі

дійшло, що він просто використовує її, щоб втопити конкурентів. Або…
– … або вона передумала. Коваль збирався збігти. Він отримав аванс за побудову

мосту, який зник разом з ним. В нього напевне була ще якась готівка. А ось рахунки він не
ризикнув чіпати, до того ж щось треба було залишити дружині та сину. Тому ти думаєш вона
передумала: вирішила збігти по-тихому?

– Або забрати компромат з собою як страховку.
– Серед їх речей нічого такого не знайшли.
– Тоді ця безцінна інформація все ще десь тут, – награно-веселим тоном проспівав

шоумен. Він підняв склянку, осушив її, а потім продовжив. – А вона шукала тебе. Ти це
знаєш? – якось зовсім невесело засміявся Ярослав, а у Марка від тих слів хребтом
прокотилась снігова хвиля.

–  Шукала?...
– Так-так. Сказала, що ви були давно знайомі і нещодавно вона побачила тебе в

новинах. Просила знайти. Я пошукав і дав їй твої дані. Чому ви не зустрілися? Ви обидва
схиблені на всю голову: варті один одного. Якби ви зустрілися – цікаво, хто б помер
натомість: все ж вона, ти чи вас обидвох прибили б? – почулася нова хвиля реготу.

Розмову перервав дзвінок. Телефонував Андрій.
– Ти невчасно! – розсерджено рявкнув Марк, та в телефоні почувся голос генерала:
– Тобі ж казали не втручатись у цю справу. А ти не послухав. Це неправильно. Тепер

тобі довести справу до кінця, щоб спокутувати провину – він говорив розмірено смакуючи
кожне слово, та щось надривне відчувалося за цими словами. – Софія у мене. Вона в безпеці.
Ми з нею разом дихаємо свіжим повітрям і чекаємо на тебе Марку. Ти вже знайшов карту?

– Ні…
– Невірна відповідь. Знайди її і приїжджай до нас. Бо це дівчисько не буде чекати

довго, – вже гнівним шипінням додав генерал. Потім почулось якесь шурхотіння і вже
дитячий голос заволав:

– Марк! Мені страшно! Ааа! Боляче! Досить!
Розмова обірвалась.
Почувши в сигнал про завершення розмови, Марк був спокійний. Цей дзвінок ніби

загострив усі його почуття і тепер залишалося зосередитись на головному. Картина ніби
виходила з темряви, Марк бачив кольори, які потрохи перетворювались в силуети.

– Треба ризикнути…

7

Марк згадав розмову з Мариною і її слова про Асю.
– Якось ми розговорились. І-і я запиталася чому вона з тим чоловіком…
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– … він же одружений? – ніби напівжартома запитала Марина, та Асі від того смішно
не стало. Вона хмикнула і не відриваючись вдивлялася в отвір пляшки пива.

– Знаєш, я збилась з рахунків скільки разів ми з сім’єю переїжджали з місця на місце.
Усе через гроші. То мати пропивала останнє і вирішувала продати кращу квартиру, щоб жити
в меншій на різницю. То вона виходила заміж і з’їжджалася з новим чоловіком. Одного разу
довелося розміняти квартиру, щоб різницею покрити ремонт сусіду, бо мати п’яною
вирішила помити посуд і в результаті затопила квартиру під нами, – посмішка з гірчинкою,
важкий ковток повітря і Ася продовжила. – Останні п’ять років ми прожили в руйновищі в
промзоні, бо мама вирішила вкластись в “бізнес” свого кавалера по пляшці. Знаєш, що це
значить? Туалет на вулиці, митися в мисці, і ти ніколи не можеш зігрітися, бо на опалення
грошей нема. А ззовні нема чим дихати. Активність промзони – це запорука стабільності для
багатьох сімей нашого містечка. Через викиди з працьовитих труб усе вкривалося пилюкою
ззовні і крізь шпарини вона проникала досередини. Жодна господиня не залишала білизну
сохнути надовго, бо вона зафарбовувалась у сірий відтінок. В цьому районі головною
прикрасою був смог. Крізь нього навіть сонце ледве проглядалось. Я так заздрила тим
караванам зі службових автобусів, що розвозили робітників після роботи по їх будинкам.
Хотілось заверещати: «Агов! Заберіть і мене! Я буду слухняною! Тільки заберіть звідси…».
Мамині п’яні витівки та гульки були нормою, тому я звикла до її безсердечності щодо себе.
Але коли з’явилась Софія, мені прийшлося споглядати зі сторони на жорстокість жінки, яка
чомусь вважається матір’ю, – Ася зробила ковток терпкого напою. – Від таких умов і такого
піклування Софія багато кашляла. Знову і знову. Інколи їй було тяжко дихати. Я була
дитиною і ще не могла потурбуватись про себе, але мала зробити для Софії усе, більше про
неї було нікому. Якщо б вона задихнулася – цій… було б все-рівно. Вона б давно від нас
позбавилась, якби не пенсія на мене та аліменти на Софію. Отож, я зібрала увесь свій відчай
в кулак, одягла Софію і поїхала на роботу до її батька. Я сказала, що якщо він зараз же не
займеться її лікуванням, то влаштую істерику на весь його дурнуватий офіс, а потім поїду до
його будинку і зроблю скандал і там: щоб усі знали, що його дитина помирає, а він тільки
радий її позбавитися. Цього він допустити не міг. Цілих два роки цей покидьок успішно
ігнорував її існування разом з усією своєю законною сім’єю. Він все ж таки довіз нас до
приватної клініки і оплатив її лікування. За усю ту поїздку він нічого мені не сказав і жодного
разу на неї не поглянув. Йому було байдуже на неї, поки вона йому не заважала. І тоді я чітко
усвідомила. Перше. Будь-хто в нетрях був не в кращому становищі за Софію: усі ми були
безсилі і наше майбутнє споглядалося так само нечітко як і сонце крізь смог над нами. Друге.
Гроші – вирішують кому і як жити. Третє. Я за будь-яку ціну маю вибратися з того
проклятого місця і ніколи туди не повертатись.

Ася поставила на стіл пляшку, допивши увесь залишок алкоголю.
– Тому так. Нехай я буду коханкою одруженого. Нехай я скою цей гріх. Нехай я піду

проти соціальної моралі. Та проте, я не повернусь назад.
– Тоді чому ти ув’язалась в це? – пересохлим горлом вирвався ледве чутний грип.
– Ти про що? – з щирою цікавістю запитала Ася.
– Я про-про ту справу, яку ти затіяла, – уточнила Марина, прочистивши горло. – Це ж

небезпечно і нічого доброго тобі не принесе!
– Як знати… – Ася закинула голову набік і посміхнулась а-ля кокетка, ніби йшлось

не про її життя, а про пранк. – Можливо я просто не можу по-інакшому, і в душі я
романтик-революціонер?

В ту секунду для Марини все стало так чітко і ясно зрозуміло. В той же час вона
відчула хижий страх за Асю. І нікого нема, щоб її захистити. Як вона може бути такою
безбашеною. Марина рвонула до неї і однією рукою що є сили обняла її, тримаючи напій в
другій.

– Нікому не вір, – прошепотіла вона на вухо Асі.
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– Дякую, – Ася знала це й сама і відповіла напівобіймами на напівобійми.

Дослухавши розповідь, Марк відхилився на спинку стільця. Вони з Мариною сиділи
в кафе “Дві кави”.

– Ви неймовірні!
– Що…
– Я кажу, що ви неймовірні в своєму лицемірстві! Вас підіслала Вікторія, щоб

зрадити подругу і ви зробили це нараз! – Марк клацнув пальцями, від цього звуку Марина
стрепенулась.

– Я не робила цього…
– То що вам пообіцяли? Гроші!?
– Все не так… – та Марк переривав її невпевнені заперечення.
– Якщо ні, то напевне популярність! Так, таких як ви купують софітами!
Від останніх слів Марина зніяковіла. Вона знала, що це правда. Та цю правду ще не

промовляли в голос.
Схиливши зброю, вона промовила:
– Я нічого не дурного зробила.
– Чи це так? – Марк нахилився до неї через стіл і зашепотів неприродньо солодким

голосом. – Ви впевненні в своїй невинуватості? Якщо це так, то я зараз же вийду через ці
двері, – він вказав на вхід, – і більше ви мене не побачите. Я залишу вас наодинці зі своєю
невинуватістю.

– Але ж ви казали… – сповнені благання очі зустрілася з Марком.
– Так, вас вб’ють. Скоріш за все так і буде, якщо я вам не допоможу. Та усіх не

врятуєш, тому сумувати сильно я не стану, – із зовсім байдужим виглядом Марк почав
збирати останні фото Асі. – Одним тілом стане більше – для мене це велика втрата. Проте
якщо я почну захищати вас і розплутувати справу – я ризикну собою. А нащо мені то робити,
якщо ви самі нічим допомогти не хочете. Ніт, дякую.

Обеззброєна, вона дивилась на Марка ошелешено якусь хвилину, але зрозумівши, що
він і справді збирається її залишити, схопила його руку та заверещала:

– Не смійте! Нііііііііііі! – від такого крику вже скупа на відвідувачів кав’ярня
поглянула на них у всі свої три пари очей. Трохи понизивши голос, вона додала. – Я все
розповім… - витримавши паузу, вона почала своє скупе зізнання. – Вікторія справді
запропонувала мені, як це, придивитись до Асі уважніше. Проте єдине, що я їй розповіла це
те, що Ася була знайома з Сергієм Проданом. Та це ж не було секретом, – останнє вона ніби
запитала. – Я могла розповісти більше, набагато більше! Та я не стала…

– І що ж саме ви не розповіли?
– Хоча б те, що Ася шпигувала за Левом Ковалем…
– І чому ви впевненні в цьому?
– Хоча б тому, що Вікторія сама її підозрювала і Ася не та людина, яка б змирилась з

несправедливістю… А Лев причетний до багатьох злочинів. До того ж я чула її розмову з
Сергієм. Він частий гість в галереї. І я-я чула як вони сперечались. Вона казала, що їй
страшно і доказів достатньо, проте він сказав, що треба довести схему з мостом – на таке очі
вже ніхто не закриє, він впевнений… – Марина підстрибнула від звуку дзвіночка на дверях
кав'ярні, який сповістив про прихід нового гостя. Марк окинув того, хто зайшов і не
знайшовши причин для настороги продовжив розмову:

– Як ви думаєте, де Ася могла тримати інформацію?
– Не знаю… Та підчас сварки з Сергієм, він запитав в неї де картина зараз, вона-вона

ж сказала, що картина там, де він ніколи не буває і на такі картини він не дивиться. Тому
вони випадково не зустрінуться. Це її страховка: картина опиниться у нього тільки тоді, коли
він зможе гарантувати їй безпеку.
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– “Там, де він не буває”. Вона так і сказала?
– Так…
– Як думаєте, де це?
– Не знаю…

8

То де ж це грьобане місце, куди б він не і не сунувся!?
Йому згадалася картина Софії – “Зруйнуй це”, – і її пояснення про те, що одне може

стати іншим і її розповідь про те, що Ася надихнула на написання цієї роботи. Марку також
згадалось останнє про, що запитувала та сестру – це про виставку цієї самої картини. Проста
турбота чи щось більше? Вони вже забрали на перевірку всі картини самої Асі. Якщо б десь
серед них була карта пам’яті – її б вже знайшли. Тому Марку залишається лише перевірити.

Різкий поворот з дороги в бік двоповерхової 200-річної будівлі залишив по собі
значний слід на дорозі, який супроводжувався відповідним звуком.

Відвідувачів було обмаль. Діяти потрібно швидко: рішучою ходою на другий поверх;
і ось – він вже зриває молодий шедевр, кидає його обличчям на підлогу.

– Ви що витворяєте!!! – заричала наглядачка.
Та вистріл з табельного у стелю заткнув її, натомість розбудивши сплячого охоронця.
– Пішли на хер! Зараз! Усі! – рука зі зброєю окреслювала радіус залом, очищаючи її

від людей. У Марка не було часу ані на манери, ані на хитрощі.
Залишивши сам на сам в просторій залі, яку засніжила щойно обсипана штукатурка,

молодий слідчий сів навпочіпки над картиною. Діставши ножа, на її спині він вирізав велику
П, під застиглі погляди імперських картин... Якби ті замуровані образи могли відчувати… Та
вони залишилися безпречетно-застиглими до трагічної долі чужого шедевру і продовжували
всміхатись, плакати та жахатись як велів їм їх творець.

Та нічого в картині не було.
– Чорт, чорт, чорт! – вирвалось у Марка. Він перевернув картину до себе лицьовою

частиною та почав детально роздивлятись її. – Тут має бути хоч щось… Що ти хотіла
показати цим? Ти заховала її під старою альтанкою?

Якась професійно-інстинктивна ділянка його мозку, ще коли він увійшов до цієї
будівлі, прорахувала, що вони викличуть поліції, та вона приїде не одразу, а поки вони
вибіжуть на вулицю і чекатимуть правоохоронців там. В нього небагато часу, треба
поспішати. Його погляд зупинився на намальованих квітках каштану. Виконанні в інакшому
кольорі та стилі, вони густими мазками утворювали об’ємний рельєф картини. Марк ще раз
поглянув на назву картини “Зруйнуй це”. Він зробив ще один надріз на її передній частині, а
потім почав рвати її руками допоки маленький предмет тихо не впав додолу. Це була вона –
та сама зловісна карта пам’яті лежала біля його ніг. А в самій картині, в утвореному розрізі,
між шаром фарби, яка зображувала квітку, та самим полотном залишилась невеличка
порожнина.

Марк вибіг на вулицю і, не почувши звуків серен, сів на свого залізного коня та
рвонув геть. Наляканий пострілами натовп не чинив опору і як ті курчата від холоду тулились
один до одного.

Оминаючи всі машини на власному шляху, Марк летів на смертельній швидкості до
генерала…

9
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Масивні ворота розкрилися, пропускаючи мотоцикліста. На вході його зустріли
чотири охоронця, які без жодних слів обшукали гостя, забрали зброю, наручники, телефон, та
решту з його карманів…

– Ой, хлопці! Що ж ви робите? – ніби жартуючи запитався гість та підморгнув. – Ми
ж з вами ще не знайомі!

– Все? – запитав один охоронець у іншого.
– Все!
Після, чотири безіменні пси провели гостя до господаря дому. На шляху до нього,

гість зауважив, що будинок переповнювали такі ж бійці, які супроводжували його самого. Від
такого полчища охорони, гість зробив висновок, що господар має значний привід для нервів.

Хазяїн сидів в компанії кількох охоронців в вітальні і поглинав соковитий стейк. Від
кожного розрізу з м’яса сочилась кров, від чого його апетит зростав ще більше. Слиняві губи
захоплювали кожен шматочок та не перекривали звуків чавкання від смакування страви.
Звуки ті розходилися на всю кімнату.

Увійшовши, гість порахував охорону в кімнаті та зброю у кожного з них.
Пишний хазяїн з показним видом сидів в помпезному кріслі, який був частиною

пафосного інтер’єру. Гостеві ж за контекстом велося стояти перед ним.
– Тут все, – промовив охоронець, ставлячи перед хазяїном тацю з усім

конфіскованим у гостя.
– О-о-о! – протягнув господар та ножом поворушив отриманий улов, ніби палицею

провіряв чи змія перед ним мертва або ж чекає дотику, щоб вприснути отруту. – Тут нема
карти.

– Ну знаєте буває так: віддаєш людям все, що маєш, а вони тебе з вдячності
вбивають? – веселим голосом відповів гість. – Тому я подумав: чому б нам не поговорити для
початку?

– Поговорити!? Ти щось! Дійсно думаєш, що ти в тому положенні, щоб трендіти зі
мною!? – під невеселий сміх господаря, гість отримав удар в живіт, від чого зігнувся вдвоє та
відчув присмак своєї селезінки. Хазяїн тицьнув ножом в сторону квапливого охоронця, та
крикнув до нього.  – Е-е-е, досить!

– В мене лише кілька прохань.
– Ну давай, – вирішивши, що вибити місце знаходження карти пам’яті він завжди

встигне, господар наважився вислухати гостя, бо: «Підкуп через виконя прохань теж може
подіяти. Авжеж, якщо прохання прості».

– Де дівчинка? Я хочу побачити її.
Хазяїн махнув рукою і один з охоронців вийшов, щоб повернутися за хвилину вже з

дівчинкою.
– Ти як? – запитав гість, попутно скануючи її стан очами: почервонілий ніс та

припухлі очі – вона плакала; червоне зап’ястя – можлива причина крику в трубці. Дівчинка
кивнула у відповідь і гість перевів поглянь на господаря, паралельно прораховуючи в голові
як їм удвох вибратись звідси живими.

– Знаєте, я провів багато роботи, щоб отримати цю інформацію, – гість зробив кілька
кроків вбік і почав говорити трохи повільніше, ніж зазвичай. – Тому, мені здається, я
заслужив вашої уваги, – він наблизився на відстань видиху до одного з охоронців, усміхнувся
та продовжив свою ходу по кімнаті. – Наприклад, я навів шуму в музеї сьогодні, коли шукав
ту бісову карту. Тобто, нічого такого. Лише постріл у повітря та пошкоджена картина ще не
визнаної художниці, – він підморгнув дівчинці. – Але якщо з цим не розібратись, то в мене
можуть бути очевидні проблеми. До того ж хтось ризикне пов’язати цей випадок з недавньою
смертю сестри авторки картини, яку сплюндрували і те, що ця сестра була в машині з одним
бізнесменом в момент смерті. І тоді…

– Досить! Вважай, що цього не було.

60



– До того ж я провів ціле розслідування, щоб ця інформація попала в ваші руки, а ні
чиїсь ще.

– Та невже? – скептично запитав господар.
– Будь-яка робота має бути оплаченою.
– І що ж ти хочеш?
Хазяїну почав набридати цей розтягнутий діалог. І ще трохи і він був готовий сам

почати вибивати з нього правду. Але шум нагорі привернув увагу усіх в кімнаті.
Найближчий до хазяїна охоронець вийняв зброю дивлячись на стелю. Та гість

скористувався цим. Удар правою в обличчя. Захват лівою руки зі зброєю. Ще один удар.
Свідомість охоронця покинула тіло, яке впало ніби скинутий вкінці дня. Укрившись за
спинкою крісла, Марк приставив до голови хазяїна пістолет:

– Всім лягти або я стріляю! – переглянувшись, охоронці виконали наказ. – Софія, до
мене! – дівчинка зараз же підбігла до нього. – Лягай і прикрий голову! – не встиг він
договорити і цих кількох фраз, як почувся звук: з другого поверху сходами крокував
металевий предмет підстрибуючи і поспішаючи викотитися до самої вітальні, щоб заповнити
її димом.

Марку були знайомі такі прийоми і він затримав дихання. Вимкнувши генерала
ударом рукоятки, він повністю заховався за кріслом. Марк протер пістолет власною
футболкою і відкинув до його власника. А потім ліг прикриваючи голову біля Софії, бо він
знав які нещасні випадки бувають під час штурму.

Тому лиш чув: тріск скла, коли двоє у повному обмундируванні, наче на тарзанці, на
канаті з криші увірвались в кімнату через вікно; відлуння штурму воріт та пострілів у дворі;
гупання кирзових чобіт по мармуровим сходам. Після кількох хвилин – пострілів, криків
«Лежати! Працює спецпідрозділ!» та звуків гупання та трощення – настала тиша.

В тумані диму спецпідрозділ просвітлював собі шлях підствольними ліхтарями.
Почувся стукіт шпильок легкої ходи. Крізь газову маску її слова були дещо приглушеними:

– Марку! Darling! Марку, де ти!? – ніби розспівуючи, лунав її голос.
Марк перевернувся наспинну і крізь запаморочення прохрипів щось нерозбірливе, та

все ж вичавлений звук був достатній для виявлення:
– От ти де! – голос пролунав прямо над ним.
Чи то від газу, чи від емоціонального напруження, але Марку здався вид знизу на

жіночі ніжки найпрекраснішим, що він бачив у житті.
– Як бачиш, я тут... Марку, ти мене чуєш?... Тепер твоя черга... Карта... – десь там, від

жіночих ніжок, крізь туман, що заполоняв його свідомість, до нього долітали деякі слова.
Розкиснувши в посмішці, він промуркотів ледве розбірливо до них:

– В запасному шоломі, в мотоциклі…
Туман повністю поглинув його.
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Коли Марку вдалося увірватись у реальність, його голова розколювалась від болю.
Рефлекторно він схопився за неї, обмацуючи чи раптом його не зачепила куля. Нічого такого
не було. Розкривши очі, він зустрів однозначний вид в клітинку на похмуре  небо.

«Якого...» – перша думка Марка, яку він багатослівно озвучив тарабанивши в
металеві двері тим, хто знаходився з іншого боку.

– Не шуми, бля! – почулися кроки в коридорі, дзвінке дрижання ключів. Двері
відчинилися і чоловік років сорока протягнув кнопковий телефон з щойно набраним
номером. – Поговори.

Марк взяв раритетний мобільний і охоронець замкнув камеру ззовні.
– Марку? Ти прокинувся? Нарешті. Як голова? Болить? Це все від газу, нова

розробка: вимкне навіть слона, все задля безпечного штурну. Але є наслідки, які ти напевне
вже відчув... – щебетання знайомого голосу. Десь у кутку розуму прокидалась пам’ять, яка
видала ім’я: «Вікторія...».

– Що я тут роблю? – від звуку власного голосу Марку стало не по собі.
– Ти відпочиваєш.
– У СІЗО?
– Але підвищеної комфортності.
– Але СІЗО!
– Марку, ти ж розумієш, що мені потрібен час, а ти в нас дуже ініціативний. Тому я

вирішила, що відпочинок на кілька днів для старого друга буде найкращим рішенням. Це ж
ніби готель: замов охоронцю, що тобі хочеться і він організує. З’їж смачненького, подивись
телевізор. Все за мій рахунок! – її переповнений позитивом тон, передавав її збудження.

– І як довго? – шумно видихнувши, запитав Марк і поглянув навкруги: стіни
з’єднували стіни утворюючи неприродньо гуманні умови для людини.

– Кілька днів. Ми ж хочемо, щоб вибори пройшли спокійно, чи не так, Марку? – ніби
уточнюючи власну правду і не залишаючи варіанти відповіді.

– Так.
– От і прекрасно. Просто відпочинь, а решту залиш мені і все буде гаразд. До слова,

не переймайся щодо вчорашнього переполоху чи начальства, якому допомагав. Я вже все
владнала.

На цьому розмова завершилась.
Марк увімкнув телевізор, сідаючи на ліжко.
«... то це замітання слідів чи розправа над політичними опонентами? Або помста

владі незгодного суспільства!?» – репетувала ведуча, а стрічка новин голосила: “МАШИНА
МЕРА ПІДІРВАНА В ЦЕНТРІ МІСТА”.

«Четверо вбитих, п’ятеро поранених – так хтось оцінив порятунок демократії чи
самого себе? Або хтось прагне перемогти на цих виборах за будь-яку ціну? Попередньо тіла
в машині мера належали дійсному меру, його водію та охоронцю. А ось щодо тіла на місці
водія в машині поряд можливо це була місцева бізнес-вумен та власниця бренду “First and
Fast”. Попереду експертиза, яка підтвердить чи спростує це припущення. На цю хвилину
стало відомо, що бомба була закріплена в каналізації недалеко від пішохідного переходу та
спрацювала, коли машина мера зупинилась на червоний колір світлофора. Ми будемо
слідкувати за цією справою і повідомимо...» – Марк вимкнув телевізор. Він бачив який
кровавий шаховий бій розпочинається вже зараз: кожна фігура в друзки розбивала іншу, і
поле було залито кров’ю.
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Ще на шляху від музею до генерала, Марк набрав Вікторію і пояснив ситуацію так:
якщо хоче отримати інформацію їй потрібно стати рятівницею. І тепер, прокручуючи цю
розмову у голові і її наслідки, Марк задавався питання чи варто воно було того? З ким він
вклав угоду проти знайомого Диявола – з чортом чи Антихристом? «Гірше не буде» –
майнула думка. Але після неї якийсь гіркий присмак ампутував усю впевненість у цьому.

ОСТАННЯ СЦЕНА

64



Кілька днів відпочинку під охороною пройшли за переглядом “непередбачуваних”
новин міста. Ось якийсь, до сьогодні невідомий, прокурорко отримавши докази з анонімного
джерела, відкрив справу проти корумпованої верхівки міста. Про Сергія Продана, його
свекра, Вікторії Голлмс – жодного слова. Ось навколо нього збираються поплічники, які
відстоюють правду і відхрещуються від шайки старого мера. Ось генерал дає свідчення. Ось
декого арештовують – ось дехто втікає. Ось народ тріумфує – ось народ лютує. Ось настають
вибори. Сергій Продан стає наймолодшим в історії міста мером.

В просторому холі в два ряди стояли дерев’яні лави. Тут було занадто багато
простору для такої малої процесії. Їх прийшло лише двоє – чоловік і дівчинка. Вони сиділи
поряд, ніби дві птахи, що тулились від незгоди одна до одної. Її прощальні ридання
відстрибували відлунням від кам’яних стін і болісно вдаряли в його скроні.

Він намагався зосередити свої думки в вірному напрямку, але це зовсім не виходило,
хотілось щось – а краще когось – розтрощити. Його руки, вільно повислі між ногами,
стислися в кулаки. Він міцно заплющив очі декілька разів, ніби в бажані зігнати порошинку з
ока, та все було марно – нав’язливі картинки стояли перед його очима.

Крізь ридання почервонілої дівчини поряд, він почув кроки, що наближаються
позаду. Під важкістю чийогось тіла скрипнула лава.

Запала тиша. Кожен думав про своє.

Марк згадав як дітьми вони лежали на зеленій траві, рясно всіяній кульбабами.
Яскраве сонце цілувало веснянки Асі.

– Знаєш, мені сьогодні снився чудовий сон, – вона замріяно заплющила очі, ніби на
внутрішніх сторонах вік транслювали повтор нічного марева. – Місто, схоже на наше, але усе
в жовтому. Жовті будиночки, золоті дерева, і навіть кам’яна кладка усюди жовта. І таке
яскраве сонце... Як зараз… Тільки там воно світить увесь день…

– Там нема ночі?
– Ні, сонячне проміння проникає усюди і завжди. І нема в тому місті жодної тіні. Там

так тепло, світло та безпечно. Завжди… Я б хотіла там залишитись…
Вона зірвала кульбабу з білим чубком і дунула на неї. Білі сім’янки полетіли за

вітром…

Софія згадала вечір, коли вони лежали пліч-о-пліч і Софія читала одну з
найулюбленіших казок Асі. Її голос, як казала Ася, заспокоював. В кутку крутилася заведена
скринька., відкидаючи химери у скупому світлі.

Тихий голос Софії озвучував слова, що обривками проникали в напівсвідомий мозок
Асі і перетворювались у її власних химер.

65



– …можливо, розповідатиме вона їм і про Країну Чудес, що наснилася їй багато
років тому; вона перейматиметься їхніми нехитрими жалями і простими радощами,
пам’ятаючи своє власне дитинство і щасливі літні дні…*(цитата з книги “Аліса в Країні
Чудес”, автор Льюїс Керролл) – Закінчивши історію, Софія закрила книжку і з поглянула на
сестру. – Ти спиш? – прошепотіла дівчинка і дістала у відповідь сонне мугикання. – Не
розумію, чому тобі подобається ця історія?

– Аліса, – почала сестра Софії не розплющуючи очей, – хотіла жити в мріях, їй
подобалось подорожувати фантастичною країною… Та вона вже була занадто доросла для
цього. Тому їй довелося зменшитися на час перебування в тих мріях. Але реальність
сильніше будь-якої фантазії, тому Алісі довелося вирости та повернутись. В реальності –
місце мріям лише в вигаданих історіях.

Марина, сидячи на задній лаві, згадувала, що це саме Ася запропонувала прийняти
участь у конкурсі на посаду викладача в арт-центрі “Vide”. І це саме Ася допомогла
відкоригувати портфоліо та скласти мотивацій лист відповідно до потреб центру.

Після скромної церемонії в пам’ять Асі, вони утрьох вийшли пройтися сквером що
поряд. На вулиці було морозно. Після нетривалого потепління, в Кам’янець знов прийшов
мороз. Він вже встиг зрання освіжити інеєм місто, а тепер малювався кружечками пару з губ
при розмові. Софія човгала трохи попереду, опустивши голову. Її легенькі схлипи вже не
мали сліз, але печаль залишилась беззмінна.

– Арт-центр покрив усі витрати на похорон. Хоч щось зробили, після всього… –
розпочала розмову Марина. – Проте таємна церемонія, щоб ніхто не знав… Ще і кремація, до
того ж в іншому місті – це все якось…

– Софія сказала б, що таке б Ася схвалила. В неї на таке рішення найбільше прав, бо
їй звикати буде найтяжче, – пояснив Марк.

– Бідне дитя… Та я-я вирішила, що буду допомагати їй. В неї тепер нікого немає. Її
матері начхати на неї, – і з тяжким видихом додала. – Я маю хоч щось зробити, після
всього…

Вона відволіклася на цукрову вату попереду і вирішила порадувати безутішне дитя
смаколиком. Поки Марина відійшла до Софії, телефон Марка задзвонив.

На екрані висвітився напис “Невідомий номер”. І хоча такі дзвінки нічого гарного ще
не приносили, Марк вирішив, що найгірше позаду і натиснув на зелену кнопку.

– Darling, привіт! – почувся знайомий жіночий голос. – Тільки що дізналась про твій
подарунок. Я здивована твоєю… кмітливістю.

– Де ти?
– В аеропорті. Поки що, – в підтвердження її слів, на задньому фоні прозвучало

оголошення про відкриття посадки на рейс. Її голос лунав все так само мелодійно, проте
Марк відчував як позаду цієї пісні її ніжні ручки точать ножі з його іменем. – Зробити копію
карти та заховати її до кращих часів, а потім віддати її тому хто має владу, щоб просунути
все, що урізали? Це кмітливо!

– Єдине, що ти урізала – перед тим, як оприлюднити її – це твій власний відмив
грошей через галерею.

– Творчість і політика потребують жертв. І такі угоди були ними. Отриманні гроші та
зв’язки слугували фундаментом для процвітання самої галереї і майбутнього нашого міста.
Чи ти бачив, щоб щось з цього можна б побудувати без такого фундаменту? Я ні.

– Ася теж була необхідною жертвою?
– А, Анастасія! – в її голосі почулась посмішка. – Її кінець був неминучим. Вона сама

обрала бути жертвою, такий її психотип. Жертва завжди шукатиме ката. Тому вона завжди
обирала страждання.
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– Як і кат шукатиме жертву. Я бачу, що ти добре розбираєшся в психології. Так
добре, що напевне це ти і порадила Асі ту психотерапевшу!?

– Можливо, але так чи інакше це не я її вбила.
– Так, ти лише зробила все для того, щоб в кінці-кінців вона зробила це сама. Нема

людини – нема проблем – нема доказів проти тебе. Ася занадто багато знала про тебе і про
Продана, щоб залишити її в живих. Та яким би добрим психологом ти не була, ти
прорахувалась і вона… пішла раніше, аніж віддала компромат.

– Так, усі скоюють помилки. І тепер я розплачуюсь за свою. Мені варто було бути
обачнішою і контролювати її краще. Але в своє виправдання хочу сказати, що була
зосереджена на інших не менш важливих речах. Та тепер я більше не прорахуюсь так.

– Думаєш ще зможеш повернутись?
– Думаєш це кінець? Думаєш одна людина може перемогти систему? Подивись на

Анастасію і що з нею трапилось. Думаєш ти пішов проти мене? Ні, ти вирішив зламати
систему. Я виграю, тому що на відміну від вас, самовідданих героїв, я вирішила не ламати її,
а очолити. До наступної зустрічі, darling! – розмова була завершина.

Ще на шляху до будинку генерала, Марк набрав спочатку Вікторію, щоб повідомити
їй про ситуацію. Він не знав наскільки глибокі корні вона пустила у владні кола міста, тому
не знав справжню її силу. Та ризикнути – це все, що йому залишалося на той момент. Після
дзвінку Вікторії, він зробив зупинку в Олександри, котра завжди допомагала роздобути
інформацію. Вона зробила копію карти пам’яті, яку зголосилася зберегти для Марка. Коли
Марка випустили після відпочинку в СІЗО, він відправив повний компромат Артему
Стушинському, котрий зайняв на виборах друге місце. І хоча, проти самого Продана
компромату не було, та ось проти Вікторії ще й як. Її арт-центр “Vide” повною мірою
оволодів мистецтвом відмивання грошей через картини. І тепер Стушинський радо наносив
удар в бувшого соратника, а тепер супротивника. Вікторія занадто щиро підтримувала
Продана і занадто часто біля нього миготіла перед камерами, щоб її злочини не заплямували і
його самого. І якщо вона вирішила бігти, то хід справи проти неї почався.
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Фантасмагорія

…Зі свого маленького кабінету Марку добре виднівся вхід. Переводячи дух від
волання бідолашної – молодий слідчий вчасно кинув погляд у вікно, і побачив все того ж
домушника, який біг вулицею. Швидко збігши вниз, Марк встиг лайнути Цибулю і, вибігши з
будівлі, марафонцем погнався за підозрюваним. Перебігши дорогу на червоний, Марк
зачепив дівчину в пальто кольору збуреної річки. Вона стояла на перехресті стовпом, допоки
він не добіг до неї. В цю мить дівчина чомусь вирішила зробити крок назустріч і ледве
втрималась на ногах від шаленої швидкості бігуна. Крикнувши їй вибачення, Марк
продовжив своє переслідування, але на кілька метрів. Щось підказувало йому зупинитись і
придивитись до цієї незнайомки.

Кілька кроків назад і він з нею обличчям до обличчя:
– Ми з вами вже бачились? Ви здаєтесь знайомою…
Дівчина підняла схилену голову.
– Так… Колись ми були знайомі. Мене звати Ася…
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