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– Ватсоне, мені, напевно, доведеться їхати, – сказав Холмс
якось уранці, коли ми снідали.

– Їхати? А куди?
– До Дартмура, в Кінґс-Пайленд.
Мене це не здивувало. Навпаки, дивувало те, що він і досі не

брався за цю надзвичайну справу, про яку тільки й мови було в
усій Англії. Учора мій друг цілий день міряв кімнату вздовж і
впоперек, насупивши брови і раз у раз набиваючи люльку
найміцнішим чорним тютюном, цілковито глухий до всіх моїх
запитань і зауважень. Свіжі числа газет, що їх надсилав наш
поштовий агент, він швидко переглядав і кидав у куток. І все ж
попри його мовчання я чудово знав, що заполонило його думки.
Нині увагу публіки привертала лише одна загадка, здатна як слід
напружити Холмсів розум, – таємниче зникнення фаворита
перегонів на кубок Вессекса й трагічне вбивство тренера. Тож
коли він несподівано оголосив про свій намір їхати на місце, де
розігралася драма, я анітрохи не був здивований, бо сподівався
цього.

– Буду радий вирушити з вами, якщо, звичайно, не стану на
заваді, – мовив я.

– Любий Ватсоне, ви зробите мені велику ласку, якщо поїдете.
Я гадаю, що ваш час не пропаде марно, бо деякі моменти цієї
пригоди обіцяють бути прецікавими. Нам треба одразу ж рушати
до Падинґтона, щоб устигнути на найближчий потяг, а дорогою
я розповім вам про всю цю історію. До речі, прихопіть, будь
ласка, з собою свій чудовий польовий бінокль.
Тож уже за годину я сидів у купе першого класу потяга, що

мчав нас до Ексетера. Худе зосереджене обличчя Шерлока
Холмса в дорожньому кашкеті, насунутому на лоба, схилилося
над стосом свіжих газет, куплених у Падинґтоні. Ми вже давно
проминули Рединґ, коли він засунув останню газету під сидіння й
подав мені цигарницю.
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– Ми добре їдемо, – сказав він, поглядаючи то у вікно, то на
свій годинник. – Десь із п’ятдесят три з половиною милі на
годину.

– Я не помітив жодного дистанційного знака, – зауважив я.
– Я так само. Але телеграфні стовпи вздовж цієї колії стоять

за шістдесят ярдів один від одного, тож вирахувати швидкість
вельми просто. Сподіваюся, ви вже обізнані зі справою про
вбивство Джона Стрекера та зникнення Звіздочолого?

– Лише з тим, про що повідомляли «Дейлі Телеґраф» та
«Кронікл».

– Це один з тих випадків, де мистецтво логіки має бути
застосоване для ретельного аналізу вже відомих фактів, а не для
пошуку нових. Трагедія ця така загадкова і незвичайна, пов’язана
з особистою долею стількох людей, що поліція просто-таки
потопає в безлічі версій, здогадів та припущень. Найважче тут
вирізнити з-поміж здогадів усіляких тлумачів та репортерів ті
факти, що абсолютно незаперечні. Взявши ці факти за основу, ми
повинні побудувати на них нашу теорію й визначити, які моменти
в усій цій загадці найголовніші. У вівторок увечері я одержав
телеграми від полковника Росса, власника коня, та від інспектора
Ґреґорі, що розслідує цю справу, – обидва вони просять у мене
допомоги.

– У вівторок увечері! – вигукнув я. – Але ж нині вже четвер!
Чому ви не поїхали туди вчора?!

– Я припустився помилки, любий Ватсоне. На жаль, зі мною це
трапляється набагато частіше, ніж гадають ті, хто знає мене тільки
з ваших нотаток. Я просто не міг повірити, що найкращого коня
Англії можна ховати так довго, та ще й у такому безлюдному краю,
як північ Дартмура. Вчора я не одну годину чекав на повідомлення,
що коня знайдено і що викрав його вбивця Джона Стрекера. Але ніч
минула, і єдине, що додалося до цієї справи, то це арешт молодого
Фіцроя Сімпсона; тоді я зрозумів, що настав час діяти. І все ж таки,
як на мене, вчорашній день не пропав марно.

– У вас уже є версія?
– Ні, але я виділив найсуттєвіші факти в цій справі. Зараз я

викладу їх вам, бо найкращий спосіб з’ясувати справу – це
переповісти її комусь іншому; до того ж, я навряд чи зможу
розраховувати на вашу допомогу, якщо не розповім вам про все
те, що ми нині маємо.
Я сперся на подушки, покурюючи сигару, а Холмс тим часом,

посунувшись уперед і креслячи тонким, довгим пальцем на
долоні лівої руки, змальовував мені ті події, які змусили нас
вирушити в цю подорож.

7



– Звіздочолий, – провадив він, – це син Самоцвіта, що нічим не
поступається своєму уславленому батькові. Нині йому п’ять
років, і вже три роки він здобуває на перегонах усі призи своєму
щасливому власникові – полковникові Россу. Коли сталася біда,
кінь вважався найпершим фаворитом перегонів на кубок
Вессекса – на нього ставили три до одного. Він був справжнім
улюбленцем публіки й жодного разу не засмучував її; навіть якщо
поряд із ним бігли найкращі коні, на нього ставили величезні
суми грошей. Тож зрозуміло, що є багато людей, явно
зацікавлених у тому, щоб не допустити появи Звіздочолого біля
прапора перегонів наступного вівторка.
Це, звичайно, добре знали в Кінґс-Пайленді, де розташовані

тренувальні стайні полковника. Фаворита якнайпильніше
охороняли. Його тренер, Джон Стрекер, був колись у полковника
Росса жокеєм, доки не став для цього заважким. П’ять років він
служив у полковника за жокея, сім – за тренера й завжди був
чесним і відданим слугою. Він мав лише трьох помічників, бо
стайня була невелика, коней – лише четверо. Один із цих
помічників уночі чергував у стайні, а решта спали на сіннику. Всі
троє – цілком надійні особи. Джон Стрекер мешкав із дружиною
в маленькій віллі за двісті ярдів від стайні. Дітей він не мав,
наймав служницю і взагалі жив добре. Навколишні місця досить-
таки безлюдні, лише за півмилі на північ є кілька вілл,
споруджених будівничим із Тавістока для хворих і тих, хто бажає
подихати цілющим дартмурським повітрям. Щодо Тавістока, то
він стоїть за дві милі на захід, а на сході, за болотом, також за дві
милі, – садиба лорда Беквотера Мейплтон, де так само є стайня,
більша за Россову, і порядкує в ній Сайлес Браун. В усіх інших
напрямах тягнуться болота, де немає жодної живої душі, якщо не
брати до уваги циган, що вряди-годи заходять туди. На такому
тлі й сталося в понеділок увечері нещастя.
Того дня, як і звичайно, коней тренували й купали, а о дев’ятій

годині вечора стайню було зачинено. Двоє конюхів пішли до
будинку тренера, де на кухні їм подали вечерю, а третій, Нед
Гантер, залишився чергувати. Кілька хвилин на десяту служниця
Едіт Бакстер понесла йому до стайні вечерю – баранину з
часниковою підливою. Питва вона не брала ніякого, бо в стайні є
кран з водою, а пити щось інше черговому конюхові заборонено.
Дівчина взяла з собою ліхтар, оскільки було вже досить темно, а
стежка вела через болото.
Едіт Бакстер була вже за тридцять ярдів від стайні, коли з тем-

ряви вигулькнув якийсь чоловік і попросив її зупинитися. У жов-
тому світлі ліхтаря вона побачила, що то був джентльмен у сірому
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твідовому вбранні та картузі. На ногах у нього були гетри, в руці
він тримав важкий ціпок, був дуже блідий і помітно нервувався.
Було йому, як їй здалося, років із тридцять.

«Ви не скажете мені, куди я зайшов? – спитав він. – Я вже
вирішив, що доведеться заночувати на болоті, аж раптом побачив
світло вашого ліхтаря».

«Ви біля стайні в Кінґс-Пайленді», – відповіла вона.
«О, невже? Яке щастя! – вигукнув він. – Один з конюхів,

здається, щоночі спить у стайні? А ви, звичайно, несете йому ве-
черю. Ви ж не така вже й гордовита особа й не відмовилися б від
нової сукні, чи не так? – І він витяг із кишені складений аркуш па-
перу. – Віддайте це конюхові і ви матимете найгарнішу сукню, яку
тільки можна придбати за гроші».
Хвилювання його перелякало дівчину, й вона кинулася до

вікна, крізь яке звичайно подавала конюхові вечерю. Вікно було
вже відчинене, й Гантер сидів біля стола. Тільки-но вона почала
розповідати про те, що з нею сталося, як до неї знову підійшов не-
знайомець.

«Добрий вечір, – привітався він, заглядаючи у вікно. – Я хотів
би сказати вам декілька слів».
Дівчина присягалася, що помітила затиснутий у його руці па-

перовий пакунок, коли він промовляв ці слова.
«Що за справа у вас до мене?» – спитав конюх.
«Від неї й вам може дещо перепасти, – відповів незнайо-

мець. – У перегонах на кубок Вессекса беруть участь двоє ваших
коней – Звіздочолий та Баярд. Дайте мені відповідь на кілька за-
питань, і я щедро віддячу вам. Чи правда, що вага, яку несе Баярд,
дозволяє йому обійти Звіздочолого на сто ярдів у п’ятиферлонго-
вій дистанції й що ви самі ставите на нього?»

«То ви нишпорка! – скрикнув конюх. – Зараз я покажу вам, як
ми зустрічаємо їх у Кінґс-Пайленді!»
Він скочив з місця й побіг зі стайні по собаку. Дівчина кинула-

ся до будинку, але на півдорозі озирнулася й побачила, що
незнайомець просунув голову у вікно. За хвилину, коли Гантер
вибіг із собакою, він уже втік. Обшукали всі навколишні будівлі,
але той не залишив ніяких слідів.

– Постривайте, – спитав я. – Коли конюх вибіг надвір із соба-
кою, двері стайні були відчинені?

– Чудово, Ватсоне, чудово! – всміхнувся мій друг. – Ця обста-
вина здалася мені такою суттєвою, що вчора я навіть послав до
Дартмура телеграму про це. Конюх зачинив двері, тільки-но за-
лишив стайню. А вікно, варто додати, не таке широке, щоб крізь
нього могла пролізти людина.
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Гантер дочекався, поки його товариші-конюхи повернуться, й
послав одного з них розповісти про все тренерові. Стрекер стри-
вожився, але великої уваги цій події не надав. Щоправда, якась
тривога не залишала його й надалі, бо місіс Стрекер, прокинув-
шись о першій годині ночі, побачила, що він одягається. Він пояс-
нив їй, що не може спати, бо хвилюється через коней і хоче піти
до стайні подивитися, чи все там гаразд. Дружина благала його
зостатися вдома, тим паче, що надворі дощ, – вона чула, як він
стукотить у шибку, – але Стрекер накинув плащ і вийшов надвір.
Місіс Стрекер прокинулася о сьомій годині ранку й побачила,

що її чоловік і досі не повернувся. Вона швидко одяглася, покли-
кала служницю й пішла до стайні. Двері були відчинені; всере-
дині, поклавши голову на стіл, сидів непритомний Гантер; стійло
фаворита було порожнє, тренера – й сліду не знати.
Двох конюхів, що спали на сіннику, негайно розбудили. Обид-

ва вони хлопці молоді, спали міцним, здоровим сном, тож нічого
й не чули вночі. Гантера було, очевидно, приспано якимось
міцним снодійним; нічого не добившися від нього, конюхи та
обидві жінки покинули його й побігли шукати пропалих. Вони все
ще сподівалися, що тренер із якихось міркувань вивів коня на ран-
кове тренування, але, піднявшись на горбок коло будинку, звідки
добре видно було навколишні болота, не помітили жодних слідів
фаворита. Проте натомість вони побачили щось таке, від чого
їхні серця стиснулися в передчутті біди.
За чверть милі від стайні на кущик дроку був накинутий плащ

Джона Стрекера. Підбігши до куща, вони побачили за ним яму і
на дні її – труп нещасного тренера. Голову йому було розкроєно
чимось важким, на стегні була довга неглибока рана, завдана, без
сумніву, чимось дуже гострим. Усе це свідчило про те, що Стре-
кер відчайдушно боронився, бо у його правій руці був затиснутий
невеликий ніж, весь аж по руків’я у крові, а в лівій – червоно-чор-
на шовкова краватка, яка, як пригадала служниця, була увечері на
незнайомцеві, що завітав до стайні. Гантер, прийшовши до тями,
також підтвердив, що це краватка того незнайомця. Він був
цілком певен, що той підсипав йому чогось у баранину і стайня
залишилася без сторожа. Щодо коня, то численні сліди в глині на
дні фатальної ями свідчили про те, що під час боротьби він був
тут. Але невдовзі він зник, і хоча за нього обіцяно велику
винагороду і допитано всіх циган у Дартмурі, ніяких новин про
нього немає й досі. І, нарешті, аналіз засвідчив, що в страву
конюхові підсипано добрячу порцію порошку опію, тоді як усі інші
мешканці будинку їли того вечора ту саму страву й нічого
поганого з ними не сталося.
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Отакі головні факти цієї історії без припущень і здогадів, яки-
ми вона згодом обросла. А тепер я розповім, що ж у цій справі
зробила поліція.
Інспектор Ґреґорі, якому її доручили, – службовець надзвичайно

енергійний. Якби природа обдарувала його ще й багатшою уявою,
він міг би досягти найвищого рівня в своєму фаху. Прибувши на
місце, він швидко розшукав і заарештував чоловіка, на якого, зви-
чайно, передусім падала підозра. Віднайти його було неважко, бо
в усіх навколишніх віллах його добре знали. Ім’я його, як вияви-
лося, – Фіцрой Сімпсон. Він – людина знатного походження й
ґрунтовної освіти, що програла все своє майно на перегонах. Остан-
нім часом Сімпсон заробляв собі на прожиток мирним букмекер-
ством у спортивних клубах Лондона. У його записнику виявили
декілька ставок до п’ятьох тисяч фунтів проти фаворита. Під аре-
штом він признався, що прибув до Дартмура, сподіваючись роз-
добути деякі відомості про коней Кінґс-Пайленда, а також про
Безжурного – іншого фаворита, що перебував під наглядом Сай-
леса Брауна у мейплтонській стайні. Сімпсон не заперечував, що
справді був у стайні того вечора, але запевняв, що не мав на меті
нічого лихого і бажав лише почути відомості з перших уст. Коли
йому показали краватку, він дуже зблід і ніяк не зміг пояснити,
яким чином вона опинилася в руці вбитого. Мокра одежа його
свідчила, що тієї ночі він потрапив під дощ, а його ціпок із
олив’яним набалдашником цілком міг виявитися тією зброєю,
якою тренерові хтось завдав отих жахливих ран. Але, з іншого бо-
ку, на ньому не було жодної подряпини, а скривавлений Стрекерів
ніж – незаперечний доказ того, що хоча б один із нападників мав
бути поранений. От, власне, й усе, Ватсоне, і якщо ви зможете до-
помогти мені, я буду щиро вам вдячний.
Я з величезним зацікавленням слухав розповідь Холмса, що

викладав мені цю історію з властивою йому переконливістю. Хоч
мені й стали відомі всі факти, я не бачив між ними ні зв’язку, ні
будь-якої залежності.

– А чи не може бути, – припустив я, – що Стрекер сам поранив
себе ножем, коли почалися конвульсії?

– Це більш ніж можливо, це вірогідно, – відповів Холмс. –
Якщо так, то один із головних доказів на користь звинуваченого
відпадає.

– І все ж, – сказав я, – мені й досі незрозуміла версія поліції.
– Побоююся, що тут проти кожної з версій ми зможемо знай-

ти досить вагомі заперечення, – відповів мій приятель. – Як я пе-
ресвідчився, поліція вважає, що цей Фіцрой Сімпсон, приспавши
конюшого, дістав десь ключ, відчинив стайню й вивів надвір ко-
ня, сподіваючись, напевно, його викрасти. Гнуздечка зникла, –
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мабуть, Сімпсон надів її на коня. Залишивши двері відчиненими,
він повів коня стежкою через болото, і тут його зустрів або на-
здогнав тренер. Звичайно, почалася бійка. Сімпсон розчерепив
тренерові голову своїм ціпком, але сам уник Стрекерового ножа,
яким той намагався оборонитись; далі злодій забрав коня й десь
заховав його, або, можливо, кінь утік, поки тривала бійка, й нині
блукає десь по болотах. Отак уявляє собі цю пригоду поліція, і хоч
яке малоймовірне це уявлення, всі інші здаються ще менш
імовірними. Втім, я невдовзі зможу все це перевірити, – іншого
способу просунутися хоч трохи вперед я не бачу.
Уже вечоріло, коли ми під’їхали до Тавістока – містечка, що

випиналося, мов вістря щита, посеред широкої Дартмурської ви-
сочини. На станції на нас чекало двоє джентльменів: один – висо-
кий, гарний блондин із лев’ячою гривою, розкішною бородою й
гострим поглядом ясно-блакитних очей; другий – низенький,
охайно вбраний джентльмен, досить енергійний, із невеликими
пещеними бакенбардами й моноклем. Це був полковник Росс,
відомий спортсмен; перший був інспектор Ґреґорі – людина, чиє
ім’я здобувало славу в колах англійських детективів.

– Я дуже радий, що ви приїхали, містере Холмсе, – мовив пол-
ковник. – Інспектор зробив усе, що міг, але я, щоб помститися за
смерть бідолашного Стрекера й відшукати свого коня, ладен був
би зробити й неможливе.

– Чи є якісь свіжі новини? – спитав Холмс.
– На жаль, ми майже не просунулися вперед, – відповів інспек-

тор. – Вам, звичайно, хотілося б скоріш оглянути місце події, по-
ки ще не споночіло, тож сідайте в коляску й поговоримо дорогою.
За хвилину всі ми вже сиділи в зручному ландо, що везло нас

вулицями стародавнього, мальовничого девонширського містеч-
ка. Інспектор Ґреґорі захоплено ділився своїми міркуваннями щодо
цієї справи, але Холмс мовчав і лише часом про щось запитував.
Полковник Росс сидів, схрестивши на грудях руки й насунувши на
лоба капелюх, поки я зацікавлено прислухався до розмови двох
детективів. Ґреґорі викладав версію, яку Холмс переповів мені
ще в потязі.

– Сильця скоро піймають Фіцроя Сімсона, – зауважив він. –
Особисто я вважаю, що злочинець – саме він. Але водночас варто
визнати, що всі докази проти нього непрямі й нові факти можуть
їх заперечити.

– А Стрекерів ніж?
– Ми зійшлися на думці, що він сам себе поранив, коли падав.
– Мій друг доктор Ватсон теж це припускає. Якщо так, то це

обертається проти Сімпсона.
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– Безперечно. В нього не знайшли ні ножа, ні найменшої подря-
пини. Але докази проти нього, звичайно ж, вельми суворі. Він був
дуже зацікавлений, аби фаворит зник. Тільки Сімпсон міг отруїти
конюха. Він, без сумніву, потрапив уночі під дощ, був озброєний
важким ціпком, і, нарешті, його краватку знайшли в руці небіжчи-
ка. Доказів, гадаю, досить для того, щоб розпочати процес.
Холмс хитнув головою.
– Розумний захисник не залишить від цих доказів

нічогісінько, – заперечив він. – Чому Сімпсон вивів коня надвір?
Якщо він хотів зробити щось із ним, то чому не зробив цього в
самій стайні? І хіба знайшли в нього ключ? А який аптекар про-
дав йому порцію опію? І, нарешті, де чужа в Дартмурі людина
могла сховати коня, та ще такого, як цей? До речі, що він сказав
про папірець, який просив служницю передати конюшому?

– Каже, що то була десятифунтова банкнота. Ми справді знай-
шли одну з таких у його гаманці. Але щодо інших ваших запитань,
то вони не такі складні, як вам здається. Він у цих краях не чу-
жий – уже двічі приїздив до Тавістока влітку. Опій, напевно,
привіз із Лондона. Ключ, відчинивши стайню, він викинув. А кінь,
можливо, лежить мертвий на дні якоїсь ями чи в покинутій шахті
серед боліт.

– А що він сказав про краватку?
– Визнає, що це його річ, але запевняє, що десь загубив її тієї

ночі. Але тут до справи додалася одна обставина, яка може
допомогти з’ясувати, навіщо він вивів коня зі стайні.
Холмс нашорошив вуха.
– Ми виявили, що десь за милю від місця вбивства в понеділок

увечері ночував циганський табір. У вівторок він знявся з того
місця. Тож, якщо припустити, що в Сімпсона була змова з цигана-
ми, чи можливе таке, що він вів коня саме до них, коли його на-
здогнав тренер, і що кінь зараз у них?

– Цілком.
– Зараз по болотах шукають отих циган. Я також оглянув усі

стайні та клуні в Тавістоку й за десять миль навкруги.
– Здається, десь тут поблизу є ще одна стайня, де тримають

коней для перегонів?
– Так, і цим фактом не можна гребувати. Через те, що їхній

кінь Безжурний – другий претендент на кубок, для них зникнення
фаворита теж було вигідне. Відомо, що Сайлес Браун, тамтешній
тренер, зробив кілька великих ставок на цю дистанцію і що він
ніколи не приятелював з бідолашним Стрекером. Ми, звичайно,
оглянули його стайні, але не знайшли нічого, що стосувалося б
цього злочину.
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– І нічого, що наводило б на думку про зв’язки Сімпсона з
мейплтонським тренером?

– Анічогіснісько.
Холмс умостився зручніш, і розмова урвалася. Через кілька

хвилин наша коляска зупинилася біля гарненької вілли з червоної
цегли, з широким карнизом. Далі, по той бік загону, видніла дов-
га споруда з дахом із сірого ґонту. Навколо аж за обрій розлягла-
ся болотиста долина, буро-золотава від зів’ялої папороті; лише
на півдні височіли шпилі Тавістока та на заході бовваніло кілька
будівель мейплтонської стайні. Ми всі вискочили з коляски, й ли-
ше Холмс спокійнісінько сидів, занурений у власні думки. Лише
коли я торкнув його за лікоть, він здригнувся й висів з коляски.

– Даруйте, – обернувся він до полковника Росса, що поглядав
на нього з великим подивом. – Я трохи замислився.
Блиск його очей та хвилювання, яке він марно намагався при-

ховати, свідчили про те, що він уже на шляху до розв’язання загад-
ки, хоч я й не уявляв, яким чином він відшукав цей шлях.

– Ви, напевно, бажали б насамперед відвідати місце злочину,
містере Холмсе? – спитав Ґреґорі.

– Я гадаю, треба на деякий час затриматися тут і з’ясувати
кілька деталей. Стрекера потім принесли сюди, чи не так?

– Так, він лежить нагорі, бо слідство призначено на завтра.
– Він служив у вас кілька років, полковнику Россе?
– Так, я завжди був задоволений його послугами.
– Сподіваюся, ви оглянули кишені небіжчика, інспекторе?
– Всі його речі зараз у вітальні. Якщо бажаєте, можете їх огля-

нути.
– Так, із задоволенням.
Ми увійшли до вітальні й посідали довкола столу, що стояв по-

серед кімнати, поки інспектор відімкнув сейф і поклав перед нами
кілька речей. Це були коробка сірників, дводюймовий недогарок
свічки, люлька з вересового кореня, шкіряний кисет із півунцією
кавендиського тютюну, срібний годинник на золотому ланцюжку,
п’ять золотих соверенів, алюмінієвий наконечник до олівця, якісь
папери та ніж із держаком зі слонової кістки й дуже тонким, не-
гнучким лезом, маркованим «Вайс і К°, Лондон».

– Надзвичайно цікавий ніж, – мовив Холмс, уважно оглядаю-
чи його десь із хвилину. – Як видно з кривавих плям на ньому, це
той самий ніж, який знайшли в руці вбитого. Такі ножі, Ватсоне, –
то вже ваш фах...

– Це хірургічний ніж, так званий катарактальний, – відповів я. 
– Так я й гадав. Найтонше лезо для найтонших операцій.
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Дивно, що людина, вирушаючи на бій із злодієм, прихопила з
собою саме його, тим паче, що цей ніж не влазить у кишеню?

– На кінчик було настромлене коркове кружальце, яке ми
знайшли біля мертвого тіла, – сказав інспектор. – Дружина Стре-
кера каже, що цей ніж кілька днів лежав у них на комоді й чоловік
узяв його з собою, виходячи тієї ночі з кімнати. Це не бозна-яка
зброя, але нічого іншого, напевно, він у ту хвилину під рукою не
мав.

– Цілком можливо. А що це за папери?
– Оці три – сплачені рахунки за сіно. Ось цей – лист полковни-

ка Росса з розпорядженнями. А це – рахунок на тридцять сім
фунтів п’ятнадцять шилінґів від кравчині, мадам Лезер’є з Бонд-
стрит, на ім’я Вільяма Дербішира. Місіс Стрекер каже, що цей
Дербішир був другом її чоловіка й листи до нього часом приходи-
ли на їхню адресу.

– У мадам Дербішир досить вишукані смаки, – зауважив Холмс,
переглядаючи рахунок. – Двадцять дві ґінеї за одну сукню – заба-
гато. Врешті, тут уже не зосталося нічого цікавого, тож ходімо
краще на місце злочину.
Тільки-но ми вийшли, як жінка, що стояла в передпокої, вся

подалася вперед і торкнула інспектора за рукав. На її блідому,
худому обличчі ще лежав відбиток пережитого жаху.

– Чи знайшли ви їх? Чи спіймали? – видихнула вона.
– Ні, місіс Стрекер. Але з Лондона щойно прибув містер

Холмс, і він допоможе нам це здійснити.
– А ми, здається, нещодавно зустрічалися з вами, місіс Стре-

кер, – у Плімуті на бенкеті, пам’ятаєте? – спитав Холмс.
– Ні, сер, ви помиляєтеся.
– Та невже? А мені здається, що то були ви. На вас була сукня

сталевого кольору, прикрашена страусовим пір’ям.
– У мене немає такої сукні, сер, – відповіла жінка.
– То я й справді помилився, – мовив Холмс і, попросивши ви-

бачення, рушив за інспектором надвір. 
Коротка стежка через болото привела нас до ями, де було

знайдено тіло. На краю її ріс кущик дроку, на якому тоді побачи-
ли покинутий плащ.

– Вітру тієї ночі, здається, не було, – сказав Холмс.
– Ні, але йшов сильний дощ.
– Тоді вітер не міг закинути цей плащ на кущик; хтось його

туди поклав.
– Так, його хтось обережно повісив на кущ.
– Це вже цікаво! Я бачу на землі багато слідів. Звичайно, з по-

неділка тут потопталося багато ніг.
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– Ми ставали лише на ряднину, яку стелили отут, збоку.
– Чудово!
– А в цій ось торбині в нас один з черевиків, що були тоді на

Стрекері, черевик Фіцроя Сімпсона та підкова Звіздочолого.
– Любий інспекторе, ви перевершили самого себе! – Холмс

узяв торбину, спустився до ями й посунув на її середину ряднину.
Відтак ліг на неї й, підперши руками підборіддя, взявся ретельно
оглядати перед собою витоптану глину.

– Овва! – несподівано свиснув він. – Що це?!
То був сірник, наполовину згорілий і обліплений таким шаром

глини, що це робило його схожим із першого погляду на тріску.
– Не розумію, як я його не помітив, – з прикрістю сказав

інспектор.
– Ви й не могли його помітити в цій глині. Я лише тому поба-

чив сірник, що шукав його.
– Як? То ви сподівалися знайти тут сірник?
– Я припускав таку можливість.
Він дістав з торбини черевики й порівняв підошви зі слідами

на глині, тоді вибрався з ями й поповз поміж кущами.
– Побоююся, що більше слідів тут немає, – мовив інспектор. –

Я найуважніше оглянув усю землю на сотню ярдів довкола.
– Ну що ж, – відповів, підводячись, Холмс, – мені б не хотіло-

ся завдавати вам образи, тому я більш не оглядатиму тут нічого.
Але мені хотілося б погуляти трохи по болотах, поки ще не спо-
ночіло, щоб ліпше розібратися тут завтра. А підкову я покладу
собі в кишеню на щастя.
Полковник Росс, який нетерпляче стежив за спокійними та

впевненими діями мого друга, поглянув на годинник.
– А вас, інспекторе, я попросив би зараз піти зі мною, – мовив

він. – Мені треба порадитися з вами, як бути з реєстром учасників
перегонів; мені здається, що наш обов’язок перед публікою – ви-
креслити звідти ім’я нашого коня.

– В жодному разі! – рішуче вигукнув Холмс. – Нехай зали-
шається!
Полковник уклонився.
– Щиро вдячний вам за цю пораду, сер, – сказав він. – Коли ви

скінчите свою прогулянку, то знайдете нас у будинку бідолашно-
го Стрекера і ми разом повернемось до Тавістока.
Вони з інспектором повернули назад, а ми з Холмсом поволі

пішли через болото. Сонце вже стояло над самісіньким дахом
мейплтонської стайні; перед нами простягалася на захід розлога
долина, то золотава, то червоно-бура від осінньої ожини й папороті,
осяяна надвечірнім світлом. Але краса краєвиду не справляла
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ніякого враження на мого приятеля, що заглибився в свої найпо-
таємніші думки.

– Ватсоне, – врешті мовив він, – облишмо поки питання про
те, хто вбив Стрекера, і поміркуймо над тим, що сталося з конем.
Припустімо, що він утік під час трагедії або ж після неї. А куди він
міг утекти? Кінь – це істота, що звикла до людей. Опинившись на
волі, він міг або повернутися до Кінґс-Пайленда, або ж податися
до Мейплтона. Що йому робити самому серед боліт? І, звичайно,
хтось помітив би там його. А навіщо циганам викрадати коня?
Це такі люди, що тільки-но про щось почують, то вже й тікають:
поліції вони бояться гірш од чуми. Ніякої надії продати такого ко-
ня, як цей, у них немає. Ризик – великий, а користі – анітрохи. Все
це безперечно.

– Де ж тоді кінь?
– Я вже сказав, що він мав би бути або в Кінґс-Пайленді, або в

Мейплтоні. В Кінґс-Пайленді його немає. То, виходить, він у
Мейплтоні. Візьмімо це за робоче припущення й побачимо, куди
воно нас приведе. Земля в цій частині долини, як зауважив інспек-
тор, дуже суха й тверда. Але біля Мейплтона долина нижчає, і в
тій улоговині в понеділок уночі, напевно, було дуже вогко. Якщо
наше припущення правильне, то кінь повинен був побігти туди й
там ми шукатимемо його сліди.
За розмовою ми швидко йшли вперед і за кілька хвилин

дістались улоговини. На прохання Холмса я обійшов її з правого
боку, а він рушив ліворуч; але не встиг я зробити й п’ятдесяти
кроків, як він загукав і замахав до мене руками. На м’якій глині
перед ним чітко виднів кінський слід, і підкова, яку він дістав із
кишені, якраз підійшла до нього.

– Ось що таке уява, – мовив Холмс. – Це єдина риса, якої
бракує Ґреґорі. Ми уявили собі, що могло б статися, взялися
перевірити це наше припущення, й воно підтвердилося. Ходімо
далі.
Ми перетнули болотисте дно улоговини й пройшли ще десь із

чверть милі по сухій, жорсткій траві. Знову почався спуск, і ми
натрапили на сліди. Далі вони зникли й поновилися лише за
півмилі, біля самого Мейплтона. Першим побачив їх Холмс: він
зупинився й переможно поглянув на них. Поряд із кінськими
слідами видніли людські.

– Спочатку кінь був сам! – вигукнув я.
– Авжеж. Спочатку він був сам... Еге, а це що?
Дві пари слідів різко повернули в напрямі Кінґс-Пайленда.

Холмс присвиснув, і ми пішли тими слідами. Він не відводив очей
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від землі, але я позирнув трохи вбік і помітив, на свій подив, що
ті самі сліди вели і в зворотному напрямку.

– Один – нуль на вашу користь, Ватсоне, – мовив Холмс, коли
я вказав на них. – Ви врятували себе й мене від довгої прогулянки,
яка привела б нас на те саме місце. Ходімо назад.
Іти довелося недалеко. Сліди скінчилися біля асфальтової

доріжки, що вела до воріт мейплтонської стайні. Тільки-но ми
підійшли туди, як до нас вибіг конюх.

– Геть! Вам нема чого тут робити! – крикнув він.
– Я лише хотів запитати вас про одну річ, – мовив Холмс,

засунувши два пальці в кишеню жилета. – Чи не буде зарано, якщо
я завтра о п’ятій ранку завітаю до вашого господаря, містера
Сайлеса Брауна?

– Та що ви, сер. Він і сам встає, коли ще й на світ не
благословляється. Аж ось і він, сер, спитайте в нього самого... Ні,
ні, сер, він мене вижене, коли побачить, що я беру у вас гроші.
Потім, якщо ваша ласка...
Тільки-но Шерлок Холмс заховав назад півкрону, яку щойно

дістав з кишені, як із хвіртки вискочив підстаркуватий
розлючений чоловік із нагаєм у руці.

– А це що таке, Давсоне?! – вигукнув він. – Плітки розносите,
еге ж? Ану зараз же до роботи! А вам якого біса треба тут?

– Кілька хвилин переговорити з вами, любий сер, –
якнайсолодшим голосом промовив Холмс.

– Нема в мене часу на балачки з усілякими зайдами! Тут не
місце для сторонніх! Ану геть, бо нацькую на вас собак!
Холмс нахилився до вуха тренера й щось прошепотів. Той

здригнувся й густо почервонів.
– То брехня! – скрикнув він. – Підла брехня!
– Чудово. То будемо обговорювати це тут, при публіці, чи

зайдемо до будинку?
– Добре, ходімо, якщо хочете.
Холмс усміхнувся.
– Я повернуся за десять хвилин, Ватсоне, – сказав він. – А тепер,

містере Брауне, я до ваших послуг.
Минуло вже двадцять хвилин, і полум’яні вечірні барви

зблякли, коли Холмс із тренером повернулися. Я ще ніколи не
бачив такої швидкої зміни, як та, що сталася з Сайлесом Брауном
за ці хвилини. Його обличчя зробилося попелясто-сірим, чоло
вкрили дрібні краплі поту, нагай тремтів у руці, наче гілка під
вітром. Де й поділися його самовпевненість і нахабство, – він
дріботів за моїм другом, як собака за господарем.
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– Я зроблю все, що ви наказали. Все буде виконано... –
повторював він.

– І не здумайте не послухатись, – мовив Холмс, обернувшися
до нього. 
Той аж скулився під його поглядом.
– Ну що ви! Я виконаю все. Зробити так, як було раніше, чи ні?
Холмс на хвилину замислився, а тоді засміявся.
– Ні, не треба, – сказав він. – Я напишу вам. І ніякого крутій-

ства, бо інакше...
– О, повірте мені, повірте!
– Так, я гадаю, що вам можна повірити. Завтра дістанете від

мене настанови. – Він обернувся, не звернувши уваги на
простягнуту до нього тремтячу руку, й ми подалися до Кінґс-
Пайленда.

– Такої незвичайної суміші нахабства, боягузтва й підлоти, як
у цього містера Сайлеса Брауна, я вже давно не зустрічав, –
зауважив Холмс, коли ми втомлено простували назад.

– То кінь у нього?
– Та він спочатку аж дибки став, але я так яскраво змалював

йому той ранок і все, що він тоді робив, що він врешті повірив,
ніби я бачив це навіч. Гадаю, ви звернули увагу на незвичайні
квадратні переди на слідах і на те, що на ньому були саме
черевики з квадратними передами. До того ж, для простого слуги
цей вчинок був би занадто зухвалий... Я розповів йому, як він
зазвичай прокинувся раніш за всіх, вийшов до загону й побачив
чужого коня на краю боліт; як він підійшов і, не вірячи власним
очам, помітив у нього на лобі білу зірку, яка й дала фаворитові
ім’я; як зміркував, що доля привела до нього єдиного суперника
того коня, на якого він сам поставив велику суму. Тоді я розповів,
що першим його наміром було відвести коня назад до Кінґс-
Пайленда, але нечистий спокусив його заховати коня, поки не
скінчаться перегони, після чого він повернувся до Мейплтона й
сховав його там. Коли я розтлумачив йому кожну подробицю, він
став думати тільки про те, як урятувати власну шкуру.

– Але ж хіба стайню не оглядали?
– Ну, цей старий шахрай ошукає будь-кого.
– А ви не боїтеся залишати фаворита в Брауна, якщо він

зацікавлений у зникненні коня?
– Любий друже, Браун пильнуватиме його як око в голові. Він

знає, що це для нього – єдина надія на помилування.
– Полковник Росс не справив на мене враження людини, що

милуватиме ворогів!
– Полковник Росс тут ні до чого. У мене свої методи і я
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розповідатиму лише те, що сам вважаю за потрібне. Оце й є
перевагою мого неофіційного становища. Не знаю, чи ви це
помітили, Ватсоне, але полковник надто зверхньо поглядав на
мене. Я хочу трохи покепкувати з нього. Не кажіть йому нічого
про коня.

– Звичайно, якщо ви цього не хочете.
– Та все це, звісно, дурниці в порівнянні з тим, хто насправді

вбив Джона Стрекера.
– Ви зараз візьметеся до цього?
– Навпаки, ми з вами сьогодні повернемось до Лондона

нічним потягом.
Холмсові слова приголомшили мене. Ми пробули в Девон-

ширі лише кілька годин, і він з таким успіхом розпочав свої пошу-
ки, а тепер хоче все це кинути. Я не зміг витягти з нього ані
слівця, поки ми вертали до будинку тренера.

– Ми з моїм другом повертаємося нічним експресом додо-
му, – мовив Холмс. – Нам надзвичайно приємно було трохи поди-
хати вашим чудовим дартмурським повітрям.
Інспектор широко розплющив очі, а вуста полковника скриви-

лися в недобрій посмішці.
– То ви вважаєте, що вбивцю бідолашного Стрекера заареш-

тувати неможливо? – запитав він.
Холмс знизав плечима.
– Це, мені здається, досить непросто, – відповів він. – Проте я

запевняю вас, що ваш кінь у вівторок бігтиме. Попередьте, будь
ласка, жокея, щоб той був готовий. Чи можна поглянути на фото-
графію містера Джона Стрекера?
Інспектор дістав з кишені конверт і витяг з нього фотографію.
– Любий Ґреґорі, ви вгадуєте всі мої бажання. Почекайте,

будь ласка, мене тут: я маю кілька запитань до служниці.
– Правду кажучи, ваш лондонський помічник засмутив мене, –

різко мовив полковник Росс, тільки-но мій друг залишив кімна-
ту. – Я не бачу, щоб після його приїзду бодай щось з’ясувалося.

– Але ж вас урешті запевнили, що ваш кінь бігтиме на перего-
нах, – сказав я.

– Так, це правда, – мовив полковник, знизавши плечима, – але
мені потрібен кінь, а не слова.
Я вже зібрався відповісти щось на захист свого друга, як він

знову повернувся до кімнати.
– От і все, джентльмени, – сказав він. – Я готовий вирушити

до Тавістока.
Коли ми підійшли до коляски, один з конюхів відчинив нам

дверцята. Несподівано Холмс, осяяний якоюсь думкою, перехи-
лився через край коляски й смикнув конюшого за рукав.
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– У вас у загоні є кілька овець, – мовив він. – Хто їх доглядає?
– Я, сер.
– А ви не помітили, бува, в них чогось дивного останнім ча-

сом?
– Ні, сер, нічого. Хіба що троє почали кульгати, сер.
Я побачив, що Холмс із задоволенням засміявся й потер руки.
– Добре задумано, Ватсоне, дуже добре задумано, – сказав він,

штовхаючи мене ліктем. – Ґреґорі, дозвольте запропонувати
вашій увазі цю незвичайну пошесть серед овець. Поїхали!
Обличчя полковника Росса досі виражало його невисоку дум-

ку стосовно можливостей мого друга, але інспектор, як я помітив,
аж стрепенувся.

– По-вашому, це так важливо? – спитав він.
– Надзвичайно.
– Чи є ще якісь подробиці, до яких мені варто було б при-

дивитися?
– До дивної поведінки собаки тієї ночі.
– Але ж собака цілу ніч мовчав!
– Оце й видається мені дивним, – зауважив Шерлок Холмс.

* * *

Чотирма днями пізніше ми з Холмсом знову сиділи в потязі,
що мчав нас до Вінчестера, де мали відбутися перегони на кубок
Вессекса. Полковник Росс чекав на нас, як ми й домовилися, біля
станції й повіз нас у своїй колясці за місто, де був розташований
іподром. Обличчя його було похмуре, й поводився він з нами
дуже холодно.

– Я й досі не маю жодної звістки про свого коня, – мовив він.
– Сподіваюся, ви впізнаєте його, коли побачите? – спитав

Холмс.
Полковник розлютився.
– Я можу розповісти вам про всіх коней, що брали участь у

перегонах останні двадцять років, – відповів він. – Мого
Звіздочолого, з білою зіркою на лобі та білою плямою над
правим переднім копитом, упізнає й дитина!

– А які ставки?
– Коїться щось незбагненне. Вчора ставили п’ять до одного,

вранці розрив почав швидко скорочуватись, і я не можу сказати,
чи втримається він зараз на трьох до одного.

– Он як! – сказав Холмс. – Хтось про щось, безперечно,
довідався.
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Тільки-но коляска під’їхала до огорожі, що оточувала головну
трибуну, я взяв афішу, оглянув її й прочитав:

«Приз Вессекса.

Коні чотирьох та п’яти років. Нова дистанція (одна миля
п’ять ферлонґів). 50 фунтів передплатних. Перший приз – 1000
фунтів. Другий – 300 фунтів. Третій – 200 фунтів.

1. Негр – власник Хіс Ньютон. Жокей – шолом червоний, кам-
зол коричневий.

2. Боксер – власник полковник Вордлоу. Жокей – шолом роже-
вий, камзол блакитно-чорний.

3. Безжурний – власник лорд Беквотер. Жокей – шолом та ру-
кави камзола жовті.

4. Звіздочолий – власник полковник Росс. Жокей – шолом чор-
ний, камзол червоний.

5. Ірис – власник герцог Балморальський. Жокей – шолом жов-
тий, камзол чорний із жовтими смугами.

6. Бешкетник – власник лорд Сінґлфорд. Жокей – шолом пурпу-
ровий, рукави камзола чорні».

– Ми викреслили іншого нашого коня, пам’ятаючи ваші слова,
– мовив полковник. – Але що це? Звіздочолий – фаворит?

– П’ять до чотирьох проти Звіздочолого! – лунало з трибун. –
П’ять до чотирьох проти Звіздочолого! П’ять до п’ятнадцяти
проти Безжурного! П’ять до чотирьох проти решти!

– Коні на старті! – вигукнув я. – Всі шестеро!
– Всі шестеро? То мій кінь бігтиме! – скрикнув полковник із

великим хвилюванням. – Але я не бачу його. Моїх кольорів досі
немає!

– Вийшло лише п’ятеро. Оце, напевно, він. 
Тільки-но я сказав це, як із загону вибіг клусом міцний гнідий

кінь і промчав повз нас. На жокеєві було вбрання відомих усім
полковникових кольорів.

– Це не мій кінь! – вигукнув господар. – Ця тварина не має на
тілі жодної білої волосинки! Містере Холмсе, що тут врешті
коїться?!

– Гаразд, гаразд, погляньмо, як він ітиме, – незворушно мовив
мій друг. Кілька хвилин він тримав мій бінокль біля очей. – Чудо-
во! Який гарний старт! – раптом вигукнув він. – Вони повертають!
Із коляски нам було добре видно, як коні вийшли на прямий

відрізок доріжки. Шість коней ішли так щільно, що всіх їх,
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здавалося, можна було накрити одною попоною, аж тут на півдо-
розі жовтий колір Мейплтона вирвався вперед. Однак недалеко
від місця, де ми стояли, кінь полковника обійшов Безжурного й
підбіг до фінішу аж на шість корпусів попереду. Ірис герцога Бал-
моральського, набагато відставши, прийшов третім.

– Будь-що я виграв, – прошепотів полковник, проводячи доло-
нею по очах. – Але я нічогісінько не розумію! Чи не здається вам,
містере Холмсе, що ви занадто вже довго мене інтригуєте?

– Звичайно, полковнику. Зараз ви дізнаєтеся про все. Ходімо
подивимось на коня всі разом. Ось і він, – вів далі Холмс, коли ми
увійшли до загону, куди пускали лише власників коней та їхніх
друзів. – Варто лише потерти йому лоб і ногу спиртом, і ви
впізнаєте свого давнього знайомця Звіздочолого.

– А що сталося?
– Ваш кінь опинився в руках шахрая, і я насмілився випустити

його таким, яким його сюди прислали.
– Мій любий сер, це просто диво, що ви вчинили! Кінь у чу-

довій формі. Ніколи ще за все своє життя він не йшов краще! Ти-
сячу разів прошу у вас вибачення за сумніви щодо ваших
здібностей. Ви зробили мені велику послугу! Але ще більшу
послугу ви зробите мені тоді, коли у ваших руках опиниться
вбивця Джона Стрекера.

– Я вже зробив це, – спокійно мовив Холмс.
Ми з полковником здивовано вп’ялися у нього очима.
– Ви знайшли його! Де ж він?
– Він тут.
– Тут?! Де ж саме?
– Я маю честь зараз перебувати поруч із ним.
Полковник спалахнув гнівом.
– Я розумію, що багато чим завдячую вам, містере Холмсе, –

мовив він, – але ці слова можна сприйняти лише як вельми
невдалий жарт або образу.
Шерлок Холмс засміявся.
– Та що ви, полковнику, я й не думав звинувачувати вас у

злочині, – сказав він. – Справжній убивця стоїть у вас за спиною. –
Він зробив крок уперед і поклав руку на лискучу шию жеребця.

– Це кінь?! – в один голос видихнули ми з полковником.
– Так, кінь. Але вину його пом’якшує те, що він захищав себе й

що Джон Стрекер був людиною, не гідною вашої довіри... Але
вже лунає дзвоник, тож облишмо нашу розповідь до зручнішого
часу, бо в наступних перегонах я й сам маю намір трохи виграти.
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* * *

Повертаючись увечері додому в купе пульманівського вагона,
ми й не помітили, як прибули до Лондона, – з таким захопленням
слухали розповідь мого друга про те, що сталося в дартмурських
стайнях тієї ночі і як він розкрив цю таємницю.

– Мушу визнати, – провадив він, – що всі версії, які я склав за
газетними повідомленнями, були всуціль помилкові. Адже
можна було навіть на їхньому ґрунті намацати деякі віхи, якби не
безліч подробиць, що їх газети висипали на голови читачів. Я при-
їхав до Девоншира з переконанням, що справжній злочинець –
Фіцрой Сімпсон, хоч і розумів, звичайно, що докази проти нього
не такі вже й незаперечні. Тільки коли ми під’їхали до будинку
тренера, я усвідомив справжню вагу тієї обставини, що на вечерю
тоді була баранина з часниковою підливою. Ви, напевно,
пам’ятаєте, що я тоді нічого довкола себе не помічав і зостався
сидіти в колясці, коли всі вже висіли з неї. Мене вразило те, що я
ледь не проминув такого очевидного доказу.

– Правду кажучи, – мовив полковник, – я й досі не можу
зрозуміти, яким чином цей доказ допоміг вам.

– Це була перша ланка в ланцюжку моїх міркувань. Порошок
опію ніяк не можна вважати позбавленим смаку. Пахощі його не
такі вже й неприємні, але досить стійкі. Коли його підсипати до
звичайного харчу, людина, безперечно, це відчує й не їстиме тієї
страви. Але часникова підлива – це саме те, що може приглуши-
ти ті пахощі. Будь-який зв’язок між появою тієї ночі Фіцроя
Сімпсона та часниковою підливою на вечерю в родині тренера
неможливо віднайти, хіба припустити, що той випадково захопив
із собою порошок опію, але такий збіг видається надто вже диво-
вижним. Тож цю версію відкидаємо. Тоді Сімпсон опиняється по-
за підозрою, але в центр нашої уваги потрапляють Стрекер та йо-
го дружина – єдині, хто міг вибрати тоді на вечерю баранину з
часниковою підливою. Опій підсипали конюхові просто в тарілку,
бо всі інші їли ту саму страву й нічого з ними не сталося. Хто ж
підсипав опій у тарілку, коли служниця того не бачила?
Перш ніж шукати відповідь на це запитання, я пригадав, що

собака тієї ночі мовчав; звичайно ж, ці обставини були
якнайтісніше пов’язані між собою. З пригоди з Сімпсоном я
дізнався, що в стайні був собака; але коли туди хтось зайшов і
забрав коня, він чомусь мовчав і не розбудив конюхів, що спали на
сіннику. Звичайно ж, собака добре знав нічного гостя.
Я був уже впевнений або майже впевнений, що до стайні вночі

увійшов і забрав Звіздочолого Джон Стрекер. З якою метою він
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це вчинив? Звичайно, з недоброю, бо навіщо тоді йому було
присипляти свого власного помічника? Але що він замислив,
мені й досі було незрозуміло. Траплялися випадки, коли тренери
ставили великі суми грошей проти власних коней через
підставних осіб і шахрайським чином не давали їм виграти. Іноді
підкуплюють жокея, іноді застосовують підступніші й певніші
засоби. Що ж відбулося тоді? Я сподівався, що в цьому мені
допоможуть розібратися речі з кишені тренера.
Так воно й сталося. Ви, звичайно, не можете не пам’ятати про

той дивний ніж, який знайшли в небіжчиковій руці, ніж, який
людина при здоровому глузді ніколи не використала б як зброю.
Це був, як повідомив нас доктор Ватсон, хірургічний ніж,
призначений для найтонших операцій. Тієї ночі ним і мали
зробити одну з таких тонких операцій. Ви, полковнику Россе, з
вашим конярським досвідом повинні знати, що можна так
підрізати жили на нозі коня, що на шкірі не зостанеться жодних
слідів. Кінь після того трішки кульгатиме, але вважатимуть, що
причиною всьому надмірні тренування чи ревматизм, тільки не
чиясь нечиста гра.

– Негідник! Мерзотник! – скрикнув полковник.
– Тепер – про те, навіщо Джон Стрекер повів коня на болото.

Такий кінь, як Звіздочолий, відчувши біль від порізу ножем,
побудив би своїм іржанням усіх довкола. Це треба було зробити
якомога далі від людей.

– Я був сліпий! – вигукнув полковник. – Ну, звичайно ж, на те
йому й знадобилися свічка та запалений сірник!

– Безперечно. А огляд його речей допоміг мені встановити не
лише спосіб злочину, а й чому його вчинено. Як людина світська,
ви, полковнику, знаєте, що чужих рахунків ніхто в своїй кишені не
носить, – кожному вистачає і власних турбот. Тоді я зрозумів, що
Стрекер жив подвійним життям. З того рахунка я побачив, що тут
ідеться про жінку з вишуканими смаками. Хоч який ви добродій-
ник для своїх слуг, усе ж таки одному з них нелегко було б
купувати своїй коханці сукні за двадцять ґіней. Я непомітно роз-
питав місіс Стрекер про цю сукню й, переконавшися, що вона
ніколи й не бачила її, записав адресу кравчині, бо був упевнений,
що тільки-но покажу їй Стрекерову фотографію, як від вигаданого
Дербішира нічого не залишиться.
Тепер усе стало на свої місця. Стрекер повів коня до улогови-

ни, щоб ніхто не помітив вогника запаленої свічки. Сімпсон, тіка-
ючи, загубив краватку, і Стрекер підібрав її, – можливо, щоб пе-
рев’язати коневі ногу. Спустившись до улоговини, він став позаду
коня й тернув сірником, але тварина, злякавшись спалаху світла й
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відчувши своїм природним чуттям якусь небезпеку, кинулася геть
і випадково вдарила Стрекера копитом у чоло. Той, незважаючи
на дощ, уже встиг скинути свій плащ, – адже операція мала бути
тонка, – і, падаючи, поранив собі стегно. Чи все ви зрозуміли з
моєї розповіді?

– Чудово! – вигукнув полковник. – Просто чудово! Ви неначе
були увесь час поряд із ним!

– І наостанок ще одне. Мені спало на думку, що така обережна
людина, як Стрекер, не взялася б до такої тонкої операції, не
маючи практики. На чому він міг би попрактикуватися? Я помі-
тив у загоні овець і запитав про них конюха; його відповідь, на мій
подив, підтвердила моє припущення. Коли я повернувся до
Лондона, то передусім відвідав кравчиню, яка впізнала у Стрекері
свого постійного замовника на ім’я Дербішир. Дружина його –
велика модниця й обожнює вишукані сукні. Я не маю жодного
сумніву, що саме через цю жінку він поринув у борги і це під-
штовхнуло його до такого жалюгідного вчинку.

– Ви не пояснили мені лише одного! – вигукнув полковник. –
Де був кінь?

– О, він утік, і його спіймав один з ваших сусідів. Я гадаю, нам
треба бути милостивим до нього... Ось уже й Клепхемський
роз’їзд, коли не помиляюсь, і менш ніж за десять хвилин ми
будемо на вокзалі Вікторія. Якщо ви зайдете до нас викурити
сигару, полковнику, я радий буду розповісти вам про всі інші
подробиці, що можуть вас зацікавити.

Добираючи кілька типових пригод, що окреслюють надзви-
чайні розумові здібності мого друга Шерлока Холмса, я намагав-
ся, як міг, відшукати серед них найменш химерні, але водночас
такі, що відкривали б найширше поле для його талантів. Однак,
на жаль, цілком відокремити химерне від кримінального немож-
ливо, й літописцеві залишається вибирати: чи пожертвувати по-
дробицями, конче потрібними для його розповіді, й таким чином
дати хибне враження про цю справу, чи брати ті відомості, які на-
дає йому випадок, а не вибір. Після цього короткого вступу я пе-
рейду до своїх нотаток про дивовижний і навіть дещо жахливий
ланцюг подій.
То було страшенно спекотної серпневої днини. Бейкер-стрит

розжарилася, як піч, і сліпучий блиск сонця на жовтій цеглі будинку

26



навпроти різав очі. Важко було повірити, що це ті самі стіни, що
так сумно виглядали з зимового туману. Штори в нас були напі-
вспущені, і Холмс, підібгавши ноги, лежав на канапі, читаючи й
перечитуючи лист, який одержав із ранковою поштою. Щодо ме-
не, то я за час служби в Індії звик терпіти спеку краще, ніж холод,
тож тридцять три градуси не були для мене обтяжливі. Але в ран-
кових газетах я не знайшов нічого цікавого. Парламент роз’їхав-
ся. Люди вибиралися з міста, і я засумував за галявинами Нью-
Фореста й пляжами Саутсі. Але вичерпаний банківський рахунок
змусив мене зачекати з відпусткою, а щодо мого друга, то ні село,
ні море анітрохи не вабили його. Йому подобалося таїтися серед
п’ятьох мільйонів людей, перебираючи їхні долі, мов нитки з
ляльками, і ловлячи кожну найменшу чутку чи підозру про нероз-
критий злочин. Замилування природою не було серед багатьох
його чеснот, і він змінював цю звичку тільки тоді, коли облишав
міського лиходія і брався вистежувати його сільського колегу.
Побачивши, що Холмс надто захоплений читанням, я кинув

нудну газету, вмостився глибше в кріслі й поринув у роздуми. Не-
сподівано голос друга перервав мої думки.

– Ваша правда, Ватсоне, – сказав він. – Це найбезглуздіший
спосіб розв’язувати суперечки.

– Найбезглуздіший! – вигукнув я і, зрозумівши раптом, що він
угадав мою невисловлену думку, підскочив у кріслі і вражено по-
глянув на нього.

– Що це, Холмсе?! – скрикнув я. – Я навіть уявити собі не
можу!
Він щиро засміявся з мого здивування.
– Пам’ятаєте, – мовив він, – як нещодавно, коли я прочитав

вам уривок з оповідання По, де людина спостерігає за плином
думок свого співрозмовника, ви ладні були вважати це за
авторську вигадку. А моєму зауваженню про те, що я ввесь час
роблю те саме, ви не повірили.

– Та що ви!
– Може, ви не сказали цього словами, любий Ватсоне, але

порухом брів – безперечно. Отож коли я побачив, що ви кинули
газету й задумалися, то радий був нагоді прочитати ваші думки і
врешті втрутитися в них – на доказ того, що не відстав від вас ані
на крок.
Проте мене таке пояснення не вдовольнило.
– В уривку, який ви прочитали мені, – мовив я, – людина ро-

бить свої висновки на підставі дій людини, за якою спостерігає. Як
я пам’ятаю, вона спіткнулася об каміння, поглянула на зорі й таке
інше. Але я спокійно сидів у кріслі, тож який ключ я міг вам дати?
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– Ви несправедливі до себе. Риси обличчя дано людині як засіб
для вираження думок, і ваші риси вірно вам служать.

– То ви хочете сказати, що прочитали мої думки на обличчі?
– На обличчі й передусім – в очах. Ви, мабуть, і самі не

пам’ятаєте, з чого почали?
– Ні, не пригадую.
– Тоді я скажу вам. Кинувши газету, – то була перша дія, що

привернула мою увагу до вас, – ви з півхвилини сиділи байдуже.
Потім ваші очі зупинились на щойно оправленому портреті
генерала Ґордона, і з того, як змінилося ваше лице, я зрозумів, що
роздуми почалися. Але й вони не завели вас далеко. Ваші очі
перекинулися на портрет Генрі Ворда Бічера, що стоїть без рами
на ваших книжках. Тоді ви позирнули на стіну, й думка ваша стала
очевидною. Ви подумали: якщо цей портрет оправити, то він
якраз затулить порожнє місце й пасуватиме до Ґордонового
портрета.

– Ви дивовижно простежили за мною! – вигукнув я.
– Досі я навряд чи міг помилитися. Аж тут ваші думки

повернулися до Бічера, й ви поглянули на нього уважно, навіть
пильно. Потім ви перестали щулитись, але дивились на портрет і
далі, й ваше обличчя сповнилося задуми. Ви згадували випадки з
Бічерової біографії. Я добре розумів, що ви при цьому не можете
не думати про мету, яку він виконував за дорученням Півночі в
добу Громадянської війни: я добре пам’ятаю ваше щире обурення
тим, як зустріли його найнепримиренніші з наших співгромадян.
Ви так обурилися, що, думаючи про Бічера, не змогли не згадати
й цього. Коли за мить ви відвели очі від портрета, я припустив,
що думкою ви звернулись до часів Громадянської війни, а
помітивши, як стислися ваші вуста, блиснули очі, а руки
вчепилися в бильця крісла, я був певен, що ви справді думаєте про
хоробрість обох сторін у цій відчайдушній боротьбі. Але потім
обличчя ваше знову посмутніло, ви хитнули головою. Ви
міркували про страхіття війни та марні людські жертви. Ваша
рука потяглася до старої рани, уста скривилися в посмішці; я
зрозумів, що недолугість такого способу розв’язання
міжнародних суперечок для вас – ясна річ. Тоді я погодився з
вами, що це справді безглуздо, і радий був дізнатися, що всі мої
висновки правильні.

– Цілком! – мовив я. – Але признаюся, що й тепер, коли ви все
пояснили, я не можу не дивуватися.

– Все це досить поверхове, любий мій Ватсоне, будьте певні.
Я не став би відвертати цим вашу увагу, якби ви не висловили
недовіри минулого разу. Але зараз у мене на руках невеличка
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загадка, яка може виявитись важчою за цю маленьку спробу
читання думок. Чи помітили ви в газеті коротенький допис про
дивовижний вміст посилки, надісланої поштою до міс Кушинґ, на
Крос-стрит у Кройдоні?

– Ні, я такого не бачив.
– Атож! Ви його обминули. Киньте-но мені газету. Ось він, під

фінансовими новинами. Зробіть-но ласку, прочитайте його
вголос.
Я підняв газету, яку він повернув мені, й прочитав зазначений

допис. Він називався «Страшна посилка»:

«Міс Сьюзен Кушинґ, що мешкає на Крос-стрит, у Кройдоні,
стала жертвою бридкого жарту – якщо не виявиться, що він має
лиховісніший зміст. Учора о другій годині поштар приніс їй
невеликий пакунок, загорнутий у бурий папір. Усередині була
картонна коробка, повна кам’яної солі. Висипавши її, міс Кушинґ
вжахнулася, побачивши два людських вуха, – схоже, нещодавно
відтятих. Коробку було надіслано поштою з Белфаста минулого
ранку. Імені посилача не зазначено, і справа стає тим
таємничішою, що міс Кушинґ, самотня жінка п’ятдесятирічного
віку, має так мало знайомих чи кореспондентів, що майже нічого
не одержує поштою. Проте кілька років тому, коли вона мешкала
в Пенджі, в неї наймали кімнати троє студентів-медиків, яких
вона врешті мусила випровадити через їхню галасливість і погані
звички. Поліція вважає, що такий мерзенний вчинок могли скоїти
ці юнаки, які мали зло на міс Кушинґ і захотіли налякати її,
пославши цей сувенір з анатомічного театру. Деякої вірогідності
надає цьому припущенню те, що один з цих студентів приїхав з
Північної Ірландії, – з Белфаста, якщо вірити міс Кушинґ. А тим
часом триває невпинне слідство, доручене містерові Лестрейду,
одному з найкращих детективів нашої поліції».

– Із «Дейлі Кронікл» усе, – мовив Холмс, коли я скінчив
читати. – А це від нашого друга Лестрейда. Вранці я одержав від
нього лист. Ось що він пише:

«Гадаю, що ця справа буде якраз вам до смаку. Ми сподіваємось
з’ясувати її до кінця, проте маємо деякі труднощі через брак
матеріалу. Ми, звичайно, надіслали телеграму до поштової
контори в Белфасті, але того дня було відіслано багато посилок,
і про цю вони нічого не можуть сказати й не пам’ятають
відправника. Коробка півфунтова, з-під паточного тютюну, й
вона нічим нам не прислужилася. Припущення щодо студента-
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медика досі здається мені найімовірнішим, але якщо ви маєте
кілька вільних годин, я був би радий побачити вас тут. Я цілий
день буду або в цьому домі, або в поліційній дільниці».

Що ви скажете, Ватсоне? Чи можете ви, незважаючи на спеку,
поїхати зі мною до Кройдона з надією додати цю справу до свого
літопису?

– Я саме думав, за яку справу взятися б.
– Тоді все гаразд. Подзвоніть, щоб нам принесли черевики, й

пошліть по кеб. Я за хвилину повернуся, лише скину халат і
наповню цигарницю.
Поки ми їхали потягом, пройшов дощ, і спека в Кройдоні була

не така гнітюча, як у столиці. Від’їжджаючи, Холмс послав
телеграму, тож Лестрейд – як завжди, жвавий, дженджуристий і
схожий на тхора, – зустрів нас на вокзалі. Через п’ять хвилин ми
вже були на Крос-стрит, де мешкала міс Кушинґ.
То була довжелезна вулиця, забудована двоповерховими

цегляними будинками, чистенькими й ніби трохи бундючними, з
вибіленими кам’яними ґанками, де біля дверей базікали жінки в
фартухах. Десь на половині вулиці Лестрейд зупинивсь і постукав
у двері, які відчинила дівчинка-служниця. Міс Кушинґ сиділа у
вітальні, до якої нас провели. Вона мала спокійне обличчя, великі
лагідні очі й сиве волосся, що прикривало скроні. На колінах у неї
лежала серветочка для крісла, а поруч стояв кошик із барвистими
шовками.

– Вона в коморі, ця гидота, – сказала міс Кушинґ, коли
Лестрейд увійшов. – Краще б ви зовсім її забрали.

– Я так і зроблю, міс Кушинґ. Я тримав її тут лише заради
того, щоб мій друг, містер Холмс, міг поглянути на них у вашій
присутності.

– Навіщо в моїй присутності, сер?
– Бо він, напевно, схоче дещо запитати у вас.
– Що тут іще питати, коли я сказала вам, що нічого про це не

знаю?
– Так, так, мадам, – заспокійливо мовив Холмс. – Звичайно,

вам уже надокучили з цією справою.
– Авжеж, сер. Я жінка скромна, живу сама. Ніколи ще не

бачила ні свого імені в газетах, ні поліції в себе вдома. Я не
дозволю, щоб цю гидоту несли сюди, містере Лестрейде. Коли
хочете подивитися, йдіть собі до комори.
Маленька комора стояла в невеличкому садку за будинком.

Лестрейд увійшов туди і виніс жовту картонну коробку, шматок

30



бурого паперу й мотузок. Ми посідали на лаву біля стежки, і
Холмс заходився оглядати одну за одною речі, які Лестрейд
передавав йому.

– Цікавий мотузок, – зауважив мій друг, піднявши його до
світла й понюхавши. – Що ви скажете про цей мотузок,
Лестрейде?

– Він просмолений.
– Авжеж. Це шматок просмоленого шпагату. Ви також,

безперечно, помітили, що міс Кушинґ перерізала його ножицями:
це видно з двох надрізів з кожного боку. Цей факт має велике
значення.

– Не розумію, що тут важливого, – мовив Лестрейд.
– Важливе те, що вузол залишився цілий, і вузол цей –

непростий.
– Його дуже майстерно зав’язано. Про це я вже записав, –

самовдоволено сказав Лестрейд.
– Ну, досить уже про мотузок, – мовив з усмішкою Холмс, –

тепер – про обгортку. Бурий папір, що відчутно пахне кавою. Хіба
ви не помітили? Це поза всяким сумнівом. Адресу написано
друкованими літерами, досить невправно: «Міс С. Кушинґ, Крос-
стрит, Кройдон». Написано широким пером, можливо, «рондо», і
препоганим чорнилом. Слово «Кройдон» спочатку було написано
через «ї», яке виправлено на «й». Отже, посилку надіслав
чоловік – почерк виразно чоловічий, – не дуже освічений і
незнайомий з містом Кройдоном. От і добре! Коробка жовта,
півфунтова, з-під паточного тютюну, нічим не примітна, крім
двох відбитків великого пальця в лівому нижньому кутку. Її
наповнено кам’яною сіллю, якою користуються для зберігання
шкіри та іншої сировини. Але всередині – щось справді
дивовижне.
Сказавши це, він дістав обидва вуха й, поклавши собі на коліна

дошку, почав уважно їх розглядати, поки ми з Лестрейдом, стоячи
обабіч лави, схилилися вперед, позираючи то на цей страшний
сувенір, то на замислене, суворе обличчя нашого друга. Врешті-
решт він поклав їх назад і деякий час сидів у глибокій задумі.

– Ви, напевно, помітили, – сказав він насамкінець, – що це
непарні вуха.

– Так, я помітив. Якщо це жарт якихось студентів-медиків, їм
легко було послати і два непарні вуха, й пару.

– Саме так. Але це не жарт.
– Ви певні в цьому?
– Багато що про це свідчить. У трупи в анатомічному театрі

вводять консервант. На цих вухах його немає. До того ж, вони
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свіжі. Їх було відтято тупим лезом: навряд чи це робив студент.
І знову-таки, медик обрав би для консервування карболку чи
спирт і аж ніяк не кам’яну сіль. Повторюю, що це не жарт: перед
нами серйозний злочин.
Легкий холодок пробіг моїм тілом, коли я почув слова свого

друга й побачив, як спохмурніло його обличчя. За цим рішучим
вступом приховувався незрозумілий і невимовний страх.
Лестрейд, проте, хитнув головою, як людина, переконана в
чомусь тільки наполовину.

– Безперечно, дещо свідчить проти жарту, – сказав він, – але
проти інших припущень ми маємо переконливіші докази. Ми
знаємо, що ця жінка останні двадцять років жила дуже скромним
життям як у Пенджі, так і тут. Навряд чи вона провела хоч один
день не вдома. Навіщо ж тоді злочинцеві посилати їй докази своєї
вини, тим паче, що вона, – якщо це не першорядна актриса, –
розуміється на цій справі не більше за нас?

– Це загадка, яку ми маємо розв’язати, – відповів Холмс, – і зі
свого боку я почну з припущення, що мої міркування правдиві і
що скоєно було два вбивства. Одне з цих вух – жіноче, маленьке,
гарних обрисів, з дірочкою від сережки; інше – чоловіче, засмагле,
вицвіле і теж з дірочкою від сережки. Ці двоє, напевно, мертві, бо
інакше ми б уже почули про них. Сьогодні п’ятниця. Посилку було
надіслано в четвер уранці. Отже, трагедія сталася в середу чи
вівторок або раніше. Якщо цих двох було вбито, хто ще, крім
самого вбивці, міг надіслати міс Кушинґ пам’ятку про свій
злочин? Вважатимемо, що відправник – та людина, яка нам
потрібна. Але він мусив мати вагому причину послати це міс
Кушинґ. Яку причину? Може, дати їй знати, що справу скінчено?
Чи, може, боляче вразити її? Тоді вона повинна знати, хто це
такий. Чи знає це вона? Гадаю, що навряд. А якщо знає, то нащо
їй викликати поліцію? Вона могла б закопати вуха, й ніхто про це
не довідався б. Так вона мала вчинити, якби хотіла покрити
злочинця. А якби не бажала його покривати, то сказала би його
ім’я. Ось де загадка, яку треба з’ясувати! – Він говорив швидко,
високим голосом, байдуже дивлячись поверх садової огорожі,
потім жваво скочив на ноги й подався до будинку.

– У мене є кілька запитань до міс Кушинґ, – сказав він.
– Якщо так, то я залишу вас, – мовив Лестрейд, – бо маю ще

одну невеличку справу на руках. Гадаю, що від міс Кушинґ мені
більше нічого не треба. Шукайте мене в поліційній дільниці.

– Ми зайдемо туди по дорозі на вокзал, – відказав Холмс. 
За мить ми знову були у вітальні, де незворушна леді, як і

раніше, спокійно вишивала серветочку. Коли ми увійшли, вона
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поклала її на коліна й поглянула на нас своїми щирими,
допитливими блакитними очима.

– Я певна, сер, – сказала вона, – що це помилка. Посилка
призначалася не мені. Я кілька разів говорила це джентльменові
зі Скотленд-Ярду, але він лише кепкував з мене. В мене немає
жодного ворога в світі, тож нащо комусь так жартувати зі мною?

– Я схильний до такої самої думки, міс Кушинґ, – відповів
Холмс, сідаючи поруч. – Найімовірніше, здається мені... – Він
замовк, і я був здивований, помітивши, що він уп’явсь очима в її
профіль. Подив, а потім задоволення вмить промайнули на його
бадьорому обличчі, але коли вона позирнула на нього, щоб
дізнатися про причину його мовчання, він уже цілком опанував
себе. Тепер і я пильно оглянув її старанно зачесане сиве волосся,
охайний чіпок, маленькі позолочені сережки, спокійні риси обличчя,
проте не побачив нічого, що могло б пояснити таке хвилювання
мого друга.

– У мене є кілька запитань до вас...
– О, як мені набридли ці запитання! – роздратовано вигукнула

міс Кушинґ.
– У вас, здається, є дві сестри.
– Звідки ви про це знаєте?
– Тільки-но я ступив до кімнати, як побачив на полиці каміна

портрет трьох жінок, одна з яких, звичайно, ви самі, а інші – такі
схожі на вас, що жодного сумніву бути не може.

– Так, ви вгадали. То мої сестри, Сара й Мері.
– А тут, біля мене, є інший портрет, виконаний у Ліверпулі, –

вашої молодшої сестри в товариствї якогось чоловіка, судячи з
одежі – корабельного служника. Як я бачу, вона тоді була
незаміжня.

– Як швидко ви все помічаєте!
– Це моя робота.
– Що ж, ваша правда. Вона побралась із містером Бравнером

через кілька днів після того. Коли їх сфотографували, Джім
Бравнер служив на Південноамериканській лінії, але він так її
кохав, що не міг перенести тривалої розлуки з нею, отож і
перейшов на пароплав, що курсує між Ліверпулем та Лондоном.

– Чи не на «Переможця»?
– Ні, на «Травневий день», як я чула. Джім одного разу

приїздив до мене. Це було ще до того, як він порушив обіцянку не
пити; а потім завжди пив, коли бував на березі, й від першої-
ліпшої чарки божеволів. Що то за лихий день був, коли в руках у
нього знову з’явилася чарка! Спочатку він посварився зі мною,
потім із Сарою, а тепер Мері покинула писати до нас, і ми не
знаємо, що з ними сталося.
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Видно було, що ця річ серйозно турбувала міс Кушинґ. Як і
більшість самотніх людей, спершу вона соромилась, але насам-
кінець стала досить балакучою. Вона розповіла нам багато
дрібниць про свого зятя-служника, а далі перейшла до своїх
колишніх квартирантів – студентів-медиків і довго перелічувала
всі їхні провини разом з іменами й назвами їхніх лікарень. Холмс
уважно слухав усе, часом дещо перепитуючи.

– Тепер про вашу другу сестру, Сару, – мовив він. – Дивно
мені, що ви не живете разом, адже ви обидві незаміжні.

– О! Якби ви знали Сарину вдачу, то не дивувалися б.
Переїхавши до Кройдона, ми донедавна жили разом – місяців зо
два минуло, як розлучилися. Не хочу говорити нічого поганого
про свою сестру, але ця Сара завжди лізе, куди не просять, і дуже
вередлива.

– То ви кажете, що вона посварилася з вашими ліверпуль-
ськими родичами?

– Так, а колись вони були найкращі друзі. Сара навіть
оселилась там, щоб бути ближче до них. А тепер не може без
лайки згадати Джіма Бравнера. Останні шість місяців, впродовж
яких вона мешкала тут, тільки й мови було, що про його пияцтво
та лихі звички. Здається мені, що він застукав якось її за плітками
й сказав кілька тепленьких слів. Звідти воно й почалося.

– Дякую, міс Кушинґ, – уклонився Холмс. – То ваша сестра
Сара мешкає, кажете, у Воллінґтоні, на Нью-стрит? На все добре.
Пробачте, що довелось потурбувати вас у справі, до якої, як ви
кажете, не маєте жодного стосунку.
Коли ми вийшли на вулицю, повз нас саме проїздив кеб, і

Холмс зупинив його.
– Чи далеко до Воллінґтона? – спитав він.
– Ні, десь із милю, сер.
– От і добре. Сідайте, Ватсоне. Коваль клепле, поки тепле.

Хоч справа ця проста, але має декілька повчальних подробиці.
Зупиніться, хлопче, коли під’їдемо до телеграфу!
Холмс надіслав коротку телеграму і всю решту дороги сидів у

кебі, насунувши капелюх на ніс, щоб уберегтися від сонця. Наш
візник зупинився перед будинком, схожим на той, який ми щойно
покинули. Мій друг наказав йому зачекати, але тільки-но він
узявся за молоток на дверях, як вони відчинились і на порозі
з’явився статечний молодий джентльмен у чорному, з начище-
ним до блиску циліндром у руці.

– Чи вдома міс Кушинґ? – спитав Холмс.
– Міс Сара Кушинґ дуже хвора, – відповів той. – Учора в неї
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з’явилися симптоми тяжкої мозкової хвороби. Як її лікар, я не
можу дозволити собі пустити до неї будь-кого. Я радив би вам
завітати днів через десять. – Він надів рукавички, зачинив двері й
пішов вулицею.

– Що ж, не можна, то й не можна, – бадьоро сказав Холмс.
– Мабуть, вона й не змогла б, а може, й не схотіла б багато

чого розповідати.
– А мені й не треба, щоб вона щось розповідала. Я лише хотів

поглянути на неї. Хоча, гадаю, я вже маю все, що треба. Відвезіть
нас, хлопче, до якогось пристойного готелю, де можна поснідати,
а потім ми завітаємо до нашого друга Лестрейда.
Ми вдвох чудово попоїли. За сніданком Холмс розмовляв

лише про скрипки і з великим запалом розповів, як він за
п’ятдесят п’ять шилінґів купив у крамаря-єврея з Тотенгем-Корт-
Роуд скрипку Страдиварі, варту щонайменш п’ятисот ґіней. Тоді
він перейшов до Паганіні, й ми з годину просиділи за пляшкою
кларету, поки він переказував мені одну за одною бувальщини
про цю незвичайну людину. Минув уже полудень, і гарячий блиск
сонця змінився м’яким приємним світлом, коли ми приїхали до
поліційної дільниці. Лестрейд чекав нас на дверях.

– Вам телеграма, містере Холмсе, – мовив він.
– А, це відповідь! – Холмс розпечатав її, пробіг очима й сунув

у кишеню. – Все гаразд, – додав він.
– Ви щось знайшли?
– Я знайшов усе!
– Що? – Лестрейд здивовано вирячивсь на нього. – Ви

жартуєте.
– Ні, я серйозніший, ніж будь-коли в житті. Скоєно стра-

хітливий злочин, і здається мені, що я розкрив кожну його
подробицю.

– А злочинець?
Холмс накидав кілька слів на звороті своєї візитної картки і

подав її Лестрейдові.
– Ось його ім’я, – сказав він. – Ви не зможете заарештувати

його раніше, ніж завтра ввечері. Я хотів би, щоб моє ім’я не
згадували в цій справі, бо волію, аби воно виступало лише тоді,
коли розкриття злочину має певні труднощі. Ходімо, Ватсоне.
Ми подалися до вокзалу, зоставивши Лестрейда стояти й

захоплено дивитися на картку, що її кинув йому Холмс.

35



* * *

– У цій справі, – почав Шерлок Холмс, коли ми ввечері роз-
мовляли, закуривши сигари, в нашій кімнаті на Бейкер-стрит, – як
і в розслідуваннях, описаних вами під назвами «Етюд у багряних
тонах» та «Знак чотирьох», нам слід було міркувати в зворотному
порядку, йдучи від наслідків до причин. Я написав Лестрейдові
прохання повідомити деталі, яких нам бракує, – про них він
дізнається лише після того, як візьме злочинця. А про це можна
не турбуватися, бо він, хоч і зовсім не вміє думати, але вчепиться,
як бульдог, коли збагне, що слід робити; ця чіпкість і привела йо-
го у верхи Скотленд-Ярду.

– То ви ще не скінчили справи? – запитав я.
– Загалом скінчив. Ми знаємо, хто скоїв цей жахливий злочин,

хоч одна з жертв нам іще невідома. Звичайно, ви вже прийшли до
якогось власного висновку.

– Ви, мабуть, підозрюєте цього Джіма Бравнера, служника з
ліверпульського пароплава?

– О, це більш, аніж підозра!
– Але я все-таки не бачу тут нічого, хіба що якісь непевні

вказівки.
– Навпаки, як на мене, тут нічого не може бути ясніше.

Пройдімо ще раз головними етапами. Як ви пригадуєте, ми
підійшли до справи зовсім неупереджено, що завжди дає перева-
гу. Ми не мали жодної версії – просто спостерігали і робили вис-
новки з наших спостережень. Що ми побачили насамперед?
Спокійну, статечну жінку, що живе без жодних таємниць, і порт-
рет, який переконав мене в тому, що в неї є дві молодші сестри.
Тоді ж мені сяйнула думка, що коробка могла бути призначена
одній із них. Проте я облишив цю думку, бо вирішив, що підтвер-
дити або заперечити її ще встигну. Далі, як ви пам’ятаєте, ми
пішли в садок і побачили дивовижний вміст цієї маленької жовтої
коробки.
Мотузок був такий, яким шиють вітрила на кораблях, і в

нашому розсліді запахло морем. Коли я побачив, що його
зав’язано морським вузлом, що посилку надіслано з порту й що
чоловіче вухо має дірочку для сережки, – а це частіше трапляється
серед моряків, ніж серед інших людей, – мені стало зрозуміло, що
всіх акторів цієї трагедії слід шукати десь ближче до моря.
Коли ж я оглянув адресу на посилці, то помітив, що там

зазначено: «Міс С. Кушинґ». Найстарша сестра теж була,
звичайно, міс Кушинґ, і хоча ім’я її починалося з «С», із цієї ж
літери могло починатись і ім’я однієї з двох інших. Тоді наш
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розслід довелося б починати спочатку, на свіжому ґрунті. Щоб
з’ясувати цю обставину, я повернувся до будинку. Я вже був ладен
запевнити міс Кушинґ, що тут, мабуть, сталася помилка, коли
раптом, – як ви, напевно, згадали, – замовк. Річ у тім, що я
побачив таке, що притьмом здивувало мене й водночас до краю
звузило поле наших розшуків.
Як медик ви знаєте, Ватсоне, що немає жодної іншої частини

людського тіла, яка була б такою різноманітною, як вухо. Кожне
вухо зазвичай вельми своєрідне й відрізняється від усіх інших. У
минулорічному «Антропологічному часописі» ви знайдете дві мої
невеличкі розвідки з цього питання. Через те я оглянув вуха в ко-
робці очима фахівця й уважно відзначив їхні анатомічні особли-
вості. Уявіть собі мій подив, коли я, поглянувши на міс Кушинґ,
зрозумів, що вухо її справді відповідає жіночому вуху, яке я тільки-
но вивчав. Про збіг не могло бути й мови. Тут були така сама вко-
рочена раковина, такий самий широкий вигин у верхній частині,
такий самий внутрішній хрящ. За всіма ознаками це було те саме
вухо.
Звичайно, я одразу усвідомив величезну вагу цього спостере-

ження. Зрозуміло, що жертва була якнайближчою родичкою леді.
Я заговорив з нею про її родину, і ви пам’ятаєте, що вона одразу
повідомила нам деякі найцінніші подробиці.
Насамперед, ім’я її сестри – Сара, і адреса її донедавна була та

сама, тож зрозуміло, як сталася помилка й кому посилка призна-
чалася. Далі ми почули про служника з пароплава, одруженого з
третьою сестрою, й довідалися, що він деякий час був дуже близь-
кий до міс Сари, й та навіть переїхала до Ліверпуля, аби бути
ближче до Бравнерів, проте згодом вони посварилися. Ця сварка
перервала їхні взаємини на кілька місяців, тож якби Бравнер заду-
мав надіслати міс Сарі посилку, то послав би її, безперечно, на
стару адресу.
Тепер справа дивовижним чином почала з’ясовуватись. Ми

дізналися про існування цього служника, людини запальної, при-
страсної, – згадайте, як він покинув чудову, як на мене, роботу,
аби бути ближче до дружини, – й до того ж гіркого п’яниці. Ми
мали підстави вважати, що його дружину було вбито, й тоді ж за-
гинув якийсь чоловік – очевидно, моряк. Причиною вбивства пе-
редусім, зрозуміло, були ревнощі. Але чому його докази мала
одержати міс Сара Кушинґ? Мабуть, через те, що вона,
мешкаючи в Ліверпулі, взяла певну участь у подіях, які призвели
до трагедії. Зауважте, що пароплави цієї лінії заходять до
Белфаста, Дубліна й Вотерфорда, отже, якщо припустити, що
злочин скоїв Бравнер і що він одразу після того сів на свій
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пароплав «Травневий день», то Белфаст – перше місце, звідки він
міг надіслати свою жахливу посилку.
Проте на цьому етапі можливий був інший розв’язок, і я, хоч і

вважав його малоймовірним, вирішив перевірити себе, перш ніж
посуватися далі. Містера й місіс Бравнер міг убити якийсь
невдаха-коханець, і одне з вух належить її чоловікові. Проти цієї
думки знайшлося багато серйозних заперечень, однак вона була
цілком вірогідна. Я надіслав телеграму до свого друга Елґара з
ліверпульської поліції, в якій спитав, чи вдома місіс Бравнер і чи
відплив містер Бравнер на «Травневому дні». Тоді ми поїхали до
Воллінґтона відвідати міс Сару.
Насамперед мені цікаво було придивитися, чи повторюється в

неї родинне вухо. До того ж, звичайно, вона могла надати нам
дуже цінні відомості, але навряд чи схотіла б, на моє пере-
конання. Вона мала знати про те, що сталося напередодні, бо про
це гомонів увесь Кройдон, і лише їй було зрозуміло, кому
призначалася посилка. Якби вона хотіла допомогти правосуддю,
то, напевно, зв’язалася б уже з поліцією. Будь-що треба було
побачитися з нею, й ми поїхали. Ми дізналися, що звістка про
надходження посилки – її хвороба почалася саме з тієї миті – так
вразила жінку, що спричинила нервову гарячку. Таким чином
з’ясувалося, що вона зрозуміла, що означає ця посилка, але так
само було ясно й те, що нам слід трохи зачекати, перш ніж вона
зможе стати нам у пригоді.
Проте ми обійшлися без її допомоги. Відповідь з Ліверпуля

чекала на нас у поліційній дільниці, куди я просив Елґара
переслати її. Ніщо не могло бути переконливішим. Будинок місіс
Бравнер понад три дні стояв замкнений, і сусіди гадали, що вона
поїхала на південь, у гості до родичів. У пароплавстві з’ясували,
що Бравнер одплив на «Травневому дні», і я вирахував, що на
Темзі він з’явиться наступного вечора. Коли він прибуде, його
зустріне недоумкуватий, але рішучий Лестрейд, і я не маю
сумніву, що ми дізнаємось про решту подробиць.
Шерлок Холмс не помилився в своєму очікуванні. Двома

днями пізніше він одержав грубий конверт із коротким листом
від детектива й друкованим на машинці документом обсягом у
кілька великих аркушів паперу.

– Лестрейд упіймав його. Все гаразд, – мовив Холмс,
поглянувши на мене. – Вам, певно, буде цікаво послухати, що він
пише.
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«Дорогий містере Холмсе!
Згідно з планом, який ми склали заради перевірки наших

припущень (яке чудове це «ми», Ватсоне, хіба ні?), я вирушив учора
о шостій годині вечора до Альбертського доку й ступив на борт
пароплава «Травневий день», що ходить на лінії Ліверпуль  – Дублін
– Лондон і належить Пароплавній поштовій компанії.
Розпитавши, що треба, я довідався, що служник на ім’я Джеймс
Бравнер перебуває на судні і під час рейсу поводився так дивно, що
капітан мусив звільнити його від обов’язків. Зійшовши вниз, я
побачив, що він, обхопивши голову руками, сидить на скрині й
похитується. Це здоровий, дужий хлопець, чисто поголений і
смаглявий, – схожий на Олдріджа, що допомагав нам у справі з
фальшивою пральнею. Бравнер підхопився, коли почув, що мені
треба, і я підніс до уст свисток, щоб покликати з-за дверей
хлопців з річкової поліції, проте, на мій погляд, він був такий
знесилений, що без жодного спротиву дозволив одягти на себе
наручники. Ми відрядили його до дільничної в’язниці й прихопили
з собою скриню, сподіваючися знайти в ній ще якісь докази; але,
крім великого гострого ножа, який має багато хто з моряків, не
знайшли нічого, що було б нам винагородою за наші клопоти.
Проте виявилося, що нам не потрібні жодні докази, бо він, коли
його привели до інспектора, волів дати свідчення, які записав наш
стенографіст. Ми віддрукували три примірники, один з яких я
надсилаю вам. Cправа виявилась, як я й гадав, дуже простою,
проте я вельми вдячний вам за Вашу допомогу в розсліді. З
сердечним привітом, щиро ваш 

Дж. Лестрейд».

– Еге ж! Розслід справді був дуже простий, – зауважив
Холмс, – але навряд чи Лестрейдові здавалося так спочатку, коли
він звернувся до нас. Отож погляньмо краще, що каже сам Джім
Бравнер. Ось свідчення, що він їх подав інспекторові Монтґомері
з шедвельської поліційної дільниці, – на щастя, їх застенографо-
вано.

* * *

«Чи маю я що сказати? Авжеж, багато чого. Все чистісінько
розповім. Можете повісити мене чи відпустити, – мені байдуже,
що ви вчините. Кажу вам, що я відтоді ані на хвилину не можу
заснути; якщо й засну тепер, то хіба навіки. Буває, бачу перед
собою його лице, але частіше – її. Щоразу так. Він дивиться
понуро, люто, а вона – з таким подивом на обличчі. О, бідолашна
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овечка, як їй було не здивуватися, коли вона побачила смерть в
очах, що досі дивились на неї тільки з любов’ю!
Та все це Сарина вина, і нехай прокляття згубленого чоловіка

впаде на неї, й закипить кров у її жилах! Ні, я не хочу виправдову-
ватись. Так, я знову почав пити, справжнісінькою звірюкою став.
Але Мері пробачила б мені; вона линула до мене, як линва до
блока, якби Сара не переступила наш поріг. Адже Сара Кушинґ
кохала мене – отож-бо й воно, кохала, поки її любов не оберну-
лась на отруйну ненависть, коли вона дізналася, що один слід моєї
дружини важить для мене більше за все Сарине тіло й душу.
Їх було троє сестер. Найстарша – просто добра жінка, серед-

ня – чорт, а молодша – ангел. Сарі було тридцять три, а Мері –
двадцять дев’ять, коли я одружився. Ми зажили разом і щасливі
були кожного дня, і на весь Ліверпуль не було жінки, кращої за
мою Мері. А потім ми запросили Сару на тиждень, і тиждень пе-
ретворився на місяць, і так – місяць за місяцем, поки вона зовсім
не оселилася в нас.
Я тоді був непитущий, ми відкладали трохи грошей і жили

собі, мов у раю. Боже мій, хто б міг подумати, що скоїться отаке?
Кому це могло спасти на думку?
Я звичайно приїздив наприкінці тижня додому, а часом, коли

пароплав довго вантажили, мав цілий вільний тиждень, тож час-
тенько бачив свою зовицю Сару. Вона була гарна, ставна жінка,
чорнява, моторна й запальна, з гордо піднесеною головою, а в
очах її палахкотів вогонь, мов від кресала. Але я навіть і не думав
про неї, коли маленька Мері була зі мною, Богом присягаюся!
Часом мені здавалося, що Сара любить сидіти зі мною вдвох

або витягати мене на прогулянку з собою, та я на це не зважав.
Аж одного вечора я прозрів. Я саме повернувся з пароплава; дру-
жини не було, але Сара сиділа вдома. «Де Мері?» – спитав я.
«Пішла платити за якимось рахунком». Я став нетерпляче поход-
жати по кімнаті. «Джіме, невже ти й на п’ять хвилин не можеш
бути щасливим без Мері? – спитала вона. – Кепські справи, коли
моє товариство не тішить тебе й на такий короткий час». – «Та
годі вже, сестричко», – відповів я, ласкаво подавши їй руку, але
вона вхопила її обома руками, гарячими, немов у лихоманці. Я по-
глянув їй в очі і все там прочитав. Говорити їй не було потреби,
та й мені теж. Я спохмурнів і висмикнув руку. Тоді вона мовчки
постояла поряд зі мною, потім підняла руку й поплескала мене
по плечу. «Вірний старий Джім!» – мовила вона, зловтішно хихо-
чучи, й вибігла з кімнати.
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Відтоді Сара зненавиділа мене всім серцем і душею, а вона
така жінка, що вміє ненавидіти. Дурень я був, що дозволив їй
залишитися в нас, – п’яний дурень, але я ні слова не сказав Мері, бо
знав, як це її засмутить. І все було майже як раніше, але невдовзі
я став помічати, що Мері неначе перемінилась. Вона завжди була
така довірлива, простодушна, а тепер стала якась дивна,
підозрілива, все випитувала, де я буваю, і що роблю, і звідки лис-
ти дістаю, і що в кишені маю, і тисячу всіляких інших дурниць.
Щодня вона ставала дивакуватішою, роздратованішою, і ми без
кінця сварилися здуру. Я не знав, що й чинити. Сара тепер сторо-
нилась мене, але з Мері вони були нерозлийвода. Тепер уже я ро-
зумію, що вона намовляла й під’юджувала мою дружину проти
мене, але тоді я був сліпий, мов кріт, і нічого второпати не міг.
Потім я знову запив, але цього б не було, якби Мері зосталася ко-
лишньою. Проте тепер у неї була причина мене бридитись, і про-
валля між нами все ширшало й ширшало. А потім з’явився цей
Алек Ферберн і світ обернувся на пекло.
Спершу він прийшов у мій дім до Сари, але невдовзі почав хо-

дити вже до нас: адже він умів привертати до себе людей і всюди
заводив друзів. Хвацький був цей кучерявий чолов’яга, балакучий,
спритний, об’їздив півсвіту й цікаво розповідав, що де бачив.
Атож, у компанії то був свій хлопець і як для моряка на диво по-
штивий: певно, колись стовбичив більше на містку, ніж на баку.
Впродовж місяця він щодня забігав до нас, і жодного разу мені не
спало на думку, що ця поштивість може накоїти біди. Але врешті
дещо здалося мені підозрілим, і з того дня я вже не знав спокою.
То була звичайнісінька дрібниця. Я несподівано увійшов до

вітальні й, переступаючи поріг, побачив радість на обличчі моєї
дружини. Але коли вона помітила, хто йде, то розчаровано відвер-
нулася. Цього було мені задосить. Лише з Алеком Ферберном
могла вона сплутати мої кроки. Попався б він мені тоді, я його
вбив би, бо завжди не тямлю себе, коли лютую. Мері побачила
той пекельний вогонь у моїх очах, кинулася до мене, схопила за ру-
кав і скрикнула: «Ні, Джіме, ні!» – «Де Сара?» – спитав я. «В
кухні», – відповіла вона. «Саро, – мовив я, входячи туди, – щоб і
духу цього Ферберна тут більш не було».– «Чому?» – спитала вона.
«Бо я так хочу». – «Отакої! – мовила вона. – Якщо мої друзі не
пасують до твого дому, то, може, я теж не пасую?» – «Роби, що
хочеш, – сказав я, – але якщо Ферберн ще поткнеться сюди, я
надішлю тобі його вухо в подарунок». Гадаю, вона злякалася мого
обличчя, бо не відповіла ані слова й того самого вечора виїхала.
Не знаю, чи просто зі злоби ця жінка все це виробляла, чи

хотіла посварити мене з дружиною, підбивши її на зраду. Хоч би
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як там було, вона найняла будинок за дві вулиці од нас і почала
здавати кімнати морякам. Ферберн там оселився, й Мері ходила
туди на чай до сестри й до нього. Як часто вона бувала там, я не
знаю, але одного разу вислідив її; коли я вдирався до дверей,
Ферберн утік, як підлий боягуз, перестрибнувши мур у садку. Я при-
грозив дружині, що вб’ю його, коли знову здибаю її з ним, і повів
додому, а вона схлипувала, тремтіла й була біла, як папір. Між
нами вже не залишилося й сліду кохання. Я знав, що вона нена-
видить і боїться мене; а коли від цієї думки брався до чарки, вона
ще більш ненавиділа мене.
Тим часом Сара побачила, що в Ліверпулі їй не прожити, й по-

вернулася, як я зрозумів, до своєї сестри в Кройдон, а в нас удома
все тривало, як раніше. Аж ось надійшов останній тиждень, коли
сталася вся ця біда.
Було це так. Ми вийшли на «Травневому дні» в семиденний

рейс, але велика бочка з вантажем відв’язалася й пробила перего-
родку, тож довелося повернутися до порту на дванадцять годин.
Я зійшов з пароплава й поїхав додому, гадаючи, яка це буде не-
сподіванка для дружини. Сподівався, що вона, може, зрадіє, коли
побачить мене так швидко. З цією думкою я звернув на нашу ву-
лицю, і тут повз мене промчав кеб, де вона сиділа поруч із Фер-
берном; вони собі базікали й сміялись, і гадки не маючи, що я
стою біля дороги й дивлюсь на них.
Правду вам кажу, слово даю, що з тієї хвилини я наче сам не

свій був, і як згадаю – все це здається мені туманним сном. Остан-
нім часом я багато пив, і це теж звело мене з глузду. В голові моїй
і зараз наче молот стукотить, але того ранку в моїх вухах шуміла
й гула справжнісінька Ніаґара.
Я підскочив і побіг за кебом. У руці я мав важкий дубовий

ціпок і одразу втратив розум; але поки я біг, то схитрував і трохи
відстав, щоб бачити їх, але самому не попадати їм на очі. Не-
вдовзі вони зупинилися біля вокзалу. Біля каси був великий на-
товп, тож я підійшов до них зовсім близько, але вони мене не ба-
чили. Вони взяли квитки до Нью-Брайтона. Я також, тільки сів на
три вагони далі. Коли ми приїхали, вони пішли набережною, а я –
десь за сотню ярдів позаду. Врешті я побачив, що вони беруть чо-
вен; день був дуже спекотний, і вони, звичайно, вирішили, що на
воді буде прохолодніше.
Тепер їх немовби віддали мені в руки. Був легкий туман, і за

кількасот ярдів нічого не було видно. Я теж найняв човен і поплив
за ними. Я ледве бачив їх попереду, але вони йшли так само
швидко, як і я, і від’їхали од берега, мабуть, на добру милю, перш
ніж я наздогнав їх. Туман огортав нас, мов завіса, і всередині були
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ми троє. Боже мій, як я можу забути їхні обличчя, коли вони
побачили, хто сидить у човні, що суне до них? Вона скрикнула з
жаху. Він став лаятись, мов божевільний, і тикати в мене веслом:
напевно, побачив у моїх очах смерть. Я відсахнувсь і розвалив
йому ціпком голову, мов яйце. Її я, може, й помилував би, незва-
жаючи на все своє шаленство, але вона обняла його й заплакала,
гукаючи: «Алеку!». Я вдарив ще раз, і вона впала поруч із ним.
Я був немов дикий звір, який зачув кров. Якби Сара була там, то,
Богом присягаюся, вона пішла б за ними. Я витяг ніж і... добре,
годі вже! Я несамовито радів, коли думав, що відчує Сара, поба-
чивши, чого вона домоглася. Потім прив’язав обидва тіла до чов-
на, виламав дошку й зачекав, поки вони потонули. Я був певен,
що хазяїн човна гадатиме, що вони заблукали в тумані й їх понес-
ло в море. Я повернувся на берег, приїхав на пароплав, і жодна
душа не відала про те, що сталося. Вночі я приготував посилку
для Сари, а наступного дня відіслав її з Белфаста.
Тепер ви знаєте про це всю правду. Можете повісити мене чи

зробити зі мною, що захочете, але не зможете покарати так, як
мене вже покарано. Варто мені заплющити очі, і я бачу ці два об-
личчя, що зирять на мене так, як зирили тоді, коли мій човен вип-
лив з туману. Я вбив їх швидко, а вони вбивають мене поволі: ще
одна ніч – і я або збожеволію, або помру. Ви не кинете мене до
одиночки, сер? Благаю, не робіть цього, і хай з вами поведуться у
ваш останній день так само, як ви зі мною тепер».

– Що ж це означає, Ватсоне? – похмуро спитав Холмс, поклав-
ши на стіл папір. – Який сенс у цьому ланцюзі нещасть, насильст-
ва й жаху? Адже має бути сенс – інакше вийде, що в нашому світі
панує випадок, а це неможливо уявити собі. Тож який він, цей
сенс? Ось велика, вічна загадка, на яку людський розум і досі не
здатен відповісти.

Цілком природно, що, готуючи до видання ці короткі нариси,
що ґрунтуються на численних випадках, коли унікальне
обдарування мого друга змушувало мене ставати слухачем, а
вряди-годи й актором якоїсь дивовижної драми, – я частіше
зупиняюся на його успіхах, аніж на невдачах. Я чиню так не заради
його слави, – адже саме тоді, коли він опинявся в глухому куті,
натхнення й таланти його ще більше мене дивували; проте там,
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де він зазнавав поразки, найчастіше ніхто інший теж не досягав
успіху, тож історія залишалася незакінченою. Часом, однак,
траплялося, що він помилявся, але істину все одно було розкрито.
Я маю десь із півдюжини записів про такі пригоди, найцікавіші
серед яких дві – пригода з «Обрядом родини Масґрейвів» і та,
про яку я нині розповідатиму.
Шерлок Холмс був людиною, що рідко коли тренується

заради самого тренування. Небагато є людей, здатних так
напружувати м’язи, і в своїй вазі він був, безперечно, одним з
найкращих боксерів, яких я тільки бачив. Але в марному
напруженні фізичної сили він бачив лише марну витрату енергії,
тож Холмса, бувало, й з місця не зрушиш, якщо це не стосується
його фаху: тоді він ставав справді невтомним і невідступним.
Здавалося б, для цього потрібні постійні, неослабні тренування;
щоправда, він був украй невибагливим у харчах і вельми
скромним у своїх звичках. Жодної лихої звички йому не можна
було приписати, а якщо коли-небудь він і вживав кокаїн, то хіба
що протестуючи проти того одноманіття, коли загадкових
пригод було все менше й газети ставали нецікавими.
Одного дня, рано навесні, він був такий знесилений, що пішов

зі мною гуляти до парку, де на берестах тільки-но пробилися
перші ніжні зелені пагони, а клейкі гостроверхі бруньки каштанів
почали розгортати свої п’ятипалі листки. Години зо дві ми
походжали мовчки, як і личить двом чоловікам, що найближче
знають один одного. Було близько п’ятої, коли ми повернулися
на Бейкер-стрит.

– Пробачте, сер, – мовив наш хлопчина-лакей, відчинивши
двері. – Тут вас запитував якийсь джентльмен.
Холмс із докором глянув на мене.
– От тобі й погуляли! – сказав він. – То цей джентльмен уже

пішов?
– Так, сер.
– Ти запрошував його до кімнати?
– Так, сер, він заходив туди.
– Як довго він там залишався?
– Півгодини, сер. Джентльмен був такий неспокійний, увесь

час походжав та притопував ногою. Я чекав за дверима, сер, і все
чув. Нарешті він вийшов у коридор і кричить: «То що ж, він ніколи
не прийде, цей джентльмен?» Це його слова, сер. «Вам треба ще
трохи зачекати», – кажу тоді я. «То я зачекаю на свіжому повітрі,
бо задихаюся тут! – каже він. – Зайду трохи пізніше». Сказавши це,
він підвівся, пішов і більше не повернувся, хоч як я його
переконував зачекати.
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– Добре, добре, ти зробив, що міг, – мовив Холмс, заходячи зі
мною до нашої кімнати. – Дуже негарно вийшло, Ватсоне. Мені
якраз треба діла, а це, судячи з нетерпіння того джентльмена, має
бути щось важливе. Ого! Це не ваша люлька на столі? Тоді він
залишив свою. Чудова стара вересова люлька з довгим цибухом,
які крамарі звуть бурштиновими. Цікаво, скільки справжніх
бурштинових цибухів є в Лондоні? Дехто вважає їхньою головною
ознакою муху. Але, знаєте, розвинувся цілий промисел – уводити
фальшиву муху до фальшивого бурштину... Він, напевно, був
вельми стурбований, якщо забув люльку, таку дорогу для нього.

– Звідки ви знаєте, що він так дорожить нею? – спитав я.
– Бо нова така люлька коштує сім шилінґів шість пенсів. А тим

часом, як бачите, її двічі лагодили – один раз дерев’яну частину,
другий – бурштинову. Обидва рази це йому обійшлося дорожче за
саму люльку – її скріплено срібними кільцями. Людина, мабуть,
дуже дорожить люлькою, якщо воліє двічі її лагодити, аніж
купити за ті самі гроші нову.

– Щось іще? – спитав я, побачивши, як Холмс крутить люльку
в руці й задумано, якось особливо розглядає її.
Він високо підняв люльку й постукав по ній своїм довгим,

тонким пальцем, мов професор, що показує на лекції кістку.
– Люльки часто бувають дуже цікаві, – сказав він. – Ніщо інше

не викликає такого інтересу, хіба що годинники та шнурки на
черевиках. Тут, проте, деталі не дуже яскраві та й незначні.
Власник, очевидно, – людина міцної статури, шульга, з чудовими
зубами, неохайна в звичках і не має потреби заощаджувати гроші.
Мій друг видавав цю інформацію байдуже, але я помітив, що

він скоса позирає на мене, перевіряючи, чи стежу я за ходом його
думки.

– Ви гадаєте, що людина не знає ліку грошам, якщо курить
семишилінґову люльку? – спитав я.

– Він курить ґровнерську суміш, по вісім пенсів за унцію, –
відповів Холмс, постукавши люлькою по долоні. – А можна
купити чудовий тютюн і за половину такої ціни, тож відкладати
гроші він потреби не має.

– А все інше?
– Він має звичку запалювати люльку від лампи або газового

пальника. Бачите, люлька зовсім обгоріла з одного боку. Сірник,
звичайно, такого б не наробив. Навіщо людині тримати сірник
збоку від люльки? А закурити від лампи ви не зможете, не обпа-
ливши головку люльки. Її обпалено з правого боку. З цього видно,
що він шульга. Піднесіть-но самі люльку до лампи й подивіться,
як ви, звичайна людина, підноситимете її до вогню лівим боком.
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Іноді, може, вчините й навпаки, але не кожного разу. А він це ро-
бить завжди. До того ж він прокусив бурштин наскрізь. Це може
зробити лише дужий здоровань із добрячими зубами. Але мені
здається, що я чую його кроки на сходах, тож зараз ми побачимо
дещо цікавіше за цю люльку.
За хвилину двері відчинились і до кімнати увійшов високий

молодик. На ньому був гарний, але скромний темно-сірий кос-
тюм, він тримав у руці бурий капелюх із широкими крисами. Я дав
би йому років із тридцять, хоча насправді він був, напевно, дещо
старший.

– Пробачте, – трохи ніяково почав він, – мені, мабуть, слід
було постукати. Так, так, постукати. Але я так хвилююся, отож і
виходить... – Він провів рукою по чолу, мов людина, що майже не
тямить себе, й не сів, а радше впав на стілець.

– Я бачу, що ви не спали ніч або дві, – спокійним, сердечним
голосом мовив Холмс. – Це втомлює людські нерви більш, ніж
робота, й навіть більше, ніж насолода. Дозвольте запитати, чим
можу вам допомогти?

– Мені треба вашої поради, сер. Я не знаю, що діяти, все жит-
тя моє розлетілось на друзки.

– Ви хочете скористатись моїми послугами як детектива?
– Не тільки. Я хочу знати вашу думку як людини розважливої...

і світської теж. Хочу знати, що мені робити далі. Я так сподіваю-
ся, що ви мені якось зарадите.
Він не говорив, а кидав короткі, різкі, рвучкі слова, й схоже

було, що говорити йому дуже боляче й він щоразу мусить пере-
магати себе зусиллям волі.

– Це вельми дражлива річ, – мовив він. – Ніхто не любить го-
ворити з чужими про свої родинні справи. Адже це так страшно –
розповідати, що поробляє твоя дружина, двом людям, яких
ніколи раніше не бачив. Страшно, але мусиш. Я не маю більше
сили терпіти, й мені треба поради.

– Любий містере Ґренте Манро... – почав Холмс.
Наш відвідувач скочив зі стільця.
– Як! – скрикнув він. – Ви знаєте моє ім’я?
– Якщо вже ви хочете залишатися невідомим, – усміхнувся

Холмс, – то я радив би вам кинути звичай писати своє ім’я на
підбої капелюха чи принаймні тримати його верхом до
співрозмовника. Я саме хотів сказати вам, що ми з моїм другом
вислухали в цій кімнаті силу найхимерніших таємниць і мали
щастя подарувати спокій багатьом стурбованим душам. Споді-
ваюся, те саме ми зможемо зробити й для вас. Тож попрошу вас,
оскільки час може виявитись надто дорогим, не зволікати й
одразу переповісти мені всі подробиці.
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Наш відвідувач іще раз провів рукою по чолу – так, наче
розповідати йому було неймовірно важко. З виду й кожного
поруху його я бачив, що це людина стримана, замкнена в собі,
ладна скоріше приховати свої рани, ніж гордовито виставляти їх
напоказ. Але потім він несподівано змахнув кулаком, немовби
відкидаючи всю свою стриманість, і розпочав:

– Подробиці такі, містере Холмсе. Я жонатий чоловік і
одружився три роки тому. Увесь цей час ми з дружиною щиро
кохали одне одного й були щасливіші за будь-яке інше подружжя.
Між нами не було жодної незгоди – ані в думках, ані в словах, ані
в діях. Але тепер, цього понеділка, між нами неначе виросла
стіна: я помітив, що в її житті є щось таке, про що знаю так мало,
ніби це не моя дружина, а ота жінка, що мете перед нашим
будинком вулицю. Ми стали чужими, і я хотів би знати чому.
Перш ніж розповідати далі, містере Холмсе, я хотів би, щоб

ви твердо усвідомили одну річ. Еффі кохає мене. Хай у вас не буде
щодо цього жодного сумніву. Вона кохає мене всім серцем і
душею й ніколи не кохала так, як тепер. Я знаю це. Я це відчуваю.
Я не хочу про це сперечатися. Чоловік може певно сказати, коли
жінка його кохає. Але між нами пролягла таємниця, й поки вона
не з’ясується, ми не житимемо, як раніше.

– Викладайте, будь ласка, факти, містере Манро, – дещо
нетерпляче мовив Холмс.

– Я розкажу вам усе, що знаю про минуле Еффі. Коли ми з нею
вперше зустрілися, вона була вдовою, хоч і дуже молодою, – їй
було лише двадцять п’ять. Звали її тоді місіс Геброн. Замолоду
вона виїхала до Америки й мешкала там у місті Атланті, де
одружилася з тим Геброном, що був адвокатом із доброю
практикою. У них була одна дитина, але потім там спалахнула
жовта лихоманка й забрала обох – і чоловіка, й дитину. Я сам
бачив свідоцтво про смерть чоловіка. Після того Америка
остогидла їй, вона повернулася додому й жила з незаміжньою
тіткою в місті Пінер, у Мідлсексі. Додам, що покійний чоловік не
скривдив її: Еффі мала свій капітал у чотири з половиною тисячі
фунтів, вкладений так вдало, що вона одержувала майже сім
відсотків. У Пінері Еффі прожила лише півроку, поки я зустрівся
з нею; ми покохалися й за кілька місяців одружилися.
Сам я торгую хмелем і дістаю сім-вісім сотень на рік, тож ми

не знаємо нестатків і винаймаємо в Норбері віллу за вісімдесят
фунтів на рік. Цей маленький будиночок схожий на сільську хату,
хоч це так близько від міста. Поряд із нами є заїзд, іще два будин-
ки й самотня хатина по той бік поля, що перед нами; крім цих
кількох осель, там поблизу немає ніякого житла. Трапляються
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місяці, коли справи затримують мене в місті; але влітку я часто
буваю вільний, і тоді ми з дружиною такі щасливі в своєму буди-
ночку, що ліпшого й бажати не можна. Кажу вам, що між нами
ніколи не було й тіні сварки, доки не почалася ця клята пригода.
Ще одну річ я повинен вам розповісти, перш ніж вестиму далі.

Коли ми одружилися, моя жінка перевела на мене все своє май-
но – щиро кажучи, супроти моєї волі, бо я розумію, як незручно
може це обернутися, якщо моя торгівля зазнає краху. Проте вона
так захотіла, й так було зроблено. А оце десь із шість тижнів тому
вона підійшла до мене. 

«Джеку, – сказала вона, – коли ти брав мої гроші, то казав, що
якби вони мені знадобилися, досить буде просто їх у тебе попро-
сити».

«Звичайно, – відповів я, – вони всі твої».
«Гаразд, – сказала вона, – мені треба сто фунтів».
Я був приголомшений, бо гадав, що їй знадобилася нова сук-

ня чи щось подібне.
«Навіщо ж тобі стільки?» – спитав я.
«О, – відповіла вона грайливо, – адже ти сам казав, що ти –

лише мій банкір, а банкіри, як ти знаєш, ніколи про таке не
питають».

«Якщо тобі справді треба така сума, ти, звичайно, одержиш ці
гроші», – мовив я.

«О, так, мені справді треба».
«І ти не хочеш сказати мені навіщо?»
«Може, колись і розкажу, тільки не зараз, Джеку».
Довелося мені вдовольнитися цим, хоч досі між нами не було

жодної таємниці. Я дав їй чек і більш ніколи про те не думав. Мо-
же, воно й не стосується того, що сталося потім, але я вважаю за
краще розповісти вам про це.
Я вже згадував, що недалеко від нашого будинку стоїть

хатина. Нас і її розділяє лише поле, проте, щоб дістатися до неї,
треба спершу пройти дорогою, а потім звернути на путівець.
Одразу за хатиною росте чудовий сосновий лісок, і я люблю там
гуляти, бо серед дерев завжди так мило. Останні вісім місяців
хатина стояла порожня, і мені було її дуже шкода, бо то гарнень-
кий двоповерховий будиночок із старомодним ґанком та кущами
жимолості довкола. Я, бувало, стояв перед нею й думав, як добре
було б оселитися в ній.
Отож минулого понеділка ввечері я пішов прогулятися до

ліска й раптом зустрів на путівці порожній фургон, а на моріжку
біля ґанку побачив купу килимів та всіляких речей. Ясно було, що
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хатину ту хтось нарешті винайняв. Я походжав поряд, немовби
знічев’я зупинявся, оглядав будиночок, цікавий, хто ж оселився
поруч із нами. І тут побачив в одному з горішніх вікон обличчя,
що дивилося просто на мене.
Не знаю, містере Холмсе, що то було за обличчя, але в мене

мороз пробіг поза шкірою. Я стояв далеко, тож не міг розгледіти
його риси, але в ньому було щось неприродне й нелюдське. Таким
воно мені видалось, і я швидко підійшов ближче, щоб краще роз-
гледіти людину, яка стежила за мною. Та тільки-но я наблизився,
як обличчя зникло – так несподівано, ніби пірнуло в морок кімна-
ти. Хвилин із п’ять я стояв, роздумуючи про цю пригоду й нама-
гаючись дати лад своїм враженням. Я не міг навіть сказати, чи то
чоловіче, чи жіноче обличчя. Воно було надто далеко, щоб я це
визначив. Але найбільше вразив мене його колір. Воно було
мертвотно-жовте, чи радше біле, як крейда, і якесь застигле, че-
рез що й виглядало таким жахливо неприродним. Я так розхви-
лювався, що вирішив трохи більше довідатися про нових меш-
канців хатини. Я підійшов і постукав у двері, які тут-таки відчини-
ла висока худорлява жінка з непривітним, суворим лицем.

«Чого вам?» – спитала вона з північним акцентом.
«Я ваш сусід, он звідти, – пояснив я, показуючи в бік свого бу-

динку. – Я бачу, ви щойно переїхали, тож подумав, чи не можу вам
чимось допомогти...»

«Коли треба буде, ми самі вас покличемо!» – сказала вона й
грюкнула дверима перед моїм носом. Роздратований такою
грубістю, я обернувся й пішов додому. Цілісінький вечір, хоч я й
силкувався думати про щось інше, думки моі поверталися до
привида у вікні й сердитої жінки. Я вирішив нічого не розповідати
дружині – вона в мене нервова, вразлива жінка, і я не хотів
ділитися з нею власними неприємними враженнями. Перед сном
я зауважив, між іншим, що в хатині поселилися нові наймачі, але
вона нічого на те не відповіла.
Сплю я звичайно дуже міцно. В нашій родині щоразу

жартували, що вночі мене не добудишся, хоч стріляй. Але чомусь
саме тієї ночі, – може, тому, що я був трохи стурбований через
свою невеличку пригоду, чи не знаю вже, через що, – спав я не так
міцно, як завжди. Крізь сон я відчував, що в кімнаті щось коїться,
й нарешті зрозумів, що дружина моя стоїть одягнена й бере паль-
то й капелюшок. Вуста мої вже поворухнулися пробурмотіти
щось із подивом чи докором за цю невчасну прогулянку, коли
раптом, розплющивши очі, я поглянув на її осяяне свічкою об-
личчя, й мені відібрало мову. Ніколи ще не бачив я в неї такого
обличчя – я навіть не думав, що воно може бути таким. Вона була
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мертвотно-бліда, часто дихала й, застібаючи пальто, крадькома
позирала на ліжко, щоб перевірити, чи не розбудила мене.
Вирішивши, що я все-таки сплю, вона тихо вислизнула з кімнати,
й за мить я почув різке рипіння – так риплять тільки завіси парад-
них дверей. Я сів на ліжку й потер кулаком бильце, щоб перекона-
тися, що це таки не сон. Потім дістав з-під подушки годинник: бу-
ла третя година ночі. Що справді могло спонукати мою дружину
вийти з дому о третій годині ночі?
Я просидів так хвилин із двадцять, подумки перебираючи все

це й силкуючись знайти хоч якесь пояснення. Що більше я думав,
то дивовижнішим і незбагненнішим усе це мені видавалося. Я ще
сушив собі мозок цією загадкою, коли знову почув унизу рипіння
дверей та її кроки на сходах.

«Боже мій, де ти була, Еффі?» – спитав я, тільки-но вона
увійшла.
Вона страшенно затремтіла й придушено скрикнула, коли я

заговорив. Цей крик і тремтіння схвилювало мене більше за все
інше, бо в них була якась невимовна вина. Дружина моя – жінка
щирої, відвертої вдачі, але я похолов, коли побачив, як вона про-
крадається до своєї кімнати й тремтить від того, що її чоловік за-
говорив до неї.

«Ти не спиш, Джеку?! – вигукнула вона, нервово всміхаю-
чись. – А я думала, що тебе нічим не розбудиш».

«Де ти була?» – спитав я вже суворіше.
«Ще б пак, це дивує тебе, – мовила вона, і я бачив, що пальці

її тремтять, розстібаючи пальто. – Я й сама не пригадаю, щоб зі
мною раніше таке було. Розумієш, мені раптом стало душно й по-
тягло подихати свіжим повітрям. Я, напевно, знепритомніла б,
якби не вийшла надвір. Я постояла кілька хвилин біля дверей, по-
ки трохи прийшла до тями».
Розповідаючи цю вигадку, вона жодного разу не глянула в мій

бік, і голос її був якийсь чужий. Мені було зрозуміло, що вона го-
ворить неправду. Я нічого не відповів і обернувся до стіни з по-
чуттям гіркоти в душі й з тисячами найжахливіших сумнівів та
підозр. Що моя дружина ховає від мене? Де вона була під час цієї
дивної прогулянки? Я відчував, що не матиму спокою, доки не
довідаюся про це, але все-таки не бажав розпитувати її далі після
того, як вона вже збрехала мені. Решту ночі я кашляв і крутився в
ліжку, придумуючи найнеймовірніші версії.
Наступного дня мені треба було їхати до Сіті, але я був надто

розтривожений, щоб думати про свої комерційні справи. Дружи-
на, здавалось мені, хвилювалася так само. З її швидких запиталь-
них поглядів, які вона кидала на мене, я бачив: вона зрозуміла, що
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я не повірив її поясненням, і міркує, що їй робити далі. За снідан-
ком ми ледве перемовились кількома словами, після чого я одра-
зу пішов прогулятися, щоб помізкувати про все на свіжому
повітрі.
Я дійшов до Кришталевого палацу, просидів там з годину в

парку й повернувся до Норбері о першій. Cталося так, що по до-
розі я мав пройти повз ту хатину й зупинився, щоб поглянути, чи
не визирне звідти ще раз оте дивовижне обличчя, яке вчора диви-
лося на мене. Поки я там стояв, – уявіть собі мій подив, містере
Холмсе, – двері відчинились, і з них вийшла моя дружина.
Побачивши її, я занімів, але моє хвилювання було ніщо в

порівнянні з тим, що відбилося на її обличчі, коли наші очі
зустрілися. Першої ж миті, здавалося, вона хотіла кинутись назад,
але побачивши, що всяка спроба сховатися буде марною,
підійшла до мене з блідим видом і переляканими очима, до яких
зовсім не пасувала усмішка на вустах.

«О, Джеку, – мовила вона, – я заходила туди спитати, чи не
треба допомогти чимось нашим новим сусідам. Чому ти так ди-
вишся на мене, Джеку? Ти на мене гніваєшся?»

«Так, – сказав я, – ось куди ти ходила вночі».
«Що ти кажеш?!» – скрикнула вона.
«Ти була тут. Я певен цього. Що то за люди, що ти відвідуєш

їх у таку годину?»
«Я тут раніше не бувала».
«Як ти можеш так відверто мені брехати? – вигукнув я. – В те-

бе навіть голос змінюється, коли ти говориш. Хіба я мав від тебе
якісь таємниці? Я зараз увійду всередину й дізнаюся, в чому річ».

«Ні, ні, Джеку, заради Бога!» – нестямно скрикнула вона. Коли
я все ж наблизився до дверей, вона вхопила мене за рукав і
гарячково потягла геть.

«Благаю тебе, не роби цього, Джеку! – кричала вона. –
Присягаюся, що згодом я розповім тобі про все, але якщо ти
зараз увійдеш туди, може статися велика біда». 
Я спробував її відштовхнути, та вона пригорнулася до мене в

несамовитому благанні.
«Повір мені, Джеку! – вигукнула вона. – Повір мені лише

цього разу. Ти ніколи про це не пошкодуєш. Ти знаєш, що я нічого
не таїла б од тебе – хіба що заради тебе самого. Йдеться про наше
життя. Якщо ми зараз підемо додому, все буде гаразд. Якщо ти
вдерешся до цієї хатини, між нами все буде скінчено».
Її голос, уся її поведінка, були такі переконливі що я нерішуче

став перед дверима.
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«Гаразд, я повірю тобі, але тільки з однією умовою, – сказав я
врешті. – З цієї хвилини між нами не буде жодної таємниці. Ти
вільна зараз нічого мені не пояснювати, але пообіцяй, що ніяких
нічних відвідин більше не буде – нічого такого, що треба від мене
ховати. Я ладен забути те, що вже сталося, якщо ти пообіцяєш,
що надалі такого вже не буде».

«Я знала, що ти повіриш мені! – вигукнула вона, полегшено
зітхаючи. – Все буде, як ти хочеш. Ходімо, ходімо звідси!».
Тримаючи й далі мене за рукав, вона відвела мене від тієї

хатини. Дорогою я озирнувся – з горішнього вікна за нами
стежило те саме жовте мертвотне обличчя. Що могло бути
спільного в цієї істоти з моєю дружиною? І що могло пов’язувати
її з тією простакуватою, грубою жінкою, яку я бачив учора? Це
було для мене химерною загадкою, і я знав, що не матиму спокою
доти, доки не розгадаю її.
Два дні після того я просидів удома, й дружина начебто чесно

дотримувалась нашої умови; в усякому разі, вона не виходила й за
поріг. Але третього дня я отримав очевидний доказ того, що її
присяги було замало, аби покінчити з тією таємницею, яка
змушувала її критись від чоловіка.
Того дня я поїхав до міста, але повернувся потягом не о

третій тридцять шість, як завжди, а раніше – о другій сорок. Коли
я прийшов додому, до передпокою вбігла перелякана покоївка.

«Де господиня?» – спитав я.
«Пішла, мабуть, погуляти», – відповіла вона.
У мене одразу виникла підозра. Я кинувся нагору

переконатися, що її справді нема вдома. Випадково поглянувши у
вікно, я побачив, що покоївка, з якою я щойно розмовляв, щодуху
біжить через поле до тієї хатини. Я все зрозумів. Моя дружина
пішла туди й попросила покоївку покликати її, коли я повернуся.
Тремтячи з гніву, я побіг униз і помчав до хатини, вирішивши
назавжди покінчити з цією загадкою. Я бачив, як дружина з
покоївкою бігли путівцем назад, але не став переймати їх. Тінь,
що затьмарила моє життя, таїлася в тій хатині. Я заприсягся: хай
станеться що завгодно, але цій таємниці буде покладено край.
Навіть не постукавши, я крутонув ручку дверей і ввірвався до
коридору.
На першому поверсі було спокійно й тихо. В кухні посвистував

над вогнем казанок, у кошику згорнувся клубком великий чорний
кіт, але ніде не було й сліду тієї жінки, яку я бачив минулого разу.
Я кинувся з кухні до кімнати – там теж нікого. Тоді я вибіг схо-
дами нагору й побачив, що в горішніх двох кімнатах теж нікого
нема. В усьому будинку не було ані душі. Меблі й картини всюди
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були грубі, найдешевші, крім однієї кімнати – тієї, у вікні якої я
бачив оте дивне обличчя. Тут було затишно, гарно, але всі мої
підозри розгорілися лютим полум’ям, коли я побачив на камінній
полиці фотографію моєї дружини на повен зріст – ту саму, яку вона
замовила на моє прохання три місяці тому.
Я пробув там досить довго, поки не переконався, що будинок

справді порожній. Потім пішов звідти з тяжким тягарем на серці.
Дружина зустріла мене в передпокої, коли я повернувся додому,
але я був занадто ображений і роздратований для того, щоб гово-
рити з нею, тож пройшов повз неї до свого кабінету. Проте не
встиг я зачинити двері, як вона увійшла слідом.

«Пробач, що я порушила свою обіцянку, Джеку, – мовила во-
на, – але якби ти знав усе, то, я певна, простив би мені».

«Ну то розкажи мені все», – відповів я.
«Не можу, Джеку, не можу!» – вигукнула вона.
«Поки ти не скажеш, хто мешкає в тій хатині й кому ти пода-

рувала свою фотографію, між нами не може бути ніякої дові-
ри», – відповів я й пішов геть із дому. Це було вчора, містере
Холмсе. З того часу я не бачив її й не знаю нічого, що ж то за при-
чина така з нею і з тією хатиною. Вперше між нами пролягла тінь,
і це так мене приголомшило, що я не знав, як далі бути. Й раптом
оце сьогодні мені спало на думку, що єдина людина, яка може
щось мені порадити, – це ви; тож я поспішив до вас і з надією
віддаюся до ваших рук. Коли я щось неясно розповів, питайте ме-
не, будь ласка. Але благаю, порадьте якомога скоріше, що мені
робити, бо я вже не маю сили терпіти ці муки.
Ми з Холмсом з величезною цікавістю вислухали цю химерну

історію, яку він розповів нам уривчастим, надщербленим голо-
сом, що свідчило про його надзвичайне збудження. Мій друг якусь
мить сидів мовчки, замислено підперши рукою підборіддя.

– Скажіть-но мені, – мовив він урешті, – чи можете ви
заприсягтися, що у вікні справді було людське обличчя?

– Обидва рази, коли я його бачив, я дивився здалеку, тож
напевно сказати не можу.

– Однак ви кажете, що воно справило на вас неприємне
враження.

– Його колір видавався мені неприродним, риси були на диво
застиглі. Коли я підходив ближче, воно тієї ж миті зникало.

– Як давно дружина попросила у вас сотню фунтів?
– Зо два місяці тому.
– Чи бачили ви коли-небудь фотографію її чоловіка?
– Ні, в Атланті невдовзі після його смерті сталася велика

пожежа, і всі її папери згоріли.
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– Але вона все-таки мала свідоцтво про його смерть. Ви
казали, що бачили його.

– Так, після пожежі вона замовила собі копію.
– Чи зустрічалися ви коли-небудь з кимось із тих, хто знав її в

Америці?
– Ні.
– Чи пропонувала вона вам коли-небудь поїхати туди?
– Ні.
– Чи одержувала звідти листи?
– Ні.
– Дякую. Тепер я хотів би трохи поміркувати про цю справу.

Якщо в тій хатині зараз ніхто не живе, у нас можуть виникнути
проблеми. Коли ж її покинули тимчасово, що мені здається
ймовірнішим, то мешканців учора хтось попередив про те, що ви
йдете, і вони встигли сховатися, – зараз, мабуть, вони вже вдома,
і ми все легко з’ясуємо. Раджу вам повернутися до Норбері й ще
раз оглянути вікна хатини. Якщо ви переконаєтеся, що там хтось
живе, не вривайтеся туди самі, а надішліть нам телеграму. За го-
дину ми прибудемо туди й дуже скоро дізнаємося, в чому річ.

– А якщо там і досі нікого немає?
– Тоді я приїду завтра, й ми поговоримо, як нам бути. На все

добре, й не хвилюйтеся, поки не довідались, чи справді є для цьо-
го підстава.

– Побоююсь, що справа тут не така проста, як вам здається,
Ватсоне, – мовив мій друг, коли випровадив містера Ґрента Манро
за двері й невдовзі повернувшися до кімнати. – Що ви про це га-
даєте?

– Якась брудна історія, не інакше, – відповів я.
– Авжеж. Тут або шантаж, або я жорстоко помиляюся.
– І хто ж шантажист?
– Мабуть, ота істота, що мешкає в єдиній затишній кімнаті

хатини й тримає на каміні фотографію дружини містера Манро.
Слово честі, Ватсоне, в тому мертвотному обличчі за вікном є
щось привабливе, і я не хотів би проминути такого випадку.

– Ви вже маєте якусь думку з цього приводу?
– Так, але це лише здогади. І мені дуже не хотілося б, щоб

вони виявилися хибними. В тій хатині живе перший чоловік тієї
дами.

– Чому ви так гадаєте?
– А чим іще можна пояснити її божевільний страх, що туди

увійде містер Манро? Факти, як я їх бачу, приблизно такі. Ця
жінка одружилася в Америці. В її чоловіка виявився нестерпний
характер або, скажімо, погана хвороба – проказа чи божевілля.
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Врешті-решт вона тікає від нього, повертається до Англії, змінює
ім’я й починає життя, як їй здається, спочатку. Вже три роки вона
одружена з іншим і вважає себе в цілковитій безпеці – чоловікові
вона показала свідоцтво про смерть якоїсь іншої людини, – коли
раптом про місце її перебування довідується перший чоловік або,
скажімо, якась не дуже добропорядна жінка з його оточення. Во-
ни шантажують її, що приїдуть і все викриють. Вона просить у
другого чоловіка сто фунтів і намагається відкупитись. Але вони
все-таки приїжджають, і коли чоловік випадково каже дружині,
що в хатині з’явилися нові мешканці, вона якимось чином здога-
дується, що то її переслідувачі. Дружина чекає, поки чоловік засне,
й кидається благати їх, щоб вони її облишили. Не досягши успіху,
вона йде до них наступного ранку, й чоловік, як він сам розповів
нам, зустрічає її, коли вона саме виходить від них. Вона обіцяє йо-
му більш туди не ходити, але через два дні, не втративши надію
позбутися страшних сусідів назавжди, робить іще одну спробу,
взявши з собою фотографію, яку вони, можливо, видурили в неї.
Саме під час їхніх переговорів і прибігає покоївка зі звісткою, що
містер Манро уже вдома; дружина, розуміючи, що він зараз
прибіжить туди, випроваджує шантажистів чорним ходом – до то-
го самого соснового ліска, про який уже згадувалося. Чоловік,
приходить і нікого не застає в хатині. Однак я не буду вельми вра-
жений, якщо це повториться й сьогодні, коли він піде ввечері на
вивіди. Що ви скажете про таке моє припущення?

– Це лише припущення.
– Але воно принаймні пов’язує всі факти. Коли ми дізнаємося

про щось нове, що не вкладеться в нього, ми встигнемо його
переглянути. А зараз облишмо морочити собі цим голову, доки
не дістанемо якоїсь звістки від нашого друга з Норбері.
Проте чекати її довелося недовго. Телеграма надійшла,

тільки-но ми допили чай.
«У хатині все ще живуть, – ішлося в телеграмі. – Знову бачив у

вікні обличчя. О сьомій прийду на станцію зустрічати. До вашого
приїзду нічого не чинитиму».

Коли ми висіли з потяга, Ґрент Манро чекав на платформі, і в
світлі станційних ліхтарів нам було видно, що він дуже блідий і
тремтить від хвилювання.

– Вони ще там, містере Холмсе, – мовив він, схопивши мого
друга за рукав. – Я бачив у хатинці світло, коли йшов сюди. Тепер
ми покінчимо з цим назавжди.

– То яким є ваш намір? – спитав Холмс, коли ми пішли тем-
ною алеєю.
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– Я силоміць вдеруся до хатини й сам подивлюся, хто там є.
Я хочу, щоб ви обидва були свідками.

– Ви твердо вирішили вчинити так попри застороги дружини,
що для вас краще було б не розкривати тієї таємниці?

– Так, твердо.
– Що ж, гадаю, ви на правильному шляху. Будь-яка правда кра-

ща за непевні сумніви. Рушаймо туди негайно. Звичайно, тут пах-
не порушенням закону, однак, як на мене, варто спробувати.
Ніч була дуже темна й почала сіяти мжичка, коли ми звернули

на вузький, порізаний глибокими коліями путівець із живопло-
том обабіч. Містер Ґрент Манро з нетерплячки мало не кинувся
бігцем, тож ми спотикаючися ледве встигали за ним.

– Це вогні мого будинку, – пробурмотів він, показуючи на
світло, що мерехтіло між деревами. – А он та хатина, і я зараз
туди увійду.
Путівець у цьому місці повертав, і хатина стояла зовсім поряд.

Жовта смуга світла на чорній землі перед нами свідчила, що двері
не зачинено; одне з горішніх вікон яскраво світилося. Ми погля-
нули туди й побачили темну пляму, що рухалася на тлі завіси.

– Це та істота! – вигукнув Ґрент Манро. – Ви самі бачите, що
там хтось є. А тепер – за мною, й ми швидко про все дізнаємося.
Ми підійшли до дверей, але раптом з темряви виринула жінка

й стала посеред золотавої смуги світла. Я не міг розібрати її об-
личчя, але руки у неї були благально простерті вперед.

– Ні, Джеку, заради Бога! – вигукнула вона. – Я передчувала,
що ти сьогодні прийдеш. Не думай про це погано, любий! Повір
мені ще раз, і ти ніколи про це не пошкодуєш.

– Я надто довго вірив тобі, Еффі! – злісно вигукнув він. – Пус-
ти мене! Я все одно ввійду досередини. Ми з друзями вирішили
заладнати цю справу раз і назавжди! – Чоловік одтрутив її вбік, і
ми негайно пішли слідом за ним. Тільки-но він штовхнув двері, як
просто перед ним виросла літня жінка й заступила йому дорогу,
але він відсторонив її, й за мить ми всі вже підіймалися сходами.
Ґрент Манро вбіг до освітленої горішньої кімнати, а ми – за ним.
Кімната була затишна, з чудовими меблями; на столі горіли

дві свічки й дві – на каміні. В кутку, схилившись над столом,
сиділа маленька дівчинка. Обличчя її було відвернене вбік, коли
ми увійшли. Ми лише помітили, що на ній червона сукенка й довгі
білі рукавички. Коли вона жваво кинулася до нас, я скрикнув з
подиву. Її обличчя, що обернулося до нас, було дивного мертвот-
ного кольору, і риси його нічого не виражали. Та за хвилину
таємницю його було розкрито. Холмс, усміхнувшись, провів рукою
дитині за вухом, маска з обличчя дівчинки сповзла, й чорне, як
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вугіль, негреня, виблискуючи своїми біленькими зубками, весело
засміялося, побачивши наші здивовані обличчя. Потішений весе-
лощами дитини, я й собі вибухнув сміхом, але Ґрент Манро сто-
яв, вирячивши очі й схопившись рукою за горло.

– О Боже! – скрикнув він. – Що це все означає?
– Зараз я скажу тобі, що це означає! – вигукнула його дружина,

заходячи до кімнати з гордовитим, рішучим видом. – Ти змушуєш
мене сказати це супроти мого бажання, тож ми нарешті виріши-
мо разом, як нам вчинити далі. Мій чоловік в Атланті помер.
Моя дитина вижила.

– Твоя дитина?
Вона дістала схований на грудях срібний медальйон.
– Ти ніколи не заглядав усередину.
– Я не знав, що його можна відкрити.
Вона натисла пружину, покришка відскочила. Під нею був пор-

трет чоловіка витонченої краси, але з явними рисами африкансь-
кого походження.

– Це Джон Геброн з Атланти, – мовила господиня, – й шля-
хетнішого чоловіка за нього не було в цілому світі. Одруживши-
ся з ним, я відрізала себе від свого народу, але жодного разу ні на
мить не пошкодувала про те. Нам не пощастило – єдина наша
дитина вдалася більш у нього, ніж у мене. Таке часто буває в
мішаних шлюбах, і мала Люсі набагато чорніша за свого батька.
Але чорна чи біла, вона моя мила маленька дівчинка, мамина пе-
стунка! 
Почувши ці слова, дитина підбігла до неї й зарилася личком у

її сукню. 
– Тоді я залишила її в Америці, – вела жінка далі, – лише через

те, що вона не зовсім іще одужала й переїзд міг їй лише
зашкодити. Я віддала її під опіку старої шотландки, що була
колись нашою служницею. Я ніколи й гадки не мала покинути
свою дитину. Але коли випадок звів мене з тобою, Джеку, коли я
відчула, що кохаю тебе, то побоялася розповісти тобі про неї. Хай
Бог мені простить, але я боялася, що втрачу тебе, й мені не стало
мужності розповісти тобі про все. Довелося вибирати між своєю
дівчинкою й тобою, і, сплохувавши, я відмовилася від неї. Три
роки я приховувала це від тебе, але отримувала вісті від няні, що
з дитиною все гаразд. Та кінець кінцем у мене з’явилося
нездоланне бажання ще раз побачити свою дитину. Я боролася з
ним, але марно. Я знала, що це небезпечно, але дозволила, щоб
дитину привезли сюди хоча б на кілька тижнів. Я послала няні сто
фунтів і сказала, як їй треба поводитися тут, у цій хатині, щоб її
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вважали просто за нашу сусідку. Я страшенно боялася й заборони-
ла виводити з дому дитину вдень; удома ми прикривали їй личко
й руки, щоб хтось не помітив її крізь вікно й не пустив чутку, що
поряд з’явилася чорна дитина. Якби я менше боялася, було б ро-
зумніше з мого боку; але я божеволіла зі страху, що ти довідаєшся
правду.
Ти перший сказав, що в хатині хтось оселився. Мені слід було

зачекати до ранку, та я не могла заснути від хвилювання й на-
решті потихеньку вийшла, знаючи, як важко тебе розбудити. Але
ти побачив, як я виходила, й з того почалися всі мої клопоти. На-
ступного дня мені довелося змиритись, і ти вчинив дуже шляхет-
но – не став мене розпитувати. Проте третього разу, коли ти
увірвався до хатини через парадні двері, няня з дитиною ледве
встигли втекти чорним ходом. І ось сьогодні ввечері ти довідав-
ся про все, і я питаю тебе: що тепер буде з нами – з моєю дити-
ною й зі мною? – Вона стисла руки й чекала на відповідь.
Минуло довгих десять хвилин, перш ніж Ґрент Манро пере-

рвав мовчанку, але його відповідь була така, що я й досі з вели-
кою приємністю згадую її. Він підняв дитину, поцілував, а відтак,
тримаючи її на руці, другу руку подав дружині й обернувся до две-
рей.

– Нам буде зручніше поговорити про це вдома, – сказав він. –
Я не дуже добрий чоловік, Еффі, але гадаю, що все-таки кращий,
ніж ти досі вважала.
Ми з Холмсом провели їх до повороту, й коли вони пішли, мій

друг смикнув мене за рукав.
– Як на мене, – сказав він, – з нас буде більше користі в Лон-

доні, аніж у Норбері.
Більше ми не говорили про цю пригоду аж до пізньої ночі,

коли, взявши запалену свічку, Холмс обернувся до дверей, що
вели до його спальні.

– Ватсоне, – мовив він, – якщо вам коли-небудь почне
здаватися, що я занадто впевнений у своїх силах чи приділяю
якійсь справі замало уваги, прошепотіть, будь ласка, мені на вухо:
«Норбері», – і я буду вам безмежно вдячний.
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