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Навесні 1894 року увесь Лондон схвилювало, а вищий світ
дуже вразило убивство вельможного Рональда Адера, скоєне за
надзвичайних і найзагадковіших обставин. Нині публіка вже знайо-
ма з подробицями цього злочину, що їх з’ясувало поліційне
слідство; але ця справа виявилася такою серйозною, що більшу
частину подробиць висвітлити було неможливо. Лише тепер,
майже через десять років, я дістав змогу відтворити ті ланки,
яких бракувало в цьому дивовижному ланцюзі подій. Злочин цей
був прикметний і сам по собі, але вся ця прикметність нічого для
мене не варта поряд із тими неймовірними подіями, що стали
його продовженням і приголомшили мене більше від усіх пригод
у моєму неспокійному житті. Навіть зараз, коли минуло стільки
років, я згадую про них із захопленням і відчуваю той несподіва-
ний приплив радощів, подиву та вагань, що сповнив тоді мої
думи. Дозвольте ж мені попросити в тих читачів, які виявляли
певну цікавість до моїх невеличких нарисів про вчинки й думки
однієї надзвичайної людини, пробачення за те, що я не одразу
поділився з ними своїм відкриттям: я вважав це за свій найпер-
ший обов’язок, хоч би як був скутий наполегливою забороною, що
виходила з уст цієї людини, – забороною, яку було знято лише
третього дня минулого місяця.
Зрозуміло, що з часів тісної дружби з Шерлоком Холмсом я

глибоко зацікавився злочинами, а після його зникнення ніколи не
проминав у газетах звітів про нерозкриті загадки. Частенько
навіть траплялося, що я заради власної втіхи намагався застосо-
вувати його методи для їхнього розкриття, хоча й без великого
успіху. Але жодна з цих загадок не вразила мене так, як трагедія
з Рональдом Адером. Прочитавши в поліційному звіті, що «вбив-
ство було зумисне й скоєне однією або кількома невідомими осо-
бами», я глибше, ніж будь-коли, усвідомив, якої тяжкої втрати
зазнало наше суспільство через смерть Шерлока Холмса. В цій
химерній справі були подробиці, що напевно привернули б особ-
ливу його увагу, і до розслідів поліції дещо  додалося, а можливо,
в чомусь випередили її завдяки набутій спостережливості й

6



пильному розумові найкращого детектива в Європі. Цілий день,
об’їжджаючи своїх пацієнтів, я подумки повертався до цієї справи,
однак не міг знайти жодного пояснення, яке видалося б мені за-
довільним. Ризикуючи повторити відомі кожному речі, я все-таки
хотів би нагадати про подробиці саме так, як про них дізналася
публіка після завершення слідства.
Вельможний Рональд Адер був другим сином графа Мейнуса,

тогочасного губернатора однієї з наших австралійських колоній.
Адерова мати саме приїхала з Австралії до Англії, де їй мали опе-
рувати катаракту, й мешкала разом із сином Рональдом та доч-
кою Гільдою на Парк-Лейн, 427. Юнак обертався в найкращих
світських колах, не маючи, мабуть, жодного ворога й жодної
лихої звички. Він був заручений з міс Едіт Вудлі з Карстерса, але
за кілька місяців до описуваних подій наречені вирішили розлучи-
тись і не завдали цим одне одному ніякого болю. В усьому іншо-
му, – і це саме так, – життя Адера минало у вузькому родинному
й товариському колі, а звички й смаки його були найскромніши-
ми. І ось цього безжурного юнака спіткала смерть, причому най-
дивовижніша й найнесподіваніша, і сталося це ввечері 30 березня
1894 року, між десятою годиною та одинадцятою годиною
двадцять хвилин.
Рональд Адер постійно грав у карти, але ніколи не робив

надто великих ставок. Він був членом гральних клубів Болдвін,
Кавендиш та Баґатель. З’ясовано було, що в день своєї смерті,
після обіду, він зіграв один робер у віст в останньому з цих клубів.
Грав він там і до обіду. Його партнери – містер Меррей, сер Джон
Гарді та полковник Морен – засвідчили, що грали вони саме у віст
і що гравці лишилися майже при своєму. Адер програв фунтів із
п’ять, але не більше. Грошей він мав багато – такий програш не
міг би схвилювати його. Грав він майже щодня в тому чи іншому
клубі, але грав обережно й найчастіше вигравав. Зі свідчень також
з’ясувалося, що кілька тижнів тому він, граючи в парі з полковни-
ком Мореном, виграв чотириста двадцять фунтів у Ґодфрі
Мільнера та лорда Балморала. Це все, що було відомо слідству
про останні тижні його життя.
Увечері, коли стався злочин, він повернувся з клубу рівно о

десятій. Мати й сестра саме поїхали кудись у гості. Служниця
посвідчила, що чула, як він заходив до своєї кімнати на третьому
поверсі, що звичайно правила йому за вітальню. Вона запалила
там у каміні й відчинила вікно, щоб випустити дим. Звідти вона
не чула жодного звуку аж до двадцятої хвилини на дванадцяту,
коли повернулися леді Мейнус та її дочка. Мати пішла до кімнати
сина, щоб сказати йому «на добраніч». Двері було замкнено
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зсередини, й звідти ніхто не відповідав, незважаючи на її крик і
стукіт. Тоді вона здійняла тривогу й двері висадили. Нещасний
юнак лежав на підлозі коло стола. Голова його була прострелена
револьверною кулею, але жодної зброї в кімнаті не знайшли. На
столі лежали дві банкноти по десять фунтів і ще сімнадцять
фунтів сріблом та золотом, причому монети було складено
стовпчиками різної висоти. Поряд лежав папірець із якимись
числами та іменами кількох Адерових приятелів із клубу, з чого
видно було, що перед смертю він підраховував свої програші й
виграші в картах. 
Ретельне розслідування всіх обставин ще більше ускладнило

цю справу. Насамперед незрозуміло було, чому Адер замкнув
двері зсередини. Це міг зробити і вбивця, а потім утекти через
вікно. Але вікно було щонайменше за двадцять футів од землі, а
під ним був квітник із крокусами. Ані квітів, ані землі там ніхто
не потоптав; не було слідів і на вузькій смузі травника, що
відділяв будинок від вулиці. Отож, виходить, двері замкнув сам
юнак. То як він спіткав свою смерть? Ніхто не міг би влізти у
вікно, не залишивши під ним слідів. Якщо ж припустити, що вбив-
ця стріляв крізь вікно, то це мав бути чудовий стрілець, що зміг
убити людину револьверною кулею з такої відстані. До того ж,
Парк-Лейн – вулиця людна, а менше ніж за сотню ярдів від будин-
ку – стоянка кебів. Проте пострілу ніхто не чув. І все ж тут був уби-
тий і була револьверна куля, що пройшла навиліт і, судячи з
заподіяної рани, спричинила миттєву смерть. Такі були обстави-
ни таємниці Парк-Лейн, яку ще більше заплутувала цілковито
незрозуміла причина: як я вже казав, молодий Адер не мав ворогів,
а грошей чи коштовностей у кімнаті ніхто не чіпав.
Цілий день я подумки перебирав ці факти, намагаючись за-

стосувати хоч якусь теорію, що звела б їх в одне ціле, й відшукати
«точку найменшого опору», яку мій бідолашний друг вважав за
початок будь-якого розсліду. Мушу признатися, що це майже не
вдалося мені. Увечері я гуляв у парку й близько шостої години
опинився на Оксфорд-стрит, на розі Парк-Лейн. На вулиці зібрав-
ся натовп зівак, які зирили на одне й те саме вікно, і я зрозумів,
що це той будинок, де сталося вбивство. Високий худорлявий
чоловік у темних окулярах, що дуже скидався на детектива в
цивільному, наполягав на якійсь власній думці щодо злочину, а
весь натовп слухав, оточивши його з усіх боків. Я протиснувся
ближче до нього, але міркування його здалися мені такими недо-
лугими, що я з огидою подався назад. Пробираючися крізь натовп,
я випадково зачепив якогось скоцюрбленого дідка, що стояв
позаду мене, й він випустив з рук кілька книжок, які тримав під

8



пахвою. Допомагаючи йому підібрати їх, я помітив назву однієї з
книжок – «Походження культу дерев» – і подумав, що це, напевно,
якийсь бідний книголюб, що заради чи то заробітку, чи то власної
втіхи збирає рідкісні видання. Я став просити в нього вибачення,
але схоже було, що ці книжки, з якими я так необачно повівся, були
для їхнього власника надто дорогі. Він сердито щось пробур-
мотів, зневажливо відвернувсь, і я побачив, як його згорблена
спина й сиві бакенбарди зникли у натовпі.
Мої спостереження за будинком 427 на Парк-Лейн мало прояс-

нили справу, яка мене зацікавила. Будинок відмежовував від вулиці
низенький мур з ґратами, який не сягав і п’яти футів заввишки.
Отже, будь-хто міг дуже легко потрапити в садок. Але вікно було
справді недоступне: біля нього немає ні ринви, ні найменшого ви-
ступу, тож залізти туди не змогла б навіть найспритніша людина.
Спантеличений усім цим, я подався назад до Кенсинґтона. Але не
просидів у кабінеті й п’яти хвилин, як служниця сказала, що мене
хоче бачити якийсь чоловік. На мій подив, то був не хто інший, як
отой дивакуватий старий книголюб: його зморшкувате обличчя
визирало з пасм сивого волосся, а під пахвою він тримав свої
рідкісні томи.

– Ви, звичайно, здивовані, що побачили мене, сер? – спитав він
дивним, рипучим голосом.
Я підтвердив, що так.
– Бачте, я людина ввічлива, сер: коли я шкутильгав за вами й

побачив, що ви увійшли сюди, то подумав, що мушу зайти попро-
сити пробачення в такого ласкавого джентльмена. Адже якщо я й
трошки погарячкував, сер, то, далебі, не хотів вас образити, й
дуже дякую вам за те, що ви попідбирали мої книжки.

– Та годі вже про ті дрібниці, – мовив я. – Дозвольте спитати,
як ви дізналися, хто я такий?

– Ну, це дуже просто, сер. Я ваш сусід, а моя маленька книгар-
ня міститься на розі Черч-стрит, і я буду радий колись побачити
вас у себе. Може, ви теж збираєте книжки, сер? Ось «Птахи Бри-
танії», «Катулл», «Священна війна» – купіть, сер, дешево віддам.
П’ять томів якраз заповнять оту другу полицю вашої шафи. Вона
якось неакуратно виглядає, еге ж, сер?
Я поглянув на шафу, що стояла позаду. Коли ж обернувся

знову, то побачив, що біля мого письмового столу стоїть
усміхнений Шерлок Холмс. Я підскочив і з хвилину дивився на
нього в німому подиві, а потім, мабуть, знепритомнів – уперше й,
сподіваюся, востаннє в житті. Перед моїми очима закрутився
сивий туман, а коли він розвіявся, я побачив, що комір у мене роз-
стебнутий, і відчув на губах смак бренді. Холмс схилився над
моїм стільцем, тримаючи в руці флягу.
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– Любий мій Ватсоне, – промовив добре знайомий голос, –
тисячу разів прошу у вас вибачення. Не думав, що це вас так
вразить.
Я схопив його за руки.
– Холмсе! – вигукнув я. – То це ви?! Невже ви справді живі?!

Як ви змогли вибратися з того провалля?
– Зачекайте хвилинку, – сказав він. – Чи певні ви, що вже

здатні вести розмову? Моя надто вже несподівана поява зовсім
приголомшила вас.

– Мені вже краще, але, далебі, Холмсе, я ледве вірю своїм
очам. Боже милий! Невже це ви, ви, а не хтось інший, стоїте в
моєму кабінеті? – Я знову схопив його за рукав і намацав тонку,
жилаву руку. – Ні, ви не дух, аж ніяк, – додав я. – Любий мій дру-
же, я дуже радий бачити вас! Сідайте і розкажіть мені, як вам по-
щастило врятуватися з того страшного провалля.
Він сів навпроти мене й звичним недбалим порухом запалив

цигарку. Вбраний він був у запилюжений сурдут книгаря, але
решта його маскараду – пасмо сивого волосся й старі книжки –
лежали на столі. Холмс, здавалося, схуд іще більше, а його очі
стали ще пильніші, але мертвотна блідість його орлиного
обличчя свідчила, що життя, яке він вів останнім часом, було не
на користь його здоров’ю.

– Як приємно випростатись, Ватсоне, – мовив він. – Ні, це не
жарт, адже людині такого зросту нелегко стати коротшою на
цілий фут і ходити так кілька годин поспіль. А тепер, любий мій
друже, поговорімо про серйозніші речі: я хочу попросити вашої
допомоги, бо на нас чекає ціла ніч важкої й небезпечної праці.
Краще вже я про все розповім вам, коли все це скінчиться.

– Але я палаю нетерпінням. Я волів би вислухати вас
одразу ж.

– Ви підете цього вечора зі мною?
– Коли хочете й куди хочете.
– Так само, як і за давніх часів! Ми ще встигнемо попоїсти,

перш ніж піти. А тепер щодо того провалля. Мені неважко було з
нього вибратися з тієї простої причини, що я ніколи там не був.

– Ніколи не були?
– Ні, Ватсоне, ніколи не був. Але мій короткий лист до вас був

цілком щирий. Я не мав жодного сумніву, що життя моє скінчило-
ся, коли побачив на вузькій стежині лиховісну постать покійного
професора Моріарті, яка відрізала мені шлях до порятунку. У його
сірих очах я прочитав невблаганне рішення. Ми перекинулися з
ним кількома словами, й він ласкаво дозволив мені написати ко-
роткий лист, який ви потім знайшли. Я залишив той лист разом
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зі своєю цигарницею та альпенштоком, а сам пішов стежкою впе-
ред. Моріарті попрямував за мною. Я дійшов до урвища й зупи-
нився. Він не витяг ніякої зброї, але накинувся до мене і обхопив
своїми довгими руками. Він знав, що гра його скінчена, й хотів
лише одного – помститися мені. Не відпускаючи один одного, ми
стояли, хитаючись, над урвищем. На щастя, я трохи знаюся на
японській боротьбі «баріцу», що не раз ставала мені в великій
пригоді. Я вислизнув з його обіймів; він страшно скрикнув і з хви-
лину шалено тупцював над проваллям, хапаючи руками повітря.
Але все-таки зберегти рівновагу йому не вдалося й він упав.
Схилившись над урвищем, я бачив, як падав професор. Потім він
ударився об камінь і зник у воді.
З величезним подивом я слухав пояснення Холмса, що, роз-

повідаючи, спокійно попихкував цигаркою.
– Але ж сліди! – вигукнув я. – Я на власні очі бачив сліди двох

людей, що спускалися стежкою, й ніяких слідів, що вели б назад.
– Це сталося так. Тієї миті, коли професор зник у проваллі, я

зрозумів, що доля дарує мені незвичайний шанс. Я знав, що
Моріарті – не єдиний, хто бажає моєї смерті. Зоставалося щонай-
менше троє його спільників, у серцях яких загибель їхнього про-
водиря пробудила б жадобу помсти. Усі вони – найнебезпечніші
люди. Хтось із них неодмінно поквитався б зі мною. А коли всі га-
датимуть, що мене нема на світі, то вони, ці люди, діятимуть
вільно, швидше себе викажуть і рано чи пізно я зможу знищити їх.
Ось тут я й оголошу, що живий. Людський мозок працює так
швидко, що я вже обміркував цей намір, перш ніж професор
Моріарті опинився на дні Райхенбахського водоспаду.
Я підвівся й оглянув кам’яну стіну скелі позаду себе. У вашому

мальовничому описі моєї загибелі, який я з величезною цікавістю
прочитав за кілька місяців після того, ви стверджували, що стіна
була зовсім гладенька. Це не так. Там було кілька невеличких ви-
ступів, а трохи вище – щось схоже на виїмку. Скеля була така
висока, що залізти на неї було зовсім неможливо; так само
неможливо було пройти мокрою стежкою, не залишивши на ній
слідів. Я міг, щоправда, взути черевики закаблуками вперед, як
часом робив, але три ряди слідів, що ведуть в одному напрямку,
неминуче викликали б підозру. Отже, все-таки краще було
ризикнути піднятись нагору. Це було не дуже й легко, Ватсоне.
Водоспад ревів піді мною. Уява моя не така вже й тонка, але даю
вам слово честі, що мені здавалося, ніби з провалля до мене лине
голос Моріарті. Кожна помилка могла стати фатальною. Кілька
разів, коли жмутки трави зоставалися в моїй руці, а нога ковзала
по вологих виступах скелі, я думав, що це кінець. Проте я далі
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дерся вгору й нарешті дістався порослої м’яким зеленим мохом
виїмки, що мала кілька футів завглибшки; там я міг непомітно
відпочити. Я лежав у тій виїмці, коли ви, любий мій Ватсоне, і всі,
хто з вами прийшов, намагалися вельми зворушливо, хоча й
хибно відтворити обставини моєї смерті.
Нарешті, коли ви, зробивши неминучі, але водночас суціль

помилкові висновки, подалися до готелю, я залишився сам. Я гадав,
що пригоди мої скінчилися, проте один несподіваний випадок
засвідчив, що на мене чекає ще багато таких сюрпризів. Величезна
брила зірвалася згори, з гуркотом пролетіла повз мене, вдарилася
об стежку й упала в провалля. Спершу я думав, що то справді випа-
док, але за хвилину, поглянувши вгору, побачив на тлі вечірнього
неба людську голову; тієї самої миті інша брила вдарилась об край
виїмки, де я лежав, за фут від моєї голови. Звичайно, я відразу зро-
зумів, що це означало. Моріарті був не сам. Його спільник, – я з
першого погляду зрозумів, який він небезпечний, – стояв насто-
рожі, коли професор напав на мене. Здалеку він спостерігав за
смертю свого друга й моїми спробами врятуватись. Трохи зачекав-
ши, він виліз на вершок скелі з іншого боку й намагався зробити те,
що не вдалося його товаришеві.
Я недовго міркував над цим, Ватсоне. Визирнувши, я знову

побачив це люте обличчя над скелею й зрозумів, що воно віщує
падіння нової брили. Я поповз униз, до стежки. Не знаю, чи зміг
би я вчинити таке зі спокійним серцем. Це було в сто разів важче,
ніж дертися нагору. Але в мене не було часу думати про небезпе-
ку, бо третя брила пролетіла повз мене, коли я висів, учепившися
руками за край виїмки. На півдорозі я зірвався, але, дякувати Бо-
гові, врешті-решт опинився, обідраний і зморений, на стежці.
Я щодуху побіг, подолав у темряві десять миль через гори й за
тиждень дістався Флоренції, певний, що ніхто в цілому світі нічо-
го про мене не знає.
Я довірився лише одній людині – своєму братові Майкрофту.

Тисячу разів прошу у вас вибачення, любий мій Ватсоне, але тоді
було вкрай потрібно, щоб усі вважали мене померлим, та й вам
ніколи не вдалося б написати такий переконливий звіт про мою
трагічну смерть, якби ви самі не думали, що все це правда. Кілька
разів за останні три роки я брався за перо, щоб написати вам, та
щоразу побоювався, що ваша приязнь до мене змусить вас зробити
якусь помилку, яка викаже мою таємницю. Ось чому я так швид-
ко зник сьогодні ввечері, коли ви розсипали мої книжки: станови-
ще тоді було надто небезпечне, і будь-який вияв вашого подиву
чи радості міг привернути до мене увагу й призвести до най-
сумніших, непоправних наслідків. Що ж до Майкрофта, то я мусив
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йому довіритися, бо мені були потрібні гроші. В Лондоні все було
не так добре, як я сподівався, бо після суду над бандою Моріарті
на волі залишилися ще два її небезпечні члени – мої найзапекліші
вороги. Отож два роки я мандрував Тибетом, заради цікавості
відвідав Лгасу й провів кілька днів у верховного лами. Ви, напев-
но, читали про славнозвісні дослідження норвежця на ім’я Сіґер-
сон, але вам, мабуть, і на думку не спадало, що то була звістка від
вашого друга. Потім я об’їздив Персію, завітав до Мекки і
здійснив короткий, але цікавий візит до хартумського халіфа, про
наслідки якого повідомив міністерство закордонних справ. По-
вернувшися до Європи, я кілька місяців прожив у Франції, де вив-
чав речовини, добуті з кам’яновугільної смоли, – в лабораторії в
Монпельє, на півдні країни. З успіхом закінчивши ці досліди й
дізнавшися, що в Лондоні залишився тільки один з моїх ворогів, я
вже хотів повернутися додому, аж тут новина про цю загадку
Парк-Лейн змусила мене поспішати: я зацікавився не тільки
самою загадкою, а й тим, що її розкриття допоможе мені
завершити деякі власні наміри. Негайно приїхавши до Лондона, я
власною персоною з’явився на Бейкер-стрит, викликав напад
істерики в місіс Хадсон і побачив, що Майкрофт потурбувався
зберегти мої кімнати й папери так, як було раніше. Отож, любий
Ватсоне, сьогодні о другій годині я опинився в своїй давній
кімнаті, в своєму старому кріслі, й бажаю лише одного – бачити
свого давнього друга Ватсона в іншому кріслі, яке він часто
прикрашав своєю присутністю.
Така була дивовижна розповідь, що я почув її того квітневого

вечора, – розповідь, якій я нізащо не повірив би, якби на власні очі
не бачив високу, худорляву постать і бадьоре, розумне обличчя
людини, якої не сподівався побачити вже ніколи. Якимось чином
Холмс довідався про смерть моєї дружини, але виявив своє спів-
чуття радше в тоні, аніж у словах.

– Праця – найкращі ліки від скорботи, Ватсоне, – мовив він, –
а цієї ночі нам обом доведеться так попрацювати, що коли ми
зможемо довести цю справу до кінця, то сміливо скажемо, що
недарма прожили своє життя на цій землі.
Марно я благав його розповісти мені щось більше.
– Ви багато почуєте й побачите ще до ранку, – відказав він. –

Ми не розмовляли з вами три роки. Поки нам цього вистачить, а
о пів на десяту ми вирушимо назустріч цікавій пригоді в порож-
ньому будинку.
Справді, все було як за давніх часів, коли призначеної години

я сидів поруч з ним у кебі, з револьвером у кишені й серце моє
тремтіло в чеканні пригоди. Холмс був стриманий, похмурий та
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мовчазний. Коли світло вуличних ліхтарів упало на його суворе
обличчя, я побачив, що брови в нього насуплені, а вуста міцно сту-
лені. Я ще не знав, якого дикого звіра нам випаде вполювати в
нетрях лондонського злочинного світу, але поведінка цього най-
спритнішого мисливця переконувала мене, що пригода ця буде
вкрай небезпечна, а іронічна посмішка, що часом з’являлась на
його аскетичному обличчі, не віщувала нічого доброго тій дичині,
на яку ми полювали.
Я думав, що ми їдемо на Бейкер-стрит, однак Холмс зупинив

кеб біля площі Кавендиш. Я дивився, як він вийшов з кеба, пильно
озирнувся навсебіч і потім оглядався на кожному розі, аби пере-
конатися, що за нами ніхто не йде. Дорога наша була якась дивна.
Холмс завжди відзначався чудовим знанням завулків Лондона, й
зараз він упевнено пробирався поміж стайнями та візницькими
дворами, про які я навіть не знав. Нарешті ми вийшли на вузень-
ку вуличку зі старими, похмурими будинками, яка привела нас на
Манчестер-стрит, а потім на Блендфорд-стрит. Тут він швидко
завернув у вузький завулок, пройшов через дерев’яну хвіртку до
безлюдного двору і відімкнув задні двері одного з будинків. Ми
увійшли всередину, й він знову замкнув двері.
Тут було зовсім темно, але я відчув, що будинок порожній. Гола

підлога рипіла й потріскувала під ногами, а на стіні я випадково
намацав клапті обдертих шпалер. Холмсові тонкі, холодні пальці
стисли мою руку, й він повів мене довгим передпокоєм, поки
нарешті я не побачив неясні обриси віконця над дверима. Тут
Холмс рвучко повернув праворуч, і ми опинились у великій
квадратній порожній кімнаті, зовсім темній по кутках, але посе-
редині освітленій ліхтарями з вулиці. Навпроти вікна, однак,
ліхтарів не було, та й шибку вкривав товстий шар пилу, тож ми
ледве бачили один одного. Мій друг поклав руку мені на плече й
торкнувся губами мого вуха.

– Ви знаєте, де ми? – прошепотів він.
– Здається, на Бейкер-стрит, – відповів я, дивлячись крізь запо-

рошене вікно.
– Саме так. Ми в будинку Кемдена, якраз навпроти нашого ко-

лишнього помешкання.
– Чого ж ми прийшли сюди?
– Звідси чудово видно наш мальовничий будинок. Чи можу я

попросити вас, любий Ватсоне, підійти трохи ближче до вікна, –
тільки будьте обережні, щоб ніхто вас не побачив, – і поглянути
на вікна тієї кімнати, де колись починалися наші невеличкі
пригоди? Зараз побачите, що за три роки нашої розлуки я не
розучився дивувати вас.
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Я прокрався вперед і поглянув на знайоме вікно. Тільки-но
мої очі зупинились на ньому, як у мене вихопився вигук подиву.
Штору на вікні було спущено, а в кімнаті горіло яскраве світло.
Тінь людини, що сиділа там у кріслі, чітко вирізнялася на ясному
тлі вікна. Голова, широкі плечі, гострі риси обличчя – все це не за-
лишало жодного сумніву. Постать, напівобернена до вікна, нага-
дувала ті чорні силуети, які полюбляли малювати наші бабусі. То
була точнісінька копія самого Холмса. Я був такий приголомше-
ний, що мимоволі простяг руку, аби переконатися, що мій друг
справді стоїть біля мене. Холмс аж трусився від сміху, який при-
тлумлював у собі.

– Ну як? – спитав він.
– О Боже! – вигукнув я. – Це ж просто диво!
– Здається, літа не вбили мою кмітливість, а звичка її не вису-

шила, – сказав він, і я почув у його голосі ту радість художника,
який пишається власним твором. – А й справді схоже, хіба ні?

– Я ладен заприсягтися, що то ви.
– Честь виконання цієї фігури належить месьє Оскару Меньє з

Ґренобля, що провів кілька днів за її ліпленням. Фігуру зроблено
з воску. Решту я довершив сам, коли заходив на Бейкер-стрит сьо-
годні вранці.

– Але навіщо?
– На це в мене важливі причини, любий мій Ватсоне. Я хочу,

щоб дехто думав, ніби я там, хоч насправді я тут.
– То ви гадаєте, що за помешканням стежать?
– Я знаю, що за ним стежать.
– Хто?
– Мої давні вороги, Ватсоне. Ота весела компанія, проводир

якої лежить на дні Райхенбахського водоспаду. Як ви пам’ятаєте,
вони – і тільки вони – знали, що я досі живий. Вони вірили, що ра-
но чи пізно я повернуся до свого помешкання, постійно стежили
за ним і сьогодні побачили, що я приїхав.

– Як ви про це дізналися?
– Я впізнав їхнього шпигуна, коли визирнув з вікна. Це безне-

винний чолов’яга на ім’я Паркер, грабіжник за фахом й водночас
чудовий музика, що грає на варгані. Мене він не цікавить.
Набагато більше мене цікавить інший – той страшний тип, що
стоїть за ним, найближчий друг Моріарті, той, хто кидав у мене
каміння зі скелі, найхитріший і найнебезпечніший злочинець у
Лондоні. Саме він полює на мене цієї ночі, Ватсоне, й саме він не
підозрює, що ми полюємо на нього.
Наміри мого друга поволі з’ясувалися для мене. З цієї затиш-

ної схованки ми могли бачити тих, хто спостерігав за нами, й сте-
жити за тими, хто чатував на нас. Тінь у вікні була принадою, а
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ми – мисливцями. Ми мовчки стояли разом у темряві, уважно
розглядаючи постаті перехожих, що поспішали вулицею. Холмс
не говорив ані слова й стояв як укопаний, але я відчував, що він
дуже схвильований і його очі пильно стежать за людським пото-
ком. Ніч була холодна й непогідна, рвучкий вітер віяв уздовж ву-
лиці. Людей було багато, вони рухалися в різні боки, позатулявши
обличчя комірами та шарфами. Зо два рази мені здалося, що повз
будинок пройшла одна й та сама постать, а особливо підозрілими
видалися двоє, які стовбичили, немовби ховаючись од вітру, в
дверях навпроти. Я спробував привернути до них увагу свого дру-
га, але він лише невдоволено щось буркнув у відповідь і знову по-
чав розглядати вулицю. Часом він переступав з ноги на ногу чи
тарабанив пальцями по стіні. Зрозуміло було, що чекати йому не-
легко й що події розвиваються не так, як він сподівався. Нарешті,
коли повернуло на північ і вулиця майже спорожніла, він почав
походжати туди-сюди кімнатою в нестримному хвилюванні.
Я щось хотів сказати йому, коли раптом поглянув на освітлене
вікно й знову відчув не менше здивування, аніж першого разу.
Схопивши Холмса за руку, я показав на вікно.

– Тінь поворухнулася! – вигукнув я.
І справді, вона обернулася до нас уже не боком, а спиною.
Три роки, мабуть, не зробили Холмса ні лагіднішим, ні

поблажливішим до людей, неповоротких розумом.
– Атож, поворухнулася, – мовив він. – Невже я такий бовдур,

Ватсоне, щоб посадити в кімнаті очевидне опудало й сподіватися
піддурити найхитріших людей Європи? Ми сидимо в цій кімнаті
вже дві години, й тим часом місіс Хадсон міняла положення цієї
фігури вісім разів, тобто раз на чверть години. Вона підходить до
неї так, щоб її власної тіні не було видно. Тихше! – Він раптом за-
тамував подих і завмер. 
У напівтемряві я побачив, як він обернувся до вікна й стоїть у

напруженому очікуванні. Вулиця тепер була зовсім безлюдна. Ті
двоє, можливо, ще стояли, причаївшися, в дверях, але я вже не міг
їх бачити. Довкола нас панували мовчанка й морок, серед якого
блищало лише жовте вікно з обрисами чорної тіні посередині.
Серед цілковитого безгоміння я чув тихе Холмсове дихання, що
виказувало ледве стримувану тривогу. Наступної миті він штовх-
нув мене до найтемнішого кутка кімнати і застережливо затулив
мені рота рукою. Я відчув, як тремтять його пальці. Ніколи ще я
не бачив свого друга таким схвильованим, а тим часом нічна ву-
лиця перед нами й далі здавалася безлюдною й заціпенілою.
Раптом я почув те, що вже вловив його пильний слух. Якийсь

тихий, приглушений звук долинув до мого вуха не з боку Бейкер-

16



стрит, а з глибини того самого будинку, де ми сховалися. Відчи-
нилися й зачинилися двері. За мить чиїсь обережні кроки залунали
в коридорі – кроки, що намагалися бути нечутними, проте гучно
відлунювали в порожньому будинку. Холмс притулився до стіни:
я зробив так само, міцно стиснувши руків’я револьвера. Вдивля-
ючись у темряву, я побачив невиразні обриси людської постаті,
трохи темніші, аніж отвір дверей. Незнайомець із хвилину
постояв, а потім став прокрадатися до кімнати. Його лиховісна
постать була вже за три ярди від нас, і я напружив м’язи, щоб
зустріти його напад, коли мені спало на думку, що він і гадки про
нас не має. Мало не торкнувшись нас, він пробрався до вікна й
надзвичайно обережно, без жодного звуку, підняв раму десь на
півфута. Коли він нахилився до пройми, світло з вулиці, вже не за-
слонене брудною шибкою, впало на його збуджене обличчя. Його
очі палали, мов зорі, а губи скривилися. То був підстаркуватий чо-
ловік із тонким видовженим носом, високим лисуватим чолом та
обвислими сивими вусами. Циліндр він відсунув на потилицю, а
з-під розстебнутого пальта видніла сніжно-біла манишка. Його
смагляве, похмуре обличчя було пооране глибокими зморшками.
В руці він тримав щось схоже на ціпок, але коли поклав його на
підлогу, почувся металевий дзенькіт. Потім він дістав з кишені
якусь велику річ і кілька хвилин порався з нею, поки не пролунав
гучний, гострий ляскіт пружини чи засувки. Стоячи навколішки,
він нахилився вперед і всією своєю вагою наліг на якийсь важіль,
після чого ми почули різкий, скреготливий звук, що теж скінчився
гучним ляскотом. Тоді чоловік випроставсь, і я побачив, що він
тримає рушницю з дивним, незграбним прикладом. Відімкнувши
в рушниці замок, він щось засунув усередину й знову замкнув її.
Потім, сівши навпочіпки, поклав дуло на підвіконня, і я побачив,
як його довгі вуса нависли над рушницею, а очі спалахнули, шука-
ючи точки прицілу. Я почув тихе, полегшене зітхання, коли він
притулив приклад до плеча: перед ним була чудова ціль, що
вирізнялася на жовтому тлі. На хвилину він нерухомо застиг.
Потім його палець натиснув гачок. Долинуло дивне, гучне дзиж-
чання й тонкий, сріблястий брязкіт розбитого скла. Тієї ж миті
Холмс стрибнув, як тигр, на спину стрільця й звалив його на
підлогу. Але той одразу підхопивсь і з неймовірною силою
вчепився Холмсові в горло; я вдарив нападника руків’ям
револьвера по голові, і той знов упав. Я наліг на нього, а мій друг
тим часом різко засюрчав у сюрчок. Із вулиці долинув тупіт
людських ніг, і невдовзі два полісмени в уніформі й детектив у
цивільному вбігли через парадні двері до будинку, а потім до
кімнати.
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– Це ви, Лестрейде? – спитав Холмс.
– Так, містере Холмсе. Я сам вирішив узятися за цю справу.

Радий знову бачити вас у Лондоні, сер.
– Гадаю, вам не зашкодить наша скромна неофіційна допомо-

га. Три нерозкриті вбивства за рік – це забагато, Лестрейде. Але
справу з таємницею Молсі ви вели не так уже й... тобто я хотів
сказати, що ви вели її чудово.
Ми всі вже стояли на ногах, а наш полонений важко дихав у

руках двох дужих констеблів. На вулиці почав збиратися натовп
зівак. Холмс підійшов до вікна, зачинив його і спустив штору.
Лестрейд засвітив дві свічки, а полісмени відслонили свої ліхтарі.
Я нарешті зміг роздивитись як слід на нашого полоненого.
Він мав надзвичайно мужнє й водночас люте обличчя. Зі своїм

чолом мудреця й щелепою розбійника він нагадував людину, од-
наково здатну як до добра, так і до зла. Але жорстокі блакитні очі
під примруженими повіками, хижий яструбиний ніс та глибокі
зморшки на чолі свідчили, що сама природа наділила його усіма
прикметами злочинця. На мене та констеблів він не звертав ува-
ги; очі його зупинилися на Холмсовому обличчі, на яке він
дивився приголомшено й люто.

– Ви диявол! – бурмотів він. – Хитрий, хитрий диявол!
– О, полковнику! – мовив Холмс, поправляючи свій зім’ятий

комір. – «По розлуці йде кохання», як співається в стародавній
пісеньці. Здається, я ще не мав щасливої нагоди бачити вас після
того, як ви востаннє вшанували мене своєю увагою, – тоді, коли я
лежав у виїмці над Райхенбахським водоспадом.
Полковник досі поїдав очима мого друга, мов у нестямі.
– Підступний, підступний диявол! – це все, що він зміг сказати.
– Я ще не відрекомендував вас, – мовив Холмс. – Джентльме-

ни, це полковник Себастьян Морен, колишній офіцер її велич-
ності Індійської армії та найкращий мисливець на тигрів, який
лише з’являвся в наших східних володіннях. Сподіваюся, я не
помилюся, полковнику, коли скажу, що за кількістю вбитих тигрів
ви й досі не маєте рівних?
Розлючений полковник нічого не відповів, лише далі дивився

на мого друга. Своїми дикими очима й настовбурченими вусами
він сам нагадував справжнісінького тигра.

– Дивно, що моя простенька вигадка змогла ошукати такого
бувалого мисливця, як ви, – мовив Холмс. – Ви маєте добре знати
її. Хіба не ви прив’язували під деревом козеня й засідали з рушни-
цею в кущах, очікуючи, коли принада привабить тигра? Цей
порожній будинок – моє дерево, а ви – мій тигр. Вам, напевно, дово-
дилося брати з собою помічників, якщо раптом з’явиться кілька
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тигрів чи, боронь Боже, ви самі не поцілите. Ці джентльмени, –
він показав на нас, – мої помічники. Порівняння дуже вдале.
Полковник Морен з лютим вигуком кинувся вперед, але кон-

стеблі відтягли його. На його несамовите обличчя страшно було
глянути.

– Правду кажучи, ви влаштували мені сюрприз, – провадив
Холмс. – Я й не припускав, що ви самі надумаєте скористатись
цим порожнім будинком і по-справжньому зручним вікном. Я
сподівався, що ви будете на вулиці, де на вас чекав мій друг Лес-
трейд зі своїми приятелями. Усе інше сталося так, як я й гадав.
Полковник Морен обернувся до детектива в цивільному.
– Чи маєте ви підставу заарештувати мене, чи ні, – сказав

він, – але я не бажаю слухати кпини цієї особи. Якщо вже я в руках
закону, то нехай за законом все й буде.

– Так, це справедливо, – зауважив Лестрейд. – Ви нічого не
хочете додати, містере Холмсе, перш ніж ми підемо?
Холмс підняв з підлоги величезну духову рушницю й став

оглядати її.
– Чудова, унікальна зброя, – сказав він, – стріляє без шуму і

влучає просто в ціль. Я знав фон Гердера, сліпого механіка-німця,
що змайстрував її на замовлення небіжчика професора Моріарті.
Багато років я чув про цю рушницю, але тримати її в руках мені
ще ніколи не доводилося. Раджу вам звернути на неї особливу
увагу, Лестрейде, а також на кулі.

– Будьте певні, ми до неї візьмемось, містере Холмсе, – мовив
Лестрейд, коли всі рушили до дверей. – Щось іще?

– Лише одне запитання: яке звинувачення ви хочете висунути?
– Яке звинувачення, сер? Звичайно ж, замах на життя Шерлока

Холмса.
– Ні, Лестрейде. Я взагалі не хочу виступати в цій справі. Вам,

і тільки вам належить честь цього чудового арешту, який ви
зараз здійснили. Так, Лестрейде, вітаю вас! Завдяки вашому
щасливому поєднанню проникливості й сміливості ви нарешті
його впіймали.

– Його? Кого, містере Холмсе?
– Того, кого марно розшукувала вся поліція, – полковника Се-

бастьяна Морена, що вбив вельможного Рональда Адера револь-
верною кулею, випущеною з духової рушниці через відчинене
вікно третього поверху будинку 427 на Парк-Лейн тридцятого
числа минулого місяця. Ось яке має бути звинувачення, Лестрей-
де. А тепер, Ватсоне, якщо ви не боїтеся протягу з розбитого
вікна, посидьмо краще з півгодини в моєму кабінеті й викурімо по
сигарі, – це, гадаю, трохи розважить вас.
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Завдяки наглядові Майкрофта Холмса й турботі місіс Хадсон
у наших колишніх кімнатах нічого не змінилося. Коли я увійшов,
мене здивувала їхня надзвичайна охайність, проте всі знайомі
речі були на своїх місцях. На місці був Холмсів хімічний куточок
із сосновим, поїденим кислотами столом. На місці – полиця з гру-
бими альбомами вирізок та довідниками, які багато хто з наших
співгромадян залюбки жбурнув би у вогонь. Креслення, футляр зі
скрипкою, поличка для люльок, навіть перська пантофля з тютю-
ном – усе це знову постало перед моїми очима, коли я озирнувся.
В кімнаті були двоє: місіс Хадсон, яка зустріла нас з усмішкою, та
дивний манекен, що зіграла таку важливу роль у пригодах цього
вечора. То було розфарбоване воскове погруддя мого друга, зроб-
лене з надзвичайною схожістю. Воно стояло на маленькому сто-
лику, так майстерно затулене Холмсовим старим халатом, що в
того, хто дивився з вулиці, складалося враження цілковитої
реальності.

– Сподіваюся, ви виконали всі мої вказівки, місіс Хадсон? –
запитав Холмс.

– Я підбиралася до столика навколішки, сер, як ви й казали.
– Чудово. Ви все зробили якнайкраще. Ви помітили, куди влу-

чила куля?
– Так, сер. Боюсь, вона зіпсувала ваше чудове погруддя – прой-

шла крізь голову й сплющилася об стіну. Я підняла її з килима.
Ось вона!
Холмс подав кулю мені.
– М’яка револьверна куля, як бачите, Ватсоне. Просто геніаль-

но, – хто б міг подумати, що таку річ випущено з духової рушниці?
Гаразд, місіс Хадсон. Дуже вдячний вам за допомогу. А тепер,
Ватсоне, сідайте на своє звичне місце, бо я хочу дещо обговорити
з вами.
Він скинув запилюжений сурдут і став колишнім Холмсом,

надягши сірий халат, який зняв з манекена.
– Нерви в старого мисливця досі міцні, а очі досі пильні, –

засміявся він, оглядаючи пробите чоло воскового погруддя. –
Влучив у самісіньку середину потилиці й прострелив мозок. Це
був найкращий стрілець на всю Індію, та й у Лондоні, гадаю, не-
багато було таких. Ви чули його ім’я раніше?

– Ні, не чув.
– Так, так! Ось вона, слава! Хоча, пригадую, імені професора

Джеймса Моріарті, одного з найбільших розумників нашого
століття, ви теж не чули. Подайте мені, будь ласка, з полиці мій
біографічний довідник.
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Він ліниво перегортав сторінки, глибоко вмостившись у кріслі
й пускаючи хмари диму з сигари.

– У мене чудова колекція на літеру «М», – мовив він. – Само-
го Моріарті досить, щоб уславити будь-яку літеру, а тут іще є
Морґан – отруйник, і Мерідью, що залишив по собі недобру
пам’ять, і Метьюз, що вибив мені зуб у залі очікування на Черинґ-
Кроському вокзалі, і, нарешті, наш сьогоднішній друг.
Він подав мені книжку, і я прочитав:

«Морен Себастьян, полковник у відставці. Служив у Першому
Бенґалурському саперному полку. Народився в Лондоні 1840 року.
Син сера Оґастеса Морена, кавалера ордену Бані, колишнього бри-
танського посла в Персії. Навчався в Ітоні та Оксфорді. Брав
участь у Джовакійській, Афганській, Харасіабській (дипломатич-
ним кур’єром), Шерпурській та Кабульській кампаніях. Автор кни-
жок: «Полювання в Західних Гімалаях» (1881), «Три місяці в
джунґлях» (1884). Адреса: Кондуїт-стрит. Клуби: Англо-
Індійський, Тенкервільський, гральний клуб Баґатель».

Збоку чітким Холмсовим почерком було написано:

«Найнебезпечніша після Моріарті людина в Лондоні».

– Дивна річ, – мовив я, повертаючи книжку. – Кар’єра цієї лю-
дини – кар’єра чесного вояка.

– Так, правда, – відповів Холмс. – До певного часу він нікому
не заподіяв жодного лиха. Він завжди був людиною з залізними
нервами, і в Індії досі переповідають історію про те, як він
проповз висохлим річищем і врятував людину з пазурів
пораненого тигра. Є, Ватсоне, такі дерева, що деякий час ростуть
як слід, а потім несподівано зазнають потворного відхилення.
Частенько трапляється це і з людьми. На мою думку, кожна
людина повторює у власному розвитку історію всіх своїх предків,
і кожен несподіваний поворот у бік добра чи зла пояснюється
якимось сильним впливом, джерело якого слід шукати в її
родоводі. Отже, життєвий шлях людини – немовби відображення
всього минулого її роду.

– Ну, це здається надто вже фантастичним.
– Що ж, не наполягатиму. Хай там яка була причина, але пол-

ковник Морен ступив на лиху дорогу. Жодного відвертого сканда-
лу з ним не було, проте він так настроїв проти себе декого в Індії,
що вже не міг залишатися там. Він вийшов у відставку, приїхав до
Лондона й тут теж здобув собі лиху славу. Отоді його й помітив
професор Моріарті, людьми якого він деякий час керував.
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Моріарті не скупився для нього на гроші, але звертався до його
послуг лише раз чи двічі – в найважчих випадках, які були б не до
снаги звичайному злодюжці. Може, ви пам’ятаєте про смерть
місіс Стюарт у Лавдері 1887 року? Ні? Я певен, що тут не обійшло-
ся без Морена, хоч проти нього й не було доказів. Полковник умів
так майстерно ховатися, що навіть після того, як розігнали банду
Моріарті, ми не зуміли ні в чому його звинуватити. Пригадуєте
той вечір, коли я прийшов до вас і позачиняв віконниці, побоюю-
чись духової рушниці? Звичайно, тоді це видалося вам дивацтвом.
Але я твердо знав, що робив, бо вже чув про існування цієї чудо-
вої рушниці і знав також те, що вона – в руках одного з найкращих
стрільців у світі. Коли ми поїхали до Швейцарії, він погнався за
нами разом з Моріарті, й саме через нього я пережив оті ли-
ховісні п’ять хвилин у виїмці над Райхенбахським водоспадом.
Уявіть собі, як уважно я переглядав газети, коли був у Франції,

сподіваючись відшукати хоч найменшу змогу запроторити його
за ґрати. Поки він гуляв на волі в Лондоні, я не міг і думати про
повернення. Вдень і вночі його тінь нависала б наді мною, і
врешті-решт він знайшов би можливість убити мене. Що мені
було робити? Застрелити його я не міг, бо сам опинився б на лаві
підсудних. Звертатися до суду також було марно: вони не мали
права діяти на підставі самої лише підозри, а доказів мені браку-
вало. Отож я не міг нічого зробити. Але щоразу переглядав
кримінальні новини, впевнений, що рано чи пізно впіймаю його.
І ось нарешті сталося це вбивство Рональда Адера. Мій час
наспів. Уже те, що я знав, не викликало сумніву, що Адера вбив
саме полковник Морен. Він грав з юнаком у карти, пішов за ним
назирці дорогою з клубу, застрелив його крізь відчинене вікно.
Тут не було жодного сумніву. Було б досить однієї кулі, щоб засу-
дити його до шибениці. Я негайно приїхав сюди. Його шпигун по-
бачив мене і, зрозуміло, повідомив про це полковника. Той не міг
не пов’язати мого раптового приїзду зі своїм злочином і страшен-
но стривожився. Я був упевнений, що він спробує одразу прибра-
ти мене з дороги й застосує для цього свою смертоносну зброю.
Я залишив для нього чудову мішень у вікні, попередив поліцію,
що вони можуть мені знадобитися, – до речі, Ватсоне, ви своїм
пильним оком одразу помітили їх у дверях навпроти, – і зайняв
чудове місце для спостереження, хоч мені й примаритись не
могло, що він обере для нападу те саме вікно. Тепер, любий мій
друже, вам усе зрозуміло?

– Так, – відповів я. – Але ви ще не пояснили мені, навіщо пол-
ковникові Морену знадобилося вбивати вельможного Рональда
Адера.
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– О, любий Ватсоне, тут ми вже переходимо до царини здо-
гадів, а в ній навіть найчистішої логіки замало. Будь-хто може
побудувати своє власне припущення на ґрунті наявних доказів,
і ваше припущення може виявитись не менш вірогідним за моє.

– Ви вже маєте якесь припущення?
– Як на мене, то пояснити ці факти неважко. Слідство з’ясува-

ло, що незадовго до того полковник Морен з юним Адером ви-
грали в парі великі гроші. Але Морен, безперечно, грав нечисто –
я давно знав, що він шахрай. Того дня Адер, очевидно, помітив,
що Морен шахраює. Він, напевно, поговорив з полковником
наодинці, погрожуючи викрити його, коли він сам не покине клуб
і не пообіцяє назавжди облишити гру. Навряд чи такий порядний
юнак, як Адер, міг би влаштувати на публіці скандал з людиною,
добре всім відомою й набагато старшою за себе. Напевно, це ста-
лося так, як я думаю, тобто без свідків. Вихід із клубу зруйнував
би все Моренове життя – адже він жив лише з тих грошей, які ви-
гравав у карти. Через те він і вбив Адера, який тим часом, не ба-
жаючи скористатися з шахрайства свого партнера, підраховував,
яку суму він має повернути. Щоб мати й сестра не розпитували,
що то за імена та купки монет на столі, він замкнув двері зсере-
дини. Вам цього досить?

– Немає сумніву, що все це – чистісінька правда.
– Це вже з’ясує слідство. А полковник Морен віднині більше

нас не тривожитиме. Славнозвісна духова рушниця фон Гердера
прикрасить музей Скотленд-Ярду, а містерові Шерлоку Холмсу
ніхто відтепер не заважатиме відгадувати ті цікаві невеличкі
загадки, що на них таке багате наше складне лондонське життя.

– З погляду фахівця-криміналіста, – мовив Шерлок Холмс, –
Лондон утратив усяку цікавість відтоді, як загинув професор
Моріарті.

– Побоююсь, що мало хто з порядних громадян погодиться з
вами, – відповів я.

– Так, так, не можна бути себелюбцем, – усміхнувся він, підво-
дячись із-за столу після сніданку. – Суспільство справді задоволе-
не, й ніхто не програв, крім нещасного фахівця, що залишився без
роботи. Коли ця людина була жива, кожна ранкова газета надавала
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мені нескінченні можливості. Часто з найменшого сліду, Ватсоне,
чи з випадкового натяку мені було зрозуміло, що мозок великого
лиходія знову працює; так, побачивши, як затремтів краєчок паву-
тиння, можна миттю уявити собі хижого павука посередині.
Дрібні крадіжки, загадкові вбивства, безглузді злочини – все це
давало мені ключ до єдиного цілого. Для тих, хто вивчає злочин-
ний світ, жодна столиця Європи не відкривала такого широкого
поля дій, як Лондон. А тепер... – він жартома знизав плечима,
ніби обурюючись результатом своїх зусиль.
Те, про що я розповідатиму, сталося за кілька місяців після

Холмсового повернення; на його прохання я продав свою практи-
ку і оселився з ним у нашому давньому помешканні на Бейкер-
стрит. Мою невеличку кенсинґтонську практику купив молодий
лікар на ім’я Вернер; він без вагань погодився на найменшу ціну,
яку мені вистачило духу запропонувати, – пояснення цього вчинку
я дістав лише через кілька років, коли довідався, що Вернер – да-
лекий Холмсів родич і гроші йому дав не хто інший, як мій друг.
Місяці нашого спільного життя були не такі бідні на події, як

тепер видавалося Холмсові; переглядаючи свої нотатки з тих
часів, я знаходжу там пригоду з паперами колишнього президен-
та Мурільйо і приголомшливу трагедію з голландським паропла-
вом «Фрисландія», що ледве не коштувала нам обом життя. Але
холодна, гордовита Холмсова вдача не сприймала захоплення на-
товпу, й він узяв з мене якнайсуворішу присягу ніколи більше не
писати ні про нього самого, ні про його методи чи успіхи; цю
заборону, як я пояснював раніше, він скасував лише зараз.
Після своєї жартівливої скарги містер Шерлок Холмс глибоко

вмостивсь у кріслі й тільки-но заходився розгортати ранкову газе-
ту, як нашу увагу привернув різкий дзвінок і за ним – гучний
стукіт, ніби хтось гатив у двері кулаком. Потім хтось із шумом
ускочив до передпокою, вибіг нагору сходами, й за мить у нашій
кімнаті з’явився блідий, скуйовджений, захеканий молодик із
навіженими очима. Він переводив погляд то на одного, то на
іншого з нас і, побачивши в наших очах здивування, став просити
вибачення за такий безцеремонний візит.

– Пробачте, містере Холмсе, – видихнув він. – Не гнівайтесь
на мене. Я, мабуть, зовсім збожеволів... Містере Холмсе, я –
нещасний Джон Гектор Мак-Фарлейн.
Він чомусь був певен, що це прояснить нам і причину його

відвідин, і незвичайну поведінку, але з подиву, що з’явився на об-
личчі мого друга, я зрозумів, що для нього це ім’я – така сама за-
гадка, як і для мене.

– Беріть цигарку, містере Мак-Фарлейне, – підсунув йому ци-
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гарницю Холмс. – Гадаю, що мій друг доктор Ватсон, судячи зі
стану вашого здоров’я, мав би виписати вам заспокійливі ліки.
Останніми днями стоїть така спека! Ну от, коли ви трохи
оговтались, сідайте, будь ласка, на цей стілець і помаленьку,
розважливо розкажіть, хто ви й чого хочете. Ви назвали своє ім’я
так, ніби я мушу його знати, але крім тих очевидних подробиць,
що ви парубок, адвокат, масон і слабуєте на задишку, мені про вас
більше нічогісінько не відомо.
Знаючи методи свого друга, я відразу визначив усе те, що при-

вело його до цих висновків, – і неохайність в одежі, і якісь ділові
папери у кишені, й підвіску на ланцюжку годинника, й важке ди-
хання. Але наш відвідувач лише вражено глянув на Холмса.

– Так, ви маєте рацію, містере Холмсе; додам лише, що нині
я – найнещасніша людина в Лондоні. Небом благаю вас, не по-
киньте мене в біді, містере Холмсе! Якщо вони прийдуть заареш-
тувати мене до того, як я скінчу свою розповідь, то попросіть їх
зачекати, поки я розкажу вам усю правду. Я піду до тюрми
спокійно, коли знатиму, що ви допоможете мені.

– Заарештувати вас! – вигукнув Холмс. – Це справді чудо...
справді цікаво. В чому ж вас звинувачують?

– В убивстві містера Джонаса Олдейкра з Ловер-Норвуда.
Напруга на обличчі мого друга змінилася співчуттям – зміша-

ним, як здалося мені, з задоволенням.
– О Боже! – усміхнувся він. – А я лише хвилину тому, за снідан-

ком, скаржився своєму колезі докторові Ватсону, що химерні
події зникли зі шпальт наших газет.
Наш відвідувач простяг тремтячу руку до числа «Дейлі Теле-

ґраф», що й досі лежало на Холмсових колінах.
– Якби ви встигли переглянути газети, сер, вам не довелося б

питати, навіщо я прийшов сьогодні вранці до вас. Мені здається,
що про мене й моє нещастя нині говорять усі. – Він показав нам
першу сторінку газети. – Ось воно; я прочитаю вам, з вашого
дозволу. Слухайте, містере Холмсе, які заголовки: «Таємнича
пригода в Ловер-Норвуді. Зникнення відомого будівничого.
Підозра в убивстві й підпалі. Злочинець залишив сліди». Вони вже
йдуть цими слідами, містере Холмсе, і я знаю, що вони скоро
будуть тут. За мною стежили від самісінького вокзалу Лондон-
Бридж, і я певен, що тепер вони чекають лише ордер на арешт.
Це розіб’є серце моїй матусі, розіб’є серце! – Він одчайдушно
заламував руки, хитаючись на стільці.
Я з цікавістю оглядав цього чоловіка, якого звинувачували в

жорстокому злочині. Він був світло-русявий, гарний, із м’яким,
чисто виголеним обличчям, переляканими блакитними очима й
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тонкими, майже дитячими вустами. Років йому було десь із
двадцять сім, а за вбранням та поведінкою він здавався вихова-
ним джентльменом. З кишені його літнього пальта стирчав жму-
ток паперів, що свідчив про його професію.

– Ми мусимо скористатися тим часом, який у нас є, – сказав
Холмс. – Ватсоне, візьміть, будь ласка, газету і прочитайте допис.
Під хвацькими заголовками, які щойно оголосив наш клієнт,

я прочитав таку досить прикметну розповідь:

«Минулої ночі – чи радше рано-вранці – в Ловер-Норвуді стався
випадок, що наводить на думку про тяжкий злочин. Містер
Джонас Олдейкр – відомий мешканець цієї округи, де він уже
багато років брав підряди на будівництво, – неодружений, мав
п’ятдесят два роки й мешкав у садибі «Глибока долина», що біля
Сайденгема, поблизу Сайденгемського шляху. Він мав славу по-
таємного, відлюдькуватого чоловіка з химерними звичками;
кілька років тому облишив справу, завдяки якій надбав великі
гроші. Але трохи будівельних матеріалів у нього залишилось: він
зберігав їх на задньому дворі, і вчора ввечері, близько дванадцятої
години, там зайнявся стіс дощок. Пожежники негайно виїхали,
але сухе дерево палало таким полум’ям, що загасити його було не-
можливо, й стіс згорів дощенту. З першого погляду здавалось,
ніби то звичайнісінький нещасний випадок, але невдовзі з’ясува-
лись обставини, які вказували на тяжкий злочин. Усіх здивувало,
що на місці пригоди не було хазяїна; його почали шукати, але ніде
не знайшли. Коли оглядали його кімнату, то побачили, що ліжко
стоїть незаймане, сейф відімкнено, по підлозі розкидано папери,
всюди видніють криваві плями і, нарешті, в кутку стоїть дубовий
ціпок, держак якого забруднено кров’ю. Все це свідчило про крива-
ву сутичку. Відомо, що ввечері в спальні містера Джонаса Олдейк-
ра побував пізній гість, і є докази, що знайдений ціпок належить
саме цій особі: це молодий лондонський адвокат Джон Гектор
Мак-Фарлейн, молодший партнер контори «Ґрем та Мак-Фар-
лейн», Іст-Енд, Ґрешем-Білдинґс, 426. Поліція вважає, що вияв-
лені докази ясно свідчать про причини, які підштовхнули його до
злочину; сподіваємося, що найближчим часом з’являться нові
відомості».

Пізніше повідомлення: «Подейкують, що містера Джона Гек-
тора Мак-Фарлейна вже заарештували, звинувативши в убивстві
містера Джонаса Олдейкра. В усякому разі відомо, що ордер на
арешт підписано. Слідство відшукало в Норвуді нові моторошні
докази злочину. Крім слідів боротьби, в кімнаті нещасного
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будівничого виявили, що, по-перше, французькі скляні двері спальні
на першому поверсі було відчинено; по-друге, через двір до стосу
тягся слід від якоїсь громіздкої речі, яку волочили по землі; і,
нарешті, в попелі знайшли обгорілі кістки. Поліція дійшла
висновку, що тут стався надзвичайно жорстокий злочин: убивця
завдав жертві смертельного удару в спальні, дістав з сейфа папе-
ри, поволік тіло до стоса дощок і, щоб приховати сліди, підпалив
його.
Розслід злочину передано в досвідчені руки інспектора Лест-

рейда із Скотленд-Ярду, що взявся за цю справу з притаманною
йому рішучістю й проникливістю».

Шерлок Холмс слухав цей дивовижний звіт, заплющивши очі
й стуливши кінчики пальців.

– Випадок справді досить цікавий, – промовив він у задумі. –
Але насамперед дозвольте спитати вас, містере Мак-Фарлейне:
чому ви досі на волі, хоча підстав для вашого арешту більше ніж
достатньо?

– Я живу з батьками в Торинґтон-Лодж, – це в Блекхісі, місте-
ре Холмсе, – але вчора ми з містером Олдейкром дуже пізно
скінчили справи, тож я залишився ночувати в Норвуді, в готелі, й
звідти поїхав на роботу. Про те, що сталося, я довідався лише в
потязі, коли прочитав отой допис, який ви щойно почули. Я одра-
зу побачив, яка страшна небезпека чатує на мене, й побіг до вас,
щоб розповісти про все. Я не маю жодного сумніву, що мене дав-
но вже заарештували б, якби я пішов до своєї контори чи додому.
Від вокзалу Лондон-Бридж за мною йшов назирці якийсь чоловік,
і я певен, що... Господи! Що це таке?
Гучно закалатав дзвінок, і зі сходів долинули важкі кроки. За

хвилину в дверях кімнати з’явився наш давній приятель Лестрейд.
За його спиною я побачив двох-трьох полісменів в уніформі.

– Містер Джон Гектор Мак-Фарлейн? – спитав Лестрейд.
Наш сердешний клієнт підвівся, збліднувши на виду.
– Вас заарештовано за вбивство містера Джонаса Олдейкра з

Ловер-Норвуда.
Мак-Фарлейн у відчаї обернувся до нас: ноги його підлама-

лись, і він знов упав на стілець.
– Хвилинку, Лестрейде, – мовив Холмс. – Півгодини справі не

зашкодять, тож дозвольте цьому джентльменові розказати нам
про ту пригоду; можливо, це допоможе її розплутати.

– Гадаю, що розплутати її буде неважко, – похмуро відказав
Лестрейд.

– І все ж таки, з вашої ласки, мені було б цікаво послухати його
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розповідь.
– Що ж, містере Холмсе, я не можу відмовити вам, бо ви разів

зо два ставали нам у пригоді і Скотленд-Ярд вам щиро вдячний, –
відповів Лестрейд. – Але я залишусь зі своїм заарештованим і
мушу попередити, що кожне його свідчення може бути викорис-
тане проти нього.

– Більшого мені й не треба, – відгукнувся наш клієнт. – Усе,
чого я хочу від вас, то це щоб ви вислухали правду й переконалися
в ній.

Лестрейд позирнув на годинник.
– Даю вам півгодини, – сказав він.
– Насамперед мушу пояснити, – почав Мак-Фарлейн, – що

раніше я ніколи не бачив Джонаса Олдейкра. Проте ім’я це я чув
не раз, бо багато років тому його знали мої батьки, але відтоді
жодного разу не бачилися з ним. Отож я вкрай здивувався, коли
вчора, близько третьої години, він зайшов до моєї контори в Ситі.
А почувши про мету його відвідин, я здивувався ще більше. Він
приніс кілька аркушів із записника з якимись начерканими
олівцем нотатками, – ось вони, – й поклав їх мені на стіл.

«Це мій заповіт, – сказав він. – Прошу вас, містере Мак-Фар-
лейне, оформити його як слід. Я посиджу тут і почекаю».
Я сів, щоб переписати заповіт. Уявіть собі моє здивування, ко-

ли я побачив, що майже все своє майно він залишає мені! То був
дивний, маленький, схожий на тхора чоловічок із білими віями, й
коли я поглянув на нього, то помітив, що його пильні сірі очі див-
ляться на мене з усмішкою. Не вірячи своїм очам, я дочитав за-
повіт; тоді він пояснив мені, що сім’ї в нього немає, родичів теж,
а з моїми батьками він був знайомий замолоду й завжди чув про
мене як про порядну людину; тепер він певен, що гроші його
перейдуть у достойні руки. Звичайно, я зніяковіло подякував. За-
повіт було складено, підписано й засвідчено моїм клерком. Ось
він, на блакитному папері, а на цих папірцях, як я вже поясню-
вав, – чернетки. Потім містер Джонас Олдейкр сказав мені, що
має вдома багато інших документів – підряди на будівництво,
справи про власність, заставні записи, акції й таке інше; він хоче,
щоб я переглянув їх. Він повторював, що не заспокоїться доти,
доки все це не буде розібрано, й попросив мене приїхати до ньо-
го в Норвуд увечері, захопивши з собою заповіт, щоб повністю
скінчити цю справу. «Пам’ятайте, хлопче, ані слова вашим бать-
кам, поки справу не буде завершено. Це стане для них маленькою
приємною несподіванкою», – наполегливо твердив він і навіть
узяв з мене обіцянку мовчати.
Зрозуміло, містере Холмсе, що я ні в чому не міг йому відмо-
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вити. Він був моїм добродійником, і я хотів якнайсумлінніше
виконати його бажання. Я надіслав додому телеграму, що маю
зараз важливу справу й не знаю, коли повернуся. Містер Олдейкр
просив мене прийти о дев’ятій, щоб ми разом повечеряли, бо
раніше він не зможе бути вдома. Я довго шукав його будинок, і
коли дістався до нього, було вже опів на десяту. Я знайшов місте-
ра Олдейкра...

– Хвилинку! – перервав його Холмс. – Хто відчинив вам двері?
– Якась підстаркувата жінка, напевно, економка.
– І вона, звичайно, спитала, хто ви такий?
– Саме так, – відповів Мак-Фарлейн.
– Далі, будь ласка.
Мак-Фарлейн витер спітніле чоло й провадив:
– Ця жінка провела мене до вітальні, де вже стояла на столі

скромна вечеря. Потім ми з містером Джонасом Олдейкром
пішли до його спальні, де я побачив важкий сейф. Він одімкнув
той сейф і дістав купу документів, які ми почали розбирати. По-
вернуло вже на дванадцяту, коли ми скінчили. Він зауважив, що
не хотів би турбувати економку, отож сам випустив мене через
французькі двері, які увесь цей час були відчинені.

– А штори було спущено? – запитав Холмс.
– Не можу сказати напевно, але здається, що лише наполови-

ну. Так, я пригадав: він підняв їх, коли випускав мене. Я ніяк не
міг знайти свій ціпок, але він сказав: «Нічого, хлопче, віднині ми
частенько з вами зустрічатимемось; прийдете наступного разу й
заберете ціпок». Так я й залишив кімнату – з відкритим сейфом і
купою паперів на столі. Повертатися до Блекхіса було вже
запізно, тож я переночував у готелі «Анерлійський герб», а про
цю страшну пригоду дізнався тільки вранці.

– Ви хочете ще щось спитати, містере Холмсе? – мовив
Лестрейд, який кілька разів недовірливо піднімав брови,
слухаючи цю дивовижну розповідь.

– Поки я не побував у Блекхісі, ні. 
– Ви хочете сказати – в Норвуді? – зауважив Лестрейд.
– Так, так, безперечно, я саме це й хотів сказати, – загадково

усміхнувся Холмс.
Хоч Лестрейд і не любив про це згадувати, але він не раз пе-

реконувався, що Холмсів гострий розум набагато проникливіший
за його власний. Я побачив, як інспектор підозріливо поглянув на
мого друга.

– Гадаю, мені не завадило б поговорити з вами, містере Шер-
локу Холмсе, – сказав він. – Що ж, містере Мак-Фарлейне, ось мої
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констеблі, а кеб чекає внизу.
Бідолашний молодик підвівся і, востаннє благально глянувши

на нас, вийшов з кімнати. Полісмени повели його до кеба, а Лес-
трейд залишився.
Холмс узяв зі стола папірці з чернетками заповіту і з великим

зацікавленням почав їх розглядати.
– У цьому документі є дещо цікаве. Чи не так, Лестрейде? –

спитав він, простягаючи папірці інспекторові.
Той спантеличено поглянув на них.
– Я розібрав лише перші кілька рядків, потім ще кілька – посе-

ред другої сторінки й ще два наприкінці. Тут почерк чіткий, слова
мов надруковано, – сказав він, – а решту написано нерозбірливо:
трьох слів не можна прочитати взагалі.

– І що ж ви думаєте про це? – спитав Холмс.
– А ви що думаєте?
– Це писалося в потязі. Чіткі рядки написано на зупинках,

нечіткі – під час руху потяга, а зовсім нерозбірливі – на стрілках.
Досвідчений фахівець відразу визначив би, що це писано в
приміському потязі, бо лише перед великими містами так часто
трапляються стрілки. Якщо вважати, що містер Олдейкр писав
усю дорогу, то він мав їхати експресом, який зупинявся лише раз
між Норвудом та вокзалом Лондон-Бридж.
Лестрейд засміявся.
– Ну, це вже занадто, містере Холмсе, – мовив він. – До чого

тут наша пригода?
– Принаймні це підтверджує розповідь молодика, зокрема те,

що Джонас Олдейкр писав свій заповіт поспіхом, коли їхав учора
в потязі. Дивно, що людина пише такий важливий документ за
таких незручних обставин! Скидається на те, що він не надавав
цьому заповітові значної ваги. Саме так зробила б людина, яка
знає заздалегідь, що заповіт ніколи не буде виконано.

– В усякому разі, він написав собі смертний вирок, – заперечив
Лестрейд.

– Ви так думаєте?
– А ви?
– Можливо, але мені тут ще не все зрозуміло.
– Незрозуміло? Якщо це незрозуміло, що ж може бути зро-

зумілішим? Молодик несподівано дізнається, що після смерті
якогось літнього чоловіка він успадковує все його майно. Що він
робить? Нікому нічого не сказавши, під першим-ліпшим приво-
дом їде того самого вечора до свого клієнта. Дочекавшись, поки
економка – єдиний, крім господаря, мешканець будинку – піде
спати, він залишається з тим чоловіком наодинці, вбиває його,
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спалює тіло в стосі дощок, а сам вирушає до сусіднього готелю.
Плями крові на підлозі й на держаку ціпка майже непомітні.
Можливо, він гадає, що скоїв убивство без пролиття крові, й
вирішує знищити труп, щоб приховати незаперечні докази. Хіба
це незрозуміло?

– Отож-бо й воно, любий мій Лестрейде, що занадто вже зро-
зуміло, – відказав Холмс. – Серед ваших чудових здібностей бра-
кує лише уяви. Але все-таки спробуйте хоч на хвилину поставити
себе на місце того молодика й скажіть: чи скоїли б ви убивство
ввечері того самого дня, коли дізналися про заповіт на своє ім’я?
Невже вам не здався б підозрілим такий перебіг подій? А ще й
слуги, які знають про вашу присутність у домі, – адже двері
відчинила служниця! І нарешті – чи ви могли б, з такими
зусиллями знищивши труп, забути там ціпок, щоб усі дізналися,
хто злочинець? Погодьтеся, Лестрейде, що навряд.

– Щодо ціпка, містере Холмсе, то ви незгірш від мене знаєте,
що злочинці частенько хвилюються й коять таке, чого нізащо не
вчинила б звичайна людина. Він, радше за все, просто боявся
повернутися до кімнати. Спробуйте-но придумати інше, краще
пояснення.

– Можу легко придумати хоч півдюжини, – сказав Холмс. –
Ось, наприклад, цілком можливе й вірогідне припущення. Можу
подарувати його вам. Літній чоловік дістає документи, – оче-
видно, дуже цінні. Тим часом якийсь волоцюга проходить повз
будинок і заглядає у вікно, що затулене шторою лише наполови-
ну. Адвокат виходить. Заходить волоцюга, помічає ціпок, хапає
його, вбиває Олдейкра, спалює тіло й тікає.

– Навіщо волоцюзі палити тіло?
– А навіщо Мак-Фарлейнові?
– Щоб приховати докази.
– А волоцюга хотів удати, що ніякого вбивства й не було.
– Чому ж він нічого не взяв?
– Бо побачив, що папери не мають жодної ціни.
Лестрейд хитнув головою, хоч мені здалося, ніби пихи в нього

поменшало.
– Гаразд, містере Шерлоку Холмсе, шукайте собі свого воло-

цюгу, а ми тим часом візьмемося за нашого заарештованого. Там
побачимо, хто матиме рацію. Але пам’ятайте, містере Холмсе:
як нам пощастило дізнатися, жоден з паперів не пропав, а зааре-
штований – єдина в світі людина, кому не треба було нічого
брати, – як законний спадкоємець, він будь-що одержав би своє.
Це зауваження начебто вразило мого друга.
– Не заперечуватиму, що деякі докази свідчать на вашу ко-
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ристь, – відповів він. – Я лише показав вам, що можливі й інші
думки. Як ви й самі сказали, там побачимо. На все добре! З ва-
шої ласки, я сьогодні буду в Норвуді й погляну, як просувається
справа.
Тільки-но детектив пішов, як мій друг підхопився з крісла й

бадьоро почав збиратися в дорогу, мов людина, що береться до
улюбленої роботи.

– Насамперед, Ватсоне, – мовив він, надягаючи сурдут, –
я поїду, як і казав, до Блекхіса.

– Чому не до Норвуда?
– Перед нами два дивовижні випадки, що йдуть один за од-

ним. Поліція помиляється, зосередивши свою увагу лише на дру-
гому випадку через те, що він містить у собі кримінал. Однак мені
зрозуміло, що логіка вимагає іншого підходу – пролити світло на
перший випадок, тобто на цей дивний заповіт, написаний так не-
сподівано на ім’я людини, яка менше за все цього очікувала. Мож-
ливо, це дасть ключ до другого випадку. Ні, любий мій друже, не
думаю, що ви станете мені в пригоді. Тут немає жодної небезпе-
ки, інакше я й не думав би їхати без вас. Сподіваюся, що ввечері,
коли ми знов побачимось, я зможу сказати вам, що дещо зробив
для цього нещасного молодика, який шукає в мене захисту.
Повернувся мій друг пізно ввечері, і з його потемнілого, за-

смученого обличчя було видно, що вранішні надії ані найменшою
мірою не справдилися. З годину він грав на скрипці, намагаючись
заспокоїтись. Нарешті відклав інструмент убік і заходився до-
кладно переповідати мені свої невдалі пригоди.

– Кепські справи, Ватсоне, дуже кепські. Перед Лестрейдом я
того не показував, але, правду кажучи, мені здається, що цього ра-
зу наш друг іде правильним шляхом, а ми – хибним. Чуття веде
мене в один бік, а факти – в інший; а британські судді, боюся, не
досягли ще того розумового рівня, щоб віддати перевагу моїм
теоріям, а не Лестрейдовим фактам.

– Чи їздили ви до Блекхіса?
– Так, Ватсоне, їздив і дізнався там, що небіжчик Олдейкр був

відомий мерзотник. Мак-Фарлейнів батько поїхав шукати сина.
Мати була вдома – низенька, сива, блакитноока бабуся, що вся аж
тремтіла зі страху та обурення. Звичайно, вона ні на мить не
повірила, що син її винен. А щодо Олдейкрової долі не висловила
ні подиву, ні жалю. Навпаки, говорила про нього з такою гірко-
тою, що аргументи поліції ще більше зміцніли: якщо син знав про
її стосунки з цим чоловіком, то нема нічого дивного, що він його
зненавидів і наважився вбити. «Це не людина, а хитра, підступна
мавпа, – твердила вона. – Він завжди був такий, навіть замолоду».
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«Ви знали його раніше?» – запитав я.
«Так, добре знала, бо він колись залицявся до мене. Дякувати

Богові, що я йому відмовила й одружилася з порядним, хоч і
біднішим, чоловіком. Ми з ним були заручені, містере Холмсе, аж
одного разу я почула, що він – який жах! – пустив кота до пташни-
ка; мене так приголомшила його жорстокість, що я негайно
відмовила йому». Пошукавши в шухляді бюро, вона дістала
звідти фотографію жінки, порізану ножем. «Це моя фотографія, –
сказала вона. – Отакою він надіслав її мені в день мого весілля, зі
своїм прокляттям».

«Але ж тепер, – мовив я, – він, мабуть, пробачив вам, бо зали-
шив усе своє майно вашому синові».

«Ні моєму синові, ні мені нічогісінько не треба від Джонаса
Олдейкра, чи живого, чи мертвого! – палко вигукнула вона. –
Є Бог на небесах, містере Холмсе, й Він покарав недобру люди-
ну; і Він доведе, коли буде на те Його воля, що руки мого сина
чисті від крові!»
Хоч як я намагався, проте так нічого й не зміг знайти на ко-

ристь нашого припущення, а дещо навіть свідчило проти нього.
Врешті я облишив це й подався до Норвуда.
Садиба «Глибока долина» – це велика сучасна вілла з червоної

цегли, що стоїть посеред садка, а перед ґанком ростуть лаврові
кущі. Праворуч за будинком – двір, де сталася пожежа. Я накрес-
лив схему садиби в своєму записнику – ось вона. Ці скляні двері
ліворуч ведуть до Олдейкрової кімнати. З дороги, як бачите, вид-
но все, що там діється. Це єдина втішна річ, про яку я сьогодні
довідався. Лестрейда там не було, всіма справами керував стар-
ший констебль. Його люди саме перед моїм приїздом відшукали
в дворі справжнісіньку скарбницю. Порпаючись уранці в попелі на
місці, де був стіс, вони знайшли, крім обгорілих кісток, кілька по-
чорнілих металевих кружалець. Уважно роздивившись на них, я
побачив, що то ґудзики від штанів. На одному з них я навіть
розібрав слово «Гаймс» – ім’я Олдейкрового кравця. Потім я
якнайобережніше оглянув травник, – чи не зосталося там слідів, –
але спека стояла така, що земля там стала тверда, як залізо. Крім
того, що хтось протяг через низький живопліт якусь важку річ –
мертве тіло або лантух, – нічого знайти не вдалося. Все це,
звичайно, підтверджує думку поліції. Цілу годину я повзав по
травнику під серпневим сонцем, але зрештою не знайшов нічого
нового.
Зазнавши такої поразки, я пішов до спальні й теж заходився її

оглядати. Криваві плями на підлозі були бліді, ледве помітні,
проте безперечно свіжі. Ціпок уже забрали, але на ньому плями
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були так само бліді. Немає сумніву, що ціпок належить нашому
клієнтові. Він сам це визнав. На килимі залишилися сліди обох
чоловіків, але жодного сліду третьої особи не було, що теж обер-
тається проти нас. Одне слово, рахунок щоразу зростає на їхню
користь.
Тільки раз мені сяйнула невеличка надія. Я переглянув папери,

що раніше лежали в сейфі, – майже всі вони були розкладені на
столі. Папери були в запечатаних конвертах, один чи два з яких
відкрила поліція. Як я можу судити, великої ціни вони не мають,
та й банкова книжка містера Олдейкра аж ніяк не свідчить, що її
власник надто вже гараздував. Мені здалося, ніби кількох паперів
бракує. Серед них траплялися згадки про якісь справи, пов’язані,
ймовірно, з великими коштами, але самих тих справ я так і не зна-
йшов. Звичайно, якби я міг напевно це довести, то всі Лестрейдові
докази неминуче обернулися б супроти нього: навіщо людині кра-
сти те, що все одно має їй дістатися?
Врешті-решт, зазирнувши до кожної щілини й не відшукавши

там ніяких слідів, я спробував щастя в розмові з економкою.
Звуть її місіс Лексінґтон, це невисока, непривітна, мовчазна особа,
що підозріливо зирила на мене спідлоба. Вона щось знає, я певен.
Але довідатись у неї не зміг нічогісінько. Так, вона пустила місте-
ра Мак-Фарлейна до будинку о пів на десяту. «Краще б у мене
тоді руки поодсихали!» – бідкалася вона. Спати пішла о пів на
одинадцяту. Її кімната – в іншому кінці будинку, тож вона нічого
не чула. Капелюх і ціпок містер Мак-Фарлейн залишив у передпо-
кої. Прокинулась вона від крику: «Пожежа!». Звичайно, її
сердешного, любого хазяїна вбили. Чи мав він ворогів? Кожен
має ворогів, але містер Олдейкр жив самотньо й зустрічався з чужи-
ми людьми лише в справах. Ґудзики вона бачила й напевно може
сказати, що вони від тих штанів, які були на ньому минулої ночі.
Дошки в стосі були дуже сухі, адже цілий місяць не дощило. Вони
спалахнули, мов порох, і коли місіс Лексінґтон добігла туди, увесь
стіс уже охопило полум’я. І вона, й пожежники відчули запах
смаленого м’яса. Ні про папери, ні про приватні справи містера
Олдейкра вона нічого не знає.
Ось вам, любий мій Ватсоне, звіт про мої невдачі. І все-таки,

все-таки... – Він стиснув свої тонкі руки в кулаки й переконано го-
ворив далі: – Я знаю, що це неправда. Я відчуваю це нутром. Еко-
номці щось відомо, але що – я не знаю. В очах її було щось похму-
ре й зухвале, мов у людини з нечистою совістю. Та яка користь із
цих розмов, Ватсоне? Коли щасливий випадок не допоможе нам,
то боюся, що «Норвудська справа» не посяде свого місця в літо-
писі наших успіхів, який, передчуваю, рано чи пізно все одно впаде
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на голови терплячої публіки.
– Звичайно, – мовив я, – але хіба враження, яке справляє

людина, нічого не важить для суду?
– Це непевний доказ, любий мій Ватсоне. Пам’ятаєте того

страшного вбивцю, Берта Стівенса, що шукав у нас допомоги
1887 року? А з себе він був сумирніший за учня недільної школи.

– Так, ваша правда.
– Отож якщо ми не обґрунтуємо своїх думок, то наш клієнт

пропав. Докази проти нього незаперечні, й подальші розшуки
можуть лише зміцнити їхню силу. До речі, між тими паперами є
одна цікава річ, що може стати нам у пригоді як початок розсліду.
Переглянувши банкову книжку, я побачив, що бідність
Олдейкрового рахунка пов’язана з тим, що впродовж останнього
року він виписував чеки на грубі гроші якомусь містерові
Корнеліусу. Цікаво, що то за містер Корнеліус, із яким колишній
будівничий мав такі солідні оборудки. Чи не доклав він свої руки
до цієї пригоди? Можливо, Корнеліус – лише посередник, але я не
знайшов жодної розписки про отримання таких великих сум.
Тепер мені доведеться звернутися до банку, щоб розпитати там
про цього джентльмена. Але боюся, любий мій друже, що нас
чекає невдалий кінець: Лестрейд повісить нашого клієнта, а
Скотленд-Ярд, звичайно, святкуватиме перемогу.
Не знаю, чи спав тієї ночі Шерлок Холмс, але вранці, коли я

зійшов униз до сніданку, він сидів блідий і зморений, з темними
зморшками під блискучими очима. На килимі перед ним були
розкидані недопалки та ранкові газети. На столі лежала розпеча-
тана телеграма.

– Що ви про це скажете, Ватсоне? – запитав він, підсунувши її
до мене.
Телеграма була з Норвуда. В ній ішлося:

«Знайдено свіжі важливі докази. Мак-Фарлейнову провину дове-
дено незаперечно. Раджу вам облишити справу. Лестрейд».

– Звучить серйозно, – сказав я.
– Наш Лестрейд квапиться прокукурікати перемогу, –

відповів, гірко усміхнувшись, Холмс. – І все ж кидати справу ще
зарано. Врешті-решт свіжий важливий доказ може обернутися
іншим боком і дати розсліду зовсім інший напрямок, відмінний
від того, в якому просувається Лестрейд. Снідайте, Ватсоне, а
потім їдьмо разом і погляньмо, що там можна зробити. Сьо-
годні, здається, мені буде потрібна ваша допомога й підтримка.
Сам він снідати не став – мій друг був одним з тих диваків, які в

напружені хвилини не можуть і думати про їжу, покладаючись на
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своє залізне здоров’я. Він міг не їсти й не спати аж до цілковитого
виснаження. «Я не можу витрачати сили й нерви на харчуван-
ня», – відповідав він на мої лікарські докори. Тож я не здивувався,
коли того ранку Холмс, навіть не доторкнувшись до їжі, вирушив
зі мною до Норвуда. Там довкола «Глибокої долини», що вияви-
лася звичайнісінькою приміською садибою, ще юрмився натовп
ласих до пригод зівак. На воротях нас зустрів Лестрейд: його
обличчя аж світилося перемогою.

– Ну, містере Холмсе, чи довели ви, що ми помиляємось? Чи
знайшли свого волоцюгу? – засміявся він.

– Я ще не дійшов жодного висновку, – відповів мій друг.
– Зате ми дійшли свого висновку, і тепер він блискуче підтвер-

дився. Тож доведеться вам визнати, що цього разу ми трохи ви-
передили вас, містере Холмсе.

– Судячи з вашого вигляду, сталося щось надзвичайне, – заува-
жив Холмс.
Лестрейд гучно зареготав.
– Ви, як і всі, не любите програвати, – сказав він. – Але ж лю-

дина не може щоразу сподіватися тільки на себе. Еге ж, докторе
Ватсоне? Проходьте-но сюди, джентльмени, і я переконаю вас,
що цей злочин скоїв саме Джон Мак-Фарлейн.
Він повів нас коридором до темного передпокою.
– Сюди молодий Мак-Фарлейн, скоївши вбивство, повернувся,

щоб забрати капелюх, – сказав він. – А тепер погляньте сюди. –
Він театральним порухом витер сірник, і в його світлі ми побачи-
ли на вибіленій стіні криваву пляму. Коли він підніс сірник
ближче, виявилось, що це не проста пляма. То був чіткий
відбиток великого пальця.

– Гляньте-но крізь вашу лупу, містере Холмсе.
– Так, глянув.
– Ви знаєте, що двох однакових відбитків пальців не існує?
– Щось ніби чув.
– Тоді чи не зробите ви ласку порівняти цей відбиток із

відбитком великого пальця правої руки молодого Мак-Фарлейна,
який зняли цього ранку за моїм розпорядженням?
Він підніс до кривавої плями шматочок воску: і без лупи було

видно, що то два відбитки одного й того самого пальця. Я зро-
зумів, що наш нещасний клієнт приречений.

– Це кінець, – мовив Лестрейд.
– Так, кінець, – мимоволі повторив я.
– Авжеж, кінець, – підхопив Холмс.
Почувши в його голосі несподівані радість і втіху, я обернувся

до свого друга. Його обличчя надзвичайно вразило мене: воно
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тремтіло від ледве стримуваного сміху. Очі блищали, мов дві
зорі. Мені здалося, що Холмс ледве володіє собою, щоб не заре-
готати.

– Боже мій, Боже! – нарешті вигукнув він. – Хто б міг подума-
ти?! Які оманливі бувають зовнішні риси! Такий чудовий
молодик! Це урок нам, щоб ми не надто сподівалися на власний
розсуд. Так, Лестрейде?

– Еге ж, містере Холмсе, декому зайва пиха тільки шкодить, –
відповів Лестрейд. Його нахабство перейшло всякі межі, але за-
перечити йому було неможливо.

– Надзвичайна річ! Коли молодик знімав капелюх з гачка, він
притулив до стіни великий палець правої руки! Справді, цілком
природно, тільки уявіть собі. – Зовні Холмс був незворушно
спокійний, але все його тіло напружилось від прихованого хвилю-
вання. – До речі, Лестрейде, хто зробив це чудове відкриття?

– Економка, місіс Лексінґтон. Вона показала цю пляму черго-
вому констеблеві.

– А де чергував констебль?
– Він був у спальні, де сталося вбивство, й стежив, щоб там

нічого не чіпали.
– Чому ж поліція не помітила відбитка вчора?
– У нас не було особливих причин ретельно оглядати перед-

покій. Та й місце не дуже примітне, самі бачите.
– Так, так, звичайно, не дуже. Ви, зрозуміло, не маєте сумніву,

що цей відбиток був тут і вчора?
Лестрейд поглянув на Холмса, мов на божевільного. Правду

кажучи, веселощі й це химерне запитання мого друга здивували й
мене.

– Може, ви думаєте, що Мак-Фарлейн утік вночі з тюрми, щоб
залишити ще один доказ проти себе? – перепитав Лестрейд. –
У цілому світі нема фахівця, який заперечив би, що це відбиток
його пальця!

– А я й не заперечую, що це відбиток його пальця.
– Цього мені досить, – відказав Лестрейд. – Я людина прак-

тична, містере Холмсе, мені треба доказів, а коли в мене є дока-
зи, я роблю висновки. Якщо я буду потрібен вам, шукайте мене у
вітальні: я писатиму там звіт.
До Холмса вже повернулася його звична незворушність, хоч

мені здавалося, що в його очах і досі спалахують веселі вогники.
– Боже мій! Яке сумне відкриття, хіба не так, Ватсоне? – про-

мовив він. – А саме йому наш клієнт завдячуватиме своїм
порятунком.

– Я такий радий, – сказав я. – Щиро кажучи, я боявся, що з ним
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усе скінчено.
– Трохи передчасно, любий мій Ватсоне. Річ у тім, що доказ,

якому наш друг надає такої ваги, має одну серйозну ваду.
– Справді, Холмсе? Яку ж?
– Лише одну: вчора, коли я оглядав передпокій, відбитка там

не було. А тепер, Ватсоне, погуляймо трохи на сонечку.
Нічого не розуміючи, але з надією в серці я пішов за своїм дру-

гом у садок. Холмс обійшов навкруги будинку, уважно вивчаючи
його. Потім ми повернулись і оглянули всі кімнати від льоху до
горища. Більша частина кімнат була без меблів, але Холмс так
само старанно оглядав і їх. Нарешті, в коридорі горішнього по-
верху, до якого виходили двері трьох порожніх спалень, він знову
несподівано повеселів.

– Випадок справді незвичайний, Ватсоне, – мовив він. – Га-
даю, час уже зізнатися нашому приятелеві Лестрейду. Вранці він
трохи покепкував з нас, тож тепер настала наша черга, якщо я
розгадав цю загадку як слід. Так, так, я придумав, як це треба
зробити.
Коли ми увійшли до вітальні, інспектор Скотленд-Ярду досі

сидів там за писанням.
– Я бачу, ви пишете звіт про цю справу, – перебив його Холмс.
– Так.
– Чи не здається вам, що це занадто рано? Не думаю, що ви

зібрали всі докази.
Лестрейд надто добре знав мого друга, щоб не зважити на

його слова. Він поклав ручку і з цікавістю поглянув на нього:
– Що ви маєте на увазі, містере Холмсе?
– Тільки те, що є важливий свідок, якого ви ще не бачили.
– Ви можете роздобути його?
– Гадаю, що можу.
– То ведіть його сюди.
– Зараз. Скільки у вас констеблів?
– У будинку й надворі – троє.
– Чудово! – мовив Холмс. – А скажіть-но мені, чи всі вони –

високі, дужі хлопці з гучними голосами?
– Ну, безперечно, але до чого тут їхні голоси?
– Я допоможу вам у цьому розібратись, і не лише в цьому, –

відповів Холмс. – Покличте, будь ласка, своїх людей, і почнемо.
За п’ять хвилин троє полісменів стояли в передпокої.
– В клуні лежить велика купа соломи, – мовив Холмс. – При-

несіть, будь ласка, два оберемки. Це допоможе нам роздобути
свідка, про якого я говорив. Дякую вам. Сподіваюся, Ватсоне, у
вас є в кишені сірники. А вас, містере Лестрейде, я прошу піти зі
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мною нагору.
Як я вже казав, на горішньому поверсі був широкий коридор,

куди виходили двері трьох порожніх спалень. У кінці коридора
Шерлок Холмс розставив усіх по місцях; констеблі посміхалися, а
Лестрейд здивовано вирячився на мого друга – здивування на йо-
го обличчі змінилось очікуванням, а очікування – обуренням.
Холмс став перед нами, мов штукар, що зараз почне свої фокуси.

– Пошліть, будь ласка, одного з констеблів, хай принесе два
відра води! Покладіть солому на підлогу – отут, трохи далі від
стіни. Тепер, здається, все готово.
Лестрейдове обличчя спалахнуло гнівом.
– Та що це ви, бавитеся з нами, містере Шерлоку Холмсе? – не

витримав він. – Коли щось знаєте, то скажіть по-людському, без
витівок.

– Можу вас запевнити, любий мій Лестрейде, що на все це в
мене є вагома причина. Ви, мабуть, пам’ятаєте, що вранці, кілька
годин тому, трохи покепкували з мене, тож тепер не гнівайтесь за
цю невеличку виставу. Ватсоне, відчиніть, будь ласка, вікно й
піднесіть до соломи сірник.
Я так і зробив: вітер увірвавсь у вікно, суха солома спалахнула

й затріскотіла, коридор заповнив сизий дим.
– Тепер, Лестрейде, чекатимемо на свідка. А ви, будь ласка,

крикніть разом: «Пожежа!» Ну-бо: раз, два, три...
– Пожежа! – вигукнули ми щосили.
– Дякую. Ще раз, будь ласка.
– Пожежа!
– Ну-бо, ще, джентльмени, всі разом.
– Пожежа!!! – Наш крик, мабуть, почув увесь Норвуд.
Аж раптом сталося таке, що приголомшило нас усіх. У даль-

шому кінці коридору, де, здавалося, була гола стіна, відчинилися
двері, й з них вискочив, як кріль з нори, маленький хирлявий
чоловічок.

– Чудово! – спокійно промовив Холмс. – Ватсоне, відро води
на солому. Отак! Лестрейде, дозвольте відрекомендувати вам ва-
шого найголовнішого свідка, містера Джонаса Олдейкра.
Детектив здивовано втупивсь у чоловічка. Той кліпав очима

від яскравого світла, позираючи то на нас, то на солому, що кури-
лася димом. Обличчя в нього було вкрай неприємне – підступне,
люте, хиже, зі жвавими сірими очицями та білими віями.

– А це що таке?! – вигукнув нарешті Лестрейд. – Що ви роби-
ли там увесь цей час?
Олдейкр збентежено захихотів і знітився під суворим погля-

дом розгніваного детектива.
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– Нічого поганого...
– Нічого поганого? Ви все зробили, щоб безневинну людину

повісили! Якби не цей джентльмен, то я певен, що вам це
вдалося б.
Чоловічок запхинькав.
– Та що ви, сер, це був лише жарт!
– Жарт, кажете? Зате нам з вами буде не до жартів! Відведіть

його до вітальні й тримайте там, поки я прийду. Містере Холм-
се, – провадив він, коли полісмени пішли, – я не міг сказати це
при констеблях, але зараз скажу, – нехай доктор Ватсон теж по-
чує, – що ви вчинили справжнісіньке диво, хоч я й не розумію, як
вам це вдалося! Ви врятували життя безневинній людині й
запобігли величезному скандалові, що затьмарив би мою репу-
тацію в поліції.
Холмс усміхнувся й поплескав Лестрейда по плечу:
– Замість затьмареної репутації, любий мій сер, на вас чекає

блискучий успіх. Лише виправте трохи свій звіт, який почали
писати, і всі побачать, як важко запорошити очі інспекторові
Лестрейду.

– А ви не хочете, щоб згадувалося ваше ім’я?
– Аж ніяк. Сама робота – для мене вже винагорода. Можливо,

й мені коли-небудь складуть належну шану, якщо я дозволю
своєму невтомному історикові знов узятися за перо, – чи не так,
Ватсоне? Огляньмо краще нору, де переховувався наш пацючок.
Дерев’яна стінка, вкрита тиньком, з майстерно замасковани-

ми в ній дверима відгороджувала від стіни комірчину завдовжки
в шість футів. Світло до неї проникало крізь щілини між сволока-
ми. Всередині стояли прості меблі, був запас води та харчів,
кілька книжок та якісь папери.

– Ось що значить – будівничий, – зауважив Холмс, коли ми
вийшли. – Ніхто не знав про цю його схованку, крім економки, яку
я порадив би вам, Лестрейде, негайно додати до своєї здобичі.

– Я зроблю це, містере Холмсе. А як ви довідалися про цю
схованку?

– Мені спало на думку, що той чолов’яга переховується десь у
будинку. Пройшовши коридор, я помітив, що він на шість футів
коротший за нижній, тож мені стало ясно, де схованка. Я був пе-
вен, що він не сидітиме байдуже, почувши крики про пожежу.
Можна було, звичайно, просто піти туди й заарештувати його, але
мені схотілося пожартувати – нехай би він сам звідти вийшов. До
того ж, Лестрейде, я хотів трохи з вас поглузувати за ваші
вранішні кпини.

– Вам це справді вдалося, сер. Але як ви дізналися, що він у
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будинку?
– З відбитка пальця, Лестрейде. Ви сказали тоді, що все скінчено;

те саме сказав і я, але мав на думці інше. Я знав, що напередодні
відбитка там не було. Як ви зазначали раніше, я надаю велику ва-
гу деталям, тож узяв до уваги, оглядаючи передпокій, що стіни
були чисті. Виходить, відбиток з’явився вночі.

– Але як?
– Дуже просто. Коли Джонас Олдейкр запечатував з Мак-

Фарлейном папери, він міг підсунути молодикові конверт, а той,
прикладаючи печатку, натиснув пальцем на м’який сургуч.
Молодик міг зробити це мимоволі, й природно, що він одразу
забув про те. А може, це був просто випадок, і Олдейкр сам не
очікував, що цей відбиток стане йому в пригоді. А потім уже,
сидячи в своїй комірчині, він раптом зрозумів, що з допомогою
цього відбитка можна зліпити незаперечний доказ проти Мак-
Фарлейна. А зробити восковий відбиток із сургучевої печатки,
вколоти пальця голкою, видавити на віск кілька крапель крові й
притиснути його до стіни в передпокої, – чи власною рукою, чи
рукою економки, – було дуже легко. Я ладен закластися, що серед
паперів, які він забрав до своєї схованки, ви знайдете конверт з
відбитком великого пальця на печатці.

– Чудово! – мовив Лестрейд. – Чудово! Отепер усе ясно як
Божий день. Тільки навіщо йому була потрібна вся ця вистава,
містере Холмсе?
Мені було смішно дивитися на детектива, який зараз постав

перед нами не зухвалим переможцем, а сором’язливою дитиною,
що розпитує свого вчителя.

– Гадаю, пояснити це неважко. Джентльмен, що чекає на нас
унизу, – особа потаємна, злісна і мстива. Ви знаєте, що він колись
сватався до Мак-Фарлейнової матері й дістав одкоша? Не знаєте!
Я ж казав вам, що спершу треба було їхати до Блекхіса, а тоді вже
до Норвуда. Він не пробачив цієї образи, – саме так він сприйняв
її відмову, – і все життя плекав у своєму хитрому, підступному
мозку помсту, але жодного разу не мав нагоди її виконати.
Останні один-два роки обставини обернулися проти нього, –
мабуть, через таємні шахрайські оборудки, – і врешті він побачив,
що не викрутиться. Тоді він вирішив ошукати своїх кредиторів і
виписав кілька чеків на грубі суми на ім’я такого собі містера Кор-
неліуса, яким, мабуть, і є сам Олдейкр. Я ще не цікавився долею
цих чеків, але не маю сумніву, що їх переведено на ім’я цього
самого Корнеліуса до одного з провінційних містечок, куди
Олдейкр, ведучи подвійне життя, вряди-годи навідувався. Він
вирішив зникнути, з’явитися там під зміненим прізвищем,
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одержати гроші й зажити по-новому.
– Що ж, цілком можливо.
– Йому спало на думку, що водночас із зникненням він має

змогу помститися. То була майстерна, неперевершена помста:
його, нещасного старого, вбиває з корисливою метою єдиний син
колишньої його коханої. Так само майстерно це було виконано.
Причина вбивства – заповіт, таємні, приховані навіть від батьків
відвідини, забутий ціпок, кров, кістки якоїсь тварини й ґудзики в
стосі дощок – усе це було зроблено бездоганно. Він сплів павутин-
ня, з якого я навіть кілька годин тому, як мені тоді здавалося, не
бачив жодного виходу. Але йому забракло найголовнішої риси ху-
дожника – почуття міри. Він вирішив поліпшити й так уже доско-
налий витвір, дужче зашморгнути мотузок на шиї нещасної жерт-
ви; цим він усе й зіпсував. Ходімо вниз, Лестрейде. Я хочу дещо
спитати в нього.
Чоловічок сидів у своїй вітальні; обабіч нього стояли полісмени.
– Це був жарт, любий мій сер, лише жарт, не більше, – скімлив

він безперестану. – Далебі, сер, я сховався лише задля того, щоб
побачити, як сприймуть моє зникнення друзі. Адже ви розумієте,
сер, я ніколи б не дозволив, щоб з бідолашним молодим місте-
ром Мак-Фарлейном сталося лихо...

– Це вирішуватиме суд, – відповів Лестрейд. – А поки що вас
заарештовано за звинуваченням у змові й спробі зумисного
вбивства.

– А щодо ваших кредиторів, то вони, напевно, вимагатимуть
вилучення банківського рахунку містера Корнеліуса, – додав
Холмс.
Чоловічок здригнувся й вирячив свої люті очі на мого друга.
– Бачу, я багато чим завдячую вам, – промовив він. – Коли-

небудь я ще поквитаюся з вами.
Холмс лагідно всміхнувся.
– Боюся, що найближчим часом ви будете надто зайняті, –

сказав він. – До речі, що ви поклали у стос разом зі старими
штаньми? Здохлого пса, кролів чи щось іще? Не хочете сказати?
Боже мій, як нечемно з вашого боку! Пари кролів, мабуть, виста-
чило для отих крапель крові та обгорілих кісток. Якщо надумаєте
писати про цю пригоду, Ватсоне, сміливо пишіть про кролів.
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Холмс уже кілька годин мовчки сидів, нагнувшись над
хімічною пробіркою, де клекотіло якесь невимовно смердюче
вариво. Голова його схилилася до грудей, і він нагадував мені
чудернацького кістлявого птаха з тьмяно-сірими перами й
чорним чубом.

– Отож, Ватсоне, – раптом промовив він, – ви не маєте наміру
вкладати свої кошти в південноафриканські цінні папери?
Я здригнувся з несподіванки. Хоч я давно вже звик до

незвичайних Холмсових здібностей, але це втручання у мої думки
аж ніяк не піддавалося поясненню.

– Хай йому біс! Як ви про це дізналися?! – вигукнув я.
Він обернувся на стільці, затиснувши пробірку, що курилася

димом, у руці, і його глибоко посаджені очі задоволено
заблищали.

– Вам слід визнати, Ватсоне, що я вас цілком збив з пантели-
ку, – сказав він.

– Визнаю.
– Вам варто засвідчити це на папері.
– Навіщо?
– Бо за п’ять хвилин ви скажете, що все це до смішного

просто.
– Я певен, що нічого такого не скажу.
– Бачте, любий мій Ватсоне, – він устромив пробірку в штатив

і розпочав лекцію з виглядом професора, що звертається до
аудиторії, – не так уже й важко побудувати низку висновків, у якій
кожен наступний якнайпростішим чином випливає з поперед-
нього. Якщо після того вилучити з цієї низки всі проміжні ланки й
залишити самі початок і кінець, то враження від того буде приго-
ломшливе, хоч і хибне. Мені було зовсім легко з’ясувати, що ви не
маєте наміру вкладати свій невеликий набуток у південноафри-
канські золоті поклади, коли я позирнув на ямку між великим та
вказівним пальцями вашої лівої руки.

– Але я не бачу тут жодного зв’язку!
– Охоче вірю вам, але швидко доведу, що цей зв’язок існує. Ось

вони, вилучені ланки цього нескладного ланцюжка. По-перше,
коли ми вчора ввечері повернулися з клубу, ямка між великим та
вказівним пальцями вашої лівої руки була натерта крейдою. По-
друге, щоразу, як ви граєте в більярд, ви натираєте цю ямку
крейдою, щоб кий добре ковзав у руці. По-третє, ви ні з ким, крім
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Серстона, в більярд не граєте. По-четверте, десь із місяць тому
ви розповідали мені, що Серстон запропонував вам придбати
спільно з ним південноафриканські цінні папери, які з’являться в
продажу за місяць. По-п’яте, ваша чекова книжка замкнена в моїй
шухляді, й ви не попросили в мене ключ. По-шосте, ви не маєте
наміру вкладати свої гроші в цю справу.

– Надзвичайно просто! – вигукнув я.
– Авжеж, – мовив він, трохи образившись. – Усяка загадка стає

по-дитячому простою після того, як вам розтлумачать її. А ось
вам інша загадка, ще не розгадана. Цікаво, друже Ватсоне, чи
дасте ви собі раду з нею, – він подав мені аркуш паперу й
повернувся до своїх хімічних дослідів.
Я здивовано побачив на папері якісь безглузді фігурки

чоловічків.
– Це ж дитячі малюнки, Холмсе! – вигукнув я.
– Ви так гадаєте?
– Хіба це може бути чимось іншим?
– Про це й хотів би дізнатися містер Хілтон К’юбіт із Ридлінґ-

Торп-Менора в Норфолку. Цей маленький ребус він надіслав нам
з першою поштою, а сам виїхав найближчим потягом. Аж ось і
дзвінок, Ватсоне. Я нітрохи не здивуюся, якщо це саме він.
Зі сходів долинули важкі кроки, і за хвилину до нас увійшов

високий, чисто поголений джентльмен, ясні очі та рум’яні щоки
якого свідчили, що життя його минає далеко від туманів Бейкер-
стрит. Він, здавалося, приніс із собою дух міцного свіжого повітря
зі східного берега. Потиснувши нам руки, він уже хотів сісти, аж
тут очі його зупинились на папірці з кумедними фігурками, який
я щойно оглядав і залишив на столі.

– Містере Холмсе, що ви про це думаєте?! – вигукнув він. –
Мені казали, що ви любите всілякі таємниці, і я не знаю, чи бачили
ви коли-небудь щось дивовижніше. Я вислав вам цей папірець
заздалегідь, щоб ви мали час вивчити його, перш ніж я приїду.

– Цей малюнок і справді найкурйозніший, – відповів Холмс. –
На перший погляд він здається дитячою забавкою. Хто ще міг би
намалювати на папері таких маленьких чоловічків у танці? Чому
ви надаєте такого значення цій дурничці?

– Я не надавав би їй ніякого значення, містере Холмсе, якби
не дружина. Вона перелякалася на смерть. Мені вона нічого не
каже, але в очах її я бачу жах. Ось чому я вирішив дізнатися, що
сталося.
Холмс узяв аркушик паперу, і його освітили промені сонця. На

сторінці, вирваній із записника, було накреслено олівцем фігурки
чоловічків у танці:
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Він оглянув папірець, дбайливо склав його і сховав до свого
записника.

– Cправа обіцяє бути незвичайною й цікавою, – мовив він. – Ви
вже дещо розповіли мені в своєму листі, містере Хілтоне К’юбіте,
але я буду щиро вдячний вам, якщо ви зробите ласку переповісти
цю історію ще раз, щоб її почув мій друг доктор Ватсон.

– Я не бозна-який оповідач, – сказав наш відвідувач, нервово
стискаючи і рознімаючи свої великі міцні руки. – Коли вам треба
буде щось пояснити до ладу, звертайтесь до мене, будь ласка.
Почнімо з того, що торік я одружився; та передусім хочу сказати,
що хоч людина я й небагата, мої предки мешкали в Ридлінґ-Торпі
впродовж п’ятьох століть і мій рід – найславетніший в усьому
Норфолкському графстві. Минулого року я приїхав до Лондона
на свята й зупинився в готелі на площі Рассел, бо там зупинився
також Паркер, наш парафіяльний священик. У цьому готелі
мешкала молода американка на прізвище Патрік, Ельсі Патрік.
Невдовзі ми стали з нею друзями, і не минуло й місяця, як я
палко покохав її. Ми тихцем зареєстрували свій шлюб і
повернулися до Норфолка подружньою парою. Вам, напевно,
здасться дивним, містере Холмсе, що нащадок давнього,
уславленого роду одружується з жінкою, нічого не знаючи про її
минуле та родину, але якби ви побачили й пізнали її, вам неважко
було б мене зрозуміти.
Вона нічого не приховувала від мене, моя Ельсі. Я мав змогу

будь-коли відмовитись від цього шлюбу. «Раніше в мене були
вельми неприємні знайомства, – казала вона, – я хочу забути про
них. Не хочу згадувати минуле, бо воно завдає мені болю. Якщо
ти візьмеш мене за дружину, Хілтоне, то поєднаєш свою долю з
жінкою, що сама нічого лихого не скоїла, але ти повинен вірити
моїм словам і дозволити мовчати про все, що було до того, як я
стала твоєю. Якщо ж ця умова виявиться для тебе заважкою,
повертайся до Норфолка й залиш мені самотнє життя, яким я
жила до нашої зустрічі». Зоставався один день до весілля, коли
вона сказала мені ці слова. Я відповів, що готовий виконати її
бажання, й дотримую своєї обіцянки й досі.
Одружені ми вже близько року й живемо щасливо. Але з

місяць тому, наприкінці червня, я помітив перші ознаки біди.
Якось моя дружина одержала лист з Америки – я побачив на ньому
американську марку. Ельсі смертельно зблідла, прочитала лист і
кинула у вогонь. Жодного разу вона не згадувала про нього – і я
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нічого не розпитував, бо обіцянка є обіцянка, – але відтоді ні на
мить не знала спокою. Її обличчя тепер спотворене страхом, з
усього видно, що вона на щось чекає. Найкраще їй було б довіри-
тися мені, – тоді вона зрозуміла б, що я для неї – найперший друг.
Але поки вона мовчить, містере Холмсе, я теж не можу про це за-
говорити. Річ у тім, що вона – дуже правдива жінка, і яка біда не
затьмарювала б їй колишнє життя, її вини в тому немає. Я звичай-
ний норфолкський сквайр, але в Англії не знайти жодної іншої лю-
дини, яка б так турбувалася про родинну честь. Ельсі знала про це
ще до нашого весілля й нізащо не погодилася б стати моєю, якби
це заплямувало нашу честь, – у тому я впевнений.
Тепер я підходжу до найзагадковішого в своїй оповіді. Тиж-

день тому, минулого вівторка, я побачив на підвіконні таких са-
мих чоловічків у танці, як на цьому папірці. Їх було накреслено
крейдою. Я подумав, що цей малюнок зробив хлопець-конюх, але
він заприсягався, що нічого про них не знає. З’явилися вони, на-
певно, серед ночі. Я стер їх і випадково згадав про це в розмові з
дружиною. На мій подив, мої слова її глибоко вразили й вона ста-
ла благати, якщо я ще коли-небудь побачу таких чоловічків, то
щоб показав їх їй. Майже тиждень вони не з’являлися, але вчора
вранці я знайшов цей папірець у садку на сонячному годиннику й
показав його Ельсі. Вона відразу знепритомніла. З того часу вона
живе немов уві сні, очі її постійно сповнені жаху. Ось чому я
написав до вас і послав цей папірець, містере Холмсе. Я не можу
показати цю річ поліції, бо там мене візьмуть на кпини, а ви
могли б сказати мені, що робити далі. Я людина небагата, але
якщо на мою нещасну дружину чатує небезпека, я віддам останній
шеляг, аби захистити її.
Славна то була людина – цей мешканець старої Англії, щирий,

добрий і шляхетний, із широким простакуватим обличчям і
великими блакитними очима. Холмс вислухав його розповідь із
глибокою увагою, а потім замислено сів і кілька хвилин мовчав.

– Чи не здається вам, містере К’юбіте, – промовив нарешті
він, – що найкраще було б просто розпитати дружину про все й
попросити її поділитися своєю таємницею з вами?
Хілтон К’юбіт хитнув своєю широкою головою:
– Обіцянка є обіцянка, містере Холмсе. Якби Ельсі бажала,

вона сама розповіла б мені про все. Якщо ж ні, то я не дома-
гатимуся в неї зізнання силоміць. Але я маю право дізнатися про
все сам і зроблю це.

– Тоді я від щирого серця допомагатиму вам. Насамперед
скажіть, чи не з’являлись у вашому найближчому сусідстві якісь
приїжджі?
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– Ні.
– Як я зрозумів, ви мешкаєте в досить тихому місці. Кожне

нове обличчя там не залишилося б без вашої уваги.
– Якби нова особа з’явилася в найближчому сусідстві, то ні.

Але неподалік від нас – кілька сіл з непоганими пляжами, й гос-
подарі приймають там дачників.

– Ці фігурки, звичайно, мають якийсь зміст. Якщо це випадко-
вий малюнок, то розгадати його неможливо; якщо ж це
зашифрований напис, то ми, безперечно, проникнемо в його сут-
ність. Але цей малюнок такий невеличкий, що я нічого не можу
вдіяти з ним, та й факти, які ви надали мені, такі непевні, що ми
не маємо ґрунту для жодних міркувань... Я порадив би вам повер-
нутися до Норфолка і стежити за всім, що відбувається довкола,
а також надсилати мені малюнки всіх нових чоловічків у танці,
коли ви де-небудь побачите їх. Збирайте відомості про всіх
незнайомих осіб, що з’являються поблизу. Як помітите щось нове,
одразу приїжджайте до мене. Ось найкраща порада, яку я можу
вам дати, містере К’юбіте. Якщо ж буде потреба, то я завжди
готовий відвідати ваш норфолкський дім.
Після цієї зустрічі Шерлок Холмс часто глибоко замислював-

ся, й не раз протягом кількох наступних днів я бачив, як він дістає
зі свого записника аркушок паперу і довго, серйозно розглядає на-
мальовані на ньому кумедні фігурки. Однак заговорив він про них
зі мною лише через два тижні. Саме тоді, коли я збирався йти, він
зупинив мене.

– Краще б вам залишитися вдома, Ватсоне.
– Навіщо?
– Бо сьогодні вранці я одержав звістку від Хілтона К’юбіта. Ви

пам’ятаєте Хілтона К’юбіта з його чоловічками в танці? Він при-
був на Ліверпуль-стрит двадцять на другу. Щомиті він може
завітати сюди. З його телеграми я зрозумів, що в нього є важливі
новини.
Чекати довелося недовго, бо наш норфолкський сквайр

просто з вокзалу примчав до нас у кебі. Він виглядав стурбованим
і пригніченим, очі його були стомлені, чоло поорали зморшки.

– Ця історія доведе мене до божевілля, містере Холмсе, –
мовив він, знесилено падаючи в крісло. – Страшенно прикро
відчувати, що ти зусебіч оточений якимись невидимими й
невідомими людьми, які плетуть навколо тебе свої задуми; але
ще страшніше бачити, як поволі, день у день, убивають твою дру-
жину! Вона тане, просто тане в мене на очах.

– Вона сказала вам хоч що-небудь?

47



– Ні, містере Холмсе, нічого не сказала. Буває, що моя бідо-
лашка хоче сама розповісти мені про все, та їй бракує рішучості.
Я пробував допомогти їй, але це виходило в мене якось незграб-
но й лише лякало її. Вона часто розмовляє зі мною про мій давній
рід, про те, як нас шанують в усьому графстві, як ми пишаємося
своєю родинною честю, і я щоразу відчуваю, що вона хоче додати
щось до цього, та ніяк не може.

– А ви самі виявили щось нове?
– О, багато що, містере Холмсе. Я привіз до вас кілька новень-

ких малюнків із чоловічками в танці. Але найголовніше те, що я
його бачив.

– Того, хто їх малював?
– Так, я бачив його за роботою. З вашої ласки, я розповім вам

усе спочатку. Коли я повернувся від вас додому, то перше, що я
побачив наступного ранку, були нові чоловічки в танці. Їх було на-
креслено крейдою на чорних дерев’яних дверях комори, що стоїть
на моріжку навпроти вікон нашого будинку. Я їх усіх перемалю-
вав. Ось вони:

– Чудово! – мовив Холмс. – Чудово! Далі, будь ласка.
– Перемалювавши чоловічків, я стер їх, але через два дні там

з’явився новий малюнок. Ось він:

Холмс потер руки і радісно засміявся.
– Трьома днями пізніше я знайшов папірець, який лежав на со-

нячному годиннику, притиснутий камінцем. Ось він. Як бачите,
фігурки на ньому ті самі, що на попередньому малюнку. Тоді я
вирішив підстерегти того, хто малює цих чоловічків, узяв револь-
вер і засів у своєму кабінеті, з вікон якого видно було комору та
садок. Десь о другій годині ночі, сидячи біля вікна і озираючи
залитий місячним світлом садок, я почув кроки позаду себе і,
обернувшись, побачив свою дружину в халаті. Вона благала мене
йти спати. Я сказав їй відверто, що хочу подивитися, хто це
витіває тут такі штуки. Вона відповіла, що все це – безглуздий
жарт, на який не варто звертати жодної уваги.
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«Якщо це так дратує тебе, Хілтоне, то вирушаймо в подорож –
ти та я, й ніхто нас не турбуватиме».

«Що? Дозволити якомусь жартівникові вижити нас із
власного дому? – сказав я. – Тоді ціле графство сміятиметься з
нас!»

«Гаразд, іди спати, – відповіла вона, – поговоримо про це
вранці...»
Раптом її обличчя зблідло так, що я помітив це навіть при

місячному сяйві, а рука вп’ялася в моє плече. Щось рухалося в тіні
комори. Я побачив темну, згорблену постать, що виринула з-за
рогу й присіла перед дверима. Вхопивши револьвер, я кинувся
вперед, але дружина рвучко обняла й затримала мене. Я
намагався відштовхнути її, та вона ще відчайдушніше схопила
мене в обійми. Врешті я звільнився з тих обіймів, але поки
відчинив двері й добіг до комори, незнайомець уже зник.
Щоправда, він залишив по собі слід, бо на дверях було
намальовано таких самих чоловічків, які траплялися мені вже
двічі. Я оббіг увесь садок, проте ніде не знайшов цього типа.
Однак, хоч це й видається дивним, він, напевно, мав бути десь
поблизу, бо коли вранці я знов оглядав двері комори, то під тим
рядком, який я вже бачив, з’явилося кілька нових фігурок.

– Чи перемалювали ви їх?
– Так, їх було дуже мало, я перемалював їх. Ось вони.
Він показав нам аркуш паперу з новим «танцем»:

– Скажіть-но мені, – мовив Холмс, і з виразу його очей я
побачив, що він дуже схвильований, – цей малюнок було додано
до попереднього чи зроблено окремо?

– Його було намальовано внизу на дверях.
– Чудово! Це найважливіше з усієї вашої розповіді. Тепер я

маю надію розгадати цю загадку. Містере Хілтоне К’юбіте, про-
довжуйте, будь ласка.

– Мені нема чого більше сказати, містере Холмсе, хіба те, що
я розгнівався на дружину, бо вона завадила спіймати цього
таємничого негідника. Вона казала, що дуже побоювалася за
мене. Спочатку я підозрював, що вона насправді потерпала не за
мене, а за нього, бо я не мав жодного сумніву, що їй відомо, хто
він такий і що означають ці дивні малюнки. Але голос моєї
дружини, містере Холмсе, та її погляд розвіяли будь-які сумніви,
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й тепер я переконаний, що вона справді хвилювалася за мене...
От і все, що сталось, і тепер я чекаю вашої поради, що мені
робити далі. Я й так пориваюся сховати в кущах півдюжини
хлопців зі своєї ферми, щоб вони дали тому негідникові доброго
прочухана: отоді він припинив би турбувати нас назавжди...

– Побоююсь, що таку складну справу неможливо розв’язати
так просто, – сказав Холмс. – Як довго ви ще перебуватимете в
Лондоні?

– Я мушу повернутися вже сьогодні. Я не можу залишити дру-
жину саму проти ночі. Вона так нервувалася й так благала мене
швидше їхати додому!

– Ви, звичайно, маєте рацію. Проте якби ви зосталися тут, я за
день чи за два вирушив би разом з вами... Залиште мені поки що
ці папери. Гадаю, невдовзі я зможу відвідати вас і пролити деяке
світло на цю справу.
Шерлок Холмс зберігав свій професійний спокій, поки наш

відвідувач не залишив нас, але я, що так добре його знав, помітив
його незвичайне хвилювання. Щойно широка спина Хілтона
К’юбіта зникла в дверях, як мій друг кинувся до столу, поклав пе-
ред собою всі аркуші паперу з чоловічками в танці й заглибився в
якісь складні розрахунки. Дві години поспіль я бачив, як він роз-
мальовує сторінку за сторінкою фігурками й буквами, і ця робота
так захопила його, що він цілковито забув про мене. Іноді робота
йшла вдало, й тоді Холмс насвистував і наспівував; часом, коли
його думка заходила в глухий кут, він сидів, нахмуривши чоло й
настороживши очі. Нарешті він підхопився зі стільця, задоволено
скрикнувши, і заходився міряти кімнату вздовж і впоперек, поти-
раючи руки. Потім написав і надіслав довгу телеграму. 

– Якщо відповідь буде така, як я сподіваюся, Ватсоне, ви змо-
жете додати цю чудову історію до своєї колекції, – мовив він. –
Напевно, завтра нам доведеться вирушити до Норфолка, щоб
остаточно розгадати загадку, яка завдала нашому другові стільки
прикрощів.
Правду кажучи, мене взяла цікавість, але я знав, що Холмс по-

любляє пояснювати свої рішення лише тоді, коли сам бачить у
цьому потребу, отож терпляче очікував, коли ж він поділиться зі
мною своїм відкриттям.
Проте відповідь на телеграму не надходила, й Холмс

протягом двох днів нетерпляче нашорошував вуха, тільки-но чув
дзвінок. Другого дня ввечері ми одержали від Хілтона К’юбіта
лист. У нього все було гаразд, тільки сьогодні вранці на
постаменті сонячного годинника з’явився новий малюнок. До
листа він додав копію цього малюнка:
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Холмс на кілька хвилин схилився над цими химерними
фігурками і раптом підхопився, здивовано й сердито скрикнувши.
Обличчя його сповнилось напруження й тривоги.

– Ми дозволили цій справі зайти занадто далеко, – сказав
він. – Чи є сьогодні вечірній потяг до Норт-Волшема?
Я переглянув розклад. Останній потяг щойно пішов.
– Доведеться раніше поснідати й вирушити першим ранко-

вим, – мовив Холмс. – Наше перебування там конче потрібне.
А ось і телеграма! Постривайте, місіс Хадсон, можливо, я наді-
шлю відповідь... Ні, все відбувається саме так, як я й сподівався.
Це повідомлення підтверджує, що нам не можна більше ховатися
від містера Хілтона К’юбіта, бо наш простакуватий норфолксь-
кий сквайр потрапив у неабияку халепу.
Так воно й сталось. Переходячи до закінчення цієї невеселої

історії, яка здавалася мені колись такою по-дитячому безглуз-
дою, я знову переживаю і те хвилювання, і той жах, яких тоді до-
велося зазнати. Мені так хотілося б повідомити читачів, що все
скінчилося щасливо, але моя розповідь – це літопис фактів, отож
я змушений простежити аж до сумного кінця ту дивну низку
подій, через які за кілька днів про садибу Ридлінґ-Торп-Менор
велися розмови в кожному куточку Англії.
Тільки-но ми висіли в Норт-Волшемі й сказали, куди хотіли б

дістатися, як до нас підбіг начальник станції.
– Ви, напевно, детективи з Лондона? – спитав він.
На Холмсовому обличчі з’явилося занепокоєння.
– Чому ви так думаєте?
– Бо тут щойно проїхав інспектор Мартін з Норіча. Чи, може,

ви лікарі? Вона ще жива – принаймні була донедавна. Ви ще
маєте час порятувати її... для шибениці!
Холмсові брови насупилися.
– Ми їдемо до Ридлінґ-Торп-Менора, – мовив він, – але нічого

не чули про те, що там сталося.
– Жахлива річ! – сказав начальник станції. – Обох застрелено:

і містера Хілтона К’юбіта, і його дружину. Вона вистрелила
спочатку в нього, тоді в себе, – принаймні так кажуть слуги. Він
помер, а її життя на волосинці. Боже милий, і це один з
найдавніших родів Норфолкського графства! Такий шанований
рід!
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Без жодного слова Холмс скочив до коляски й за всю довгу
семимильну подорож ні разу не розтулив уст. Нечасто мені
доводилось бачити його таким схвильованим. Він і раніше,
дорогою з Лондона, був стривожений, і я помітив, як уважно й
схвильовано переглядав він ранкові газети; але тепер, коли так
раптово справдилися найгірші побоювання, його огорнув сум.
Спершись на сидіння, він понуро про щось думав.
Тим часом ми проїздили повз один з найцікавіших краєвидів

Англії. Кілька поодиноко розкиданих будиночків репрезентували
сучасну забудову краю; всюди, куди не кинеш оком, над зеленою
долиною Норфолка здіймалися велетенські чотирикутні вежі
церков, що нагадували про колишню славу та розквіт давньої
Східної Англії. Врешті за зеленим урвищем з’явилася фіолетова
смужка Німецького моря, і візник показав своїм батогом на два
цегляні шпилі, що височіли над купкою дерев.

– Це Ридлінґ-Торп-Менор, – сказав він.
Тільки-но ми під’їхали до воріт, як я помітив перед будинком,

за тенісним майданчиком, чорну комору й сонячний годинник на
постаменті, що справили на нас дивне враження. Верткий чо-
ловічок із підфарбованими вусами хутко скочив з високої двокол-
ки. Він відрекомендувався як інспектор Мартін з норфолкського
поліційного управління. Коли ж він почув ім’я мого друга, то не-
абияк здивувався:

– Але ж, містере Холмсе, злочин було скоєно о третій годині
ранку! Як ви дізналися про це сьогодні й прибули сюди водночас
зі мною?

– Я передбачав це. Я їхав, щоб запобігти злочинові.
– Тоді у вас, напевно, є відомості, яких ми не знаємо! Всі

кажуть, що подружжя було дуже щасливе...
– Я маю лише ті відомості, які дістав від чоловічків у танці, –

відказав Холмс. – Про це я розповім вам згодом. На жаль, уже
надто пізно, щоб запобігти трагедії... Якщо так, нехай тоді мої
знання допоможуть здійснитися правосуддю. Ви бажаєте прова-
дити слідство зі мною разом чи, може, волієте, щоб я працював
самостійно?

– Я вважатиму за честь працювати разом з вами, містере
Холмсе, – щиро відповів інспектор.

– Якщо так, то я хотів би негайно вислухати свідків і оглянути
місце злочину.
Інспектор Мартін мав досить здорового глузду, щоб дозволи-

ти моєму другові чинити все на власний розсуд, а сам обмежився
тим, що уважно стежив за його діями. Тутешній лікар, літній си-
вий чоловік, щойно вийшов з кімнати місіс Хілтон К’юбіт і
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повідомив, що її становище серйозне, але не фатальне; куля заче-
пила передню частину мозку, й до пам’яті вона прийде, напевно,
не скоро. На запитання, чи сама вона вистрелила в себе, чи це
зробив хтось інший, він не наважився дати певної відповіді. В уся-
кому разі, кулю було випущено з дуже близької відстані. В кімнаті
знайшли лише один револьвер; обидві його цівки були порожні.
Містера Хілтона К’юбіта було вбито пострілом у серце. Можна
було однаково припустити те, що він убив спочатку її, а потім
себе, й те, що злочинцем є саме вона, бо револьвер лежав на під-
лозі на рівній відстані від обох.

– Ви не чіпали його? – запитав Холмс.
– Ні, ми лише підняли й винесли леді. Ми не могли залишити

її пораненою на підлозі.
– Як довго ви були тут, докторе?
– З четвертої години ранку.
– Хто ще тут побував?
– Був констебль.
– Ви нічого тут не пересували?
– Нічого.
– Ви розумно вчинили. Хто вас викликав?
– Сондерс, покоївка.
– Вона перша здійняла тривогу?
– Вона та ще місіс Кінґ, куховарка.
– Де вони тепер?
– Напевно, в кухні.
– Зараз найкраще за все буде вислухати їхню розповідь.
Стародавню залу з високими вікнами, облицьовану дубом,

було перетворено на слідчу камеру. Холмс сів у велике старомод-
не крісло, його очі аж палали на незворушному обличчі. Я прочи-
тував у них рішучість присвятити, якщо треба, все своє життя тому,
щоб за людину, яку не вдалося врятувати, убивця врешті був
покараний. Хвацький інспектор Мартін, старий сивий сільський
лікар, я та ще недоумкуватий сільський полісмен складали решту
цього дивного зібрання.
Обидві жінки свідчили надзвичайно розважливо. Їх розбудив

звук пострілу, й за хвилину пролунав ще один постріл. Cпали вони
в суміжних кімнатах, і місіс Кінґ кинулася до Сондерс. Вони разом
зійшли сходами. Двері до кабінету було відчинено, на столі горіла
свічка. Господар лежав долілиць посеред кімнати. Він був уже
мертвий. Біля вікна корчилася його дружина, відкинувши голову
до стіни. Рани її були жахливі, половина обличчя – червона від
крові. Вона важко дихала, але сказати не могла нічого. Коридор
та кімната були повні диму, і тхнуло порохом. Вікно було
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зачинено зсередини, – обидві жінки запевняли нас у цьому. Вони
одразу викликали лікаря й констебля, а потім разом з конюхом та
його хлопцем-помічником перенесли поранену господиню до її
кімнати. Розстелена постіль свідчила про те, що подружжя збира-
лося спати. На ній була сукня, на ньому – халат, накинутий поверх
нічної сорочки. В кабінеті ніхто нічого не переставляв. Як відомо,
між чоловіком та жінкою ніколи не було жодної сварки. Всі мали
їх за зразкову подружню пару.
Такі були свідчення служниць. Відповідаючи інспекторові

Мартіну, вони запевняли, що всі двері було зачинено зсередини,
тож нікому не вдалося б утекти з дому. Відповідаючи Холмсові,
вони згадали, що відчули запах пороху відразу, як вибігли зі своїх
кімнат на горішньому поверсі.

– Раджу вам звернути якнайпильнішу увагу на цю обставину, –
мовив Холмс до свого колеги. – А тепер, як на мене, слід перейти
до огляду кімнати, де стався злочин.
Кабінет виявився маленькою кімнатою, три стіни якої було

заставлено книжками, а письмовий стіл стояв біля вікна, що вихо-
дило в садок. Нашу увагу насамперед привернув труп нещасного
сквайра, розпростертий на підлозі посеред кімнати. Безлад у його
одежі свідчив, що він поспіхом піднявся з ліжка. Куля пробила
йому серце й застрягла в легенях. Смерть була миттєва й без-
болісна. Слідів пороху ні на його халаті, ні на руках не було. У гос-
подині ж, як зауважив сільський лікар, сліди пороху залишилися
на обличчі, але руки були чисті.

– Те, що слідів пороху немає, ні про що не свідчить, а те, що
вони є, свідчить про все, – пояснив Холмс. – Якщо порох не витру-
ситься з погано налаштованого набою, то він не залишить жодно-
го сліду, хоч би скільки разів стріляли. Гадаю, що тіло містера
К’юбіта можна прибрати. Вам, докторе, не вдалося, напевно,
відшукати кулю, яка поранила леді?

– Це потребує важкої операції. Але в револьвері залишилося
ще чотири набої. Пострілів було два, ран – так само дві, тож до-
лю кожної кулі можна легко з’ясувати.

– Це лише вам здається, – заперечив Холмс. – А що ви могли б
сказати щодо тієї кулі, яка пробила край вікна?
Він несподівано обернувсь і вказав своїм довгим тонким паль-

цем на дірку, пробиту в нижній поперечці віконної рами, десь на
дюйм над підвіконням.

– Святий Юрію! – вигукнув інспектор. – Як вам пощастило це
побачити?

– Я шукав її.

54



– Чудово! – мовив сільський лікар. – Ви маєте рацію, сер.
Отже, був третій постріл і мала бути третя особа. Але що це за
особа й куди вона поділася?

– Це загадка, яку ми зараз спробуємо розгадати, – відповів
Шерлок Холмс. – Ви пам’ятаєте, інспекторе Мартіне: коли служ-
ниці сказали, що, повибігавши зі своїх кімнат, вони відчули запах
пороху, то я зауважив, що ця обставина винятково важлива?

– Так, сер. Але, правду кажучи, я не все зрозумів.
– Це доводить, що увесь той час і двері, й вікно в кімнаті були

відчинені. Інакше запах пороху не розійшовся б так швидко по
всьому будинку. Для цього потрібен протяг. І двері, й вікно були
відчинені на дуже короткий час.

– Чому ви так вважаєте?
– Бо на свічці майже немає нагару.
– Справді! – вигукнув інспектор. – Справді!
– Переконавшись, що вікно під час трагедії було відчинено, я

зробив висновок, що тут брала участь і третя особа, яка стояла на
вулиці й вистрелила у вікно. Будь-який постріл, націлений у ту
особу, міг пробити дерев’яну поперечку рами. Я її оглянув і
справді знайшов слід від кулі!

– А як тоді вікно виявилося зачиненим?
– Жінка зачинила його мимоволі. Зачинила й завмерла... Овва,

що це таке?
То була жіноча сумочка, що лежала на столі в кабінеті, – гарна

маленька сумочка з крокодилячої шкіри, оздоблена сріблом.
Холмс відкрив її й витрусив на стіл усе, що там було. Всередині
лежало двадцять п’ятдесятифунтових банкнот, перев’язаних гум-
кою, й більше нічого.

– Візьміть із собою, це фігуруватиме на суді, – мовив Холмс,
передавши сумочку з грошима інспекторові. – Тепер нам треба
з’ясувати питання про третю кулю. З пробоїни в поперечці рами
зрозуміло, що стріляли з кімнати. Я хотів би ще раз поговорити з
місіс Кінґ, куховаркою... Ви казали, місіс Кінґ, що вас розбудив
гучний постріл. Чи не хотіли ви сказати цим, що перший постріл
здався вам гучнішим за другий?

– Я почула його крізь сон, і мені важко судити, сер. Постріл
здався мені дуже гучним.

– А ви не думаєте, що то були два постріли, які пролунали вод-
ночас?

– Не можу сказати напевно, сер.
– А я гадаю, що саме так і було. Здається, інспекторе Мартіне,

що в цій кімнаті ми вже не відшукаємо нічого цікавого. Якщо ви
згодні піти зі мною, то погляньмо, чи немає чого нового в садку.
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Під вікном кабінету була клумба з квітами, й тільки-но ми
підійшли до неї, як із подивом побачили, що квіти потолочено і на
м’якому ґрунті відбилися чіткі сліди ніг. То були сліди великих
чоловічих черевиків із довгими й гострими носаками. Холмс ни-
шпорив у траві й листі, немов гончак, що шукає поранену дичину.
Раптом він радісно скрикнув, присів і підняв із землі невеличкий
мідяний циліндрик.

– Так я й думав, – сказав він, – револьвер був з відбивачем. Ось
вона, третя гільза. Як на мене, інспекторе Мартіне, нашу справу
майже закінчено.
На обличчі сільського інспектора застиг вираз захоплення

саме тим, як швидко і майстерно Холмс здійснює розшуки. Спершу
він намагався відстоювати власну думку, але тепер здивувався до
такої міри, що ладен був в усьому коритися Холмсові.

– Кого ж ви підозрюєте? – спитав він.
– Про це я скажу згодом. У цій загадці є кілька деталей, які я

досі не можу пояснити вам. Зараз я вже так далеко зайшов у своїх
розшуках, що краще буде трохи зачекати, а тоді вже пояснити все
відразу.

– Як собі хочете, містере Холмсе, аби лиш убивця не втік.
– Я не маю наміру чогось від вас приховувати, але в розпалі

справи не можна марнувати час на довгі й докладні пояснення.
Всі нитки злочину в моїх руках. Якщо навіть ця леді ніколи не
прийде до тями, ми зможемо відтворити всі події тієї ночі й
домогтися правосуддя. Cпершу я хотів би дізнатись, чи нема тут
поряд заїзду під назвою «Елрідж».
Допитали слуг, але ніхто з них не чув про такий заїзд. Лише

хлопець-конюх несподівано пригадав, що за кілька миль звідси,
коло Іст-Рестона, мешкає фермер з таким прізвищем.

– Ця ферма далеко від інших?
– Дуже далеко, сер.
– Там, напевно, ще не чули про те, що сталося тут уночі?
– Мабуть, не чули, сер.
Холмс на хвилину замисливсь, і на його обличчі з’явилася

лукава усмішка.
– Сідлай коня, хлопче, – мовив він, – я хочу попросити тебе

відвезти лист на ферму Елріджа.
Холмс дістав з кишені кілька різних папірців з чоловічками в

танці. Сівши в кабінеті до столу, він поклав їх перед собою і взяв-
ся до роботи. Нарешті подав хлопцеві листа, наказавши віддати
його саме тій особі, якій адресовано, й не відповідати при цьому
на жодні запитання. Я встиг побачити на конверті адресу, написану
кривим, незграбним почерком, анітрохи не схожим на звичайний
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чіткий Холмсів почерк. Лист було адресовано містерові Ейбові
Слені, ферма Елріджа, Іст-Рестон у Норфолку.

– Гадаю, інспекторе, – зауважив Холмс, – що варто було б
викликати телеграмою конвой, бо якщо мої припущення
справдяться, то вам доведеться відпровадити до в’язниці вельми
небезпечного злочинця. Хлопець, який повезе мій лист, може вод-
ночас послати вашу телеграму. Пообіднім потягом ми поверне-
мось додому, Ватсоне, бо ввечері мені треба завершити цікавий
хімічний дослід і до того ж наші розшуки невдовзі скінчаться.
Коли хлопець виїхав із листом, Шерлок Холмс віддав наказ

слугам: тільки-но будь-який відвідувач захоче побачити місіс
Хілтон К’юбіт, слід негайно провести його до вітальні, не кажучи
нічого про те, що тут сталося. Він вимагав якнайретельнішого ви-
конання цього наказу. Далі він пішов до вітальні й зауважив, що
тепер усе буде зроблено й без нас, а ми повинні лише сидіти й че-
кати, хто потрапить до наших рук. Лікар подався до своїх
пацієнтів, отож у кімнаті зосталися тільки ми з інспектором.

– Я сподіваюся, що допоможу вам провести цей час корисно й
цікаво, – мовив Холмс, підсунувши свій стілець до стола й пороз-
кладавши перед собою папірці з фігурками чоловічків у танці. –
Перед вами, друже Ватсоне, я мушу спокутувати свою провину:
адже я так довго ховався від вас. А вам, інспекторе, вся ця історія
буде чудовим професійним уроком. Насамперед я розповім про
ті цікаві речі, які стосуються моїх зустрічей з містером Хілтоном
К’юбітом на Бейкер-стрит.
Він коротко переповів інспекторові те, що я вже знав.
– Ось переді мною ці кумедні фігурки, що могли б викликати

посмішку, якби не стали вісниками такої жахливої трагедії. Я добре
знаюся на всіх видах тайнопису і навіть сам написав невеличку
розвідку, де розглянув сто шістдесят різноманітних шифрів, але
мушу визнати, що цей випадок – для мене цілковита новина.
Метою людини, яка винайшла цю систему, було приховати, що ці
фігурки мають зміст, і видати їх за безглузді дитячі малюнки.
Але кожен, хто зрозуміє, що ці фігурки відповідають літерам,

досить легко розгадає їх за звичайними правилами відгадування
шифрів. Перший малюнок був такий короткий, що дав мені
можливість зробити лише одне вірогідне припущення, яке згодом
виявилось правильним. Я маю на увазі прапорці в руках
чоловічків. Вони використовуються лише для того, щоб позначати
кінці окремих слів. Більше нічого за першим малюнком я встано-
вити не міг: потрібен був свіжий матеріал. Відвідавши мене вдруге,
містер Хілтон К’юбіт привіз три нові малюнки, останній з яких,
напевно, мав тільки одне слово, бо в ньому не було прапорців.
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Два інші малюнки починалися, безперечно, з одного й того само-
го слова, яке має п’ять літер. Тут мені сяйнула щаслива думка.
Листи звичайно починаються з імені людини, якій їх адресовано.
Той, хто писав до місіс К’юбіт ці послання, був, безперечно, добре
знайомий з нею. Цілком природно, що він звертається до неї про-
сто на ім’я. А ім’я її має якраз п’ять літер: Ельсі. Таким чином я
розкрив п’ять літер: Е, Л, Ь, С, І.
Отже, в двох малюнках хтось звертається до місіс К’юбіт на

ім’я й, напевно, чогось у неї просить. Чого саме він може проси-
ти? Чи не вимагає він, щоб вона прийшла кудись, де вони могли
б поговорити? Я звернувся до другого слова третього малюнка.
Воно має сім літер: остання літера – Ь. Я припустив, що це слово
– «ПРИХОДЬ», і одразу отримав ще шість літер – П, Р, И, Х, О, Д.
Тоді я перейшов до того малюнка, який містив лише одне слово.
Як ви пам’ятаєте, воно з’явилося на нижній частині дверей комо-
ри. Я припустив, що це відповідь, написана місіс К’юбіт. Ось це
слово:

.І.ОЛИ

Що ж могла місіс К’юбіт відповісти на його прохання? Зви-
чайно, «НІКОЛИ».
Тепер я знав уже так багато літер, що міг повернутись до най-

першого малюнка. Підставивши під нього вже відомі літери, я
прочитав: 

. ... Е.. СЛЕНІ

Останнє слово – «СЛЕНІ» – прізвище, надзвичайно поширене
в Америці. Коротеньке слівце з трьох літер, що стоїть перед
прізвищем і починається з букви Е, – радше за все, ім’я. Що ж це
за ім’я? В Америці часто трапляється ім’я Ейб. Тепер треба роз-
шифрувати тільки два перші короткі слова, й зробити це неважко:
вони означають – «Я ТУТ». Отже, в першому малюнку йдеться:
«Я ТУТ. ЕЙБ СЛЕНІ».
Тепер я мав уже стільки літер, що міг розшифрувати і другий

малюнок: 

ЕЛЬСІ Я .И.У . ЕЛРІД..

Поміркувавши трохи, я розгадав це послання: «ЕЛЬСІ, Я ЖИ-
ВУ В ЕЛРІДЖА». Мені спало на думку, що «Елрідж» – то назва
заїзду чи садиби, де мешкає людина, яка все це написала.
Ми з інспектором Мартіном зацікавлено вислухали цей чіткий

і докладний звіт мого друга про те, як йому вдалося розв’язати
цю справді важку задачу.
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– Що ж ви вчинили далі, сер? – спитав інспектор.
– Оскільки ім’я Ейб трапляється лише в Америці і все нещас-

тя почалося з листа, який надійшов з Америки, я мав усі підстави
припустити, що цей Ейб Слені – американець. До того ж, я підо-
зрював, що тут криється якийсь злочин, бо ж недарма місіс К’юбіт
так ревно приховувала від чоловіка своє минуле... Я послав теле-
граму до нью-йоркської поліційної управи своєму приятелю
Вільсону Гарґріву, котрий не раз користувався моїм знанням лон-
донського злочинного світу. Я спитав у нього, чи знає він, хто
такий Ейб Слені. Ось його відповідь: «Найнебезпечніший бандит
у Чикаго». Того самого вечора Хілтон К’юбіт надіслав мені копію
останнього малюнка Слені. Підставивши під нього вже відомі
літери, я прочитав:

ЕЛЬСІ .ОТУЙСЯ ДО С.ЕРТІ

Так я одержав літери Г та М, яких раніше не знав. «ЕЛЬСІ, ГО-
ТУЙСЯ ДО СМЕРТІ!» – цей негідник від прохань перейшов до по-
гроз, а я добре знав, що чиказькі бандити дотримують слова й
швидко здійснюють свої погрози. Я відразу ж вирушив до Нор-
фолка зі своїм другом і колегою доктором Ватсоном, та, на жаль,
ми прибули тоді, коли найстрашніше вже сталося.

– Це велика честь – разом з вами брати участь у розкритті зло-
чину, – шанобливо промовив інспектор. – Але дозвольте дещо
сказати вам від щирого серця. Якщо цей Ейб Слені, який мешкає
в Елріджа, – справді вбивця і якщо він утече, поки я тут сиджу, я
матиму велику халепу.

– Турбуватись не варто. Він не пориватиметься тікати.
– Звідки ви це знаєте?
– Втекти – значить визнати себе винним.
– Ну, то ходімо й заарештуймо його.
– Я щохвилини чекаю на нього тут.
– Навіщо ж він ітиме сюди?
– Я написав до нього й попросив прийти.
– Це неможливо, містере Холмсе! Невже він прийде тільки

через те, що ви попросили його? Чи не збудить ваш лист у ньому
підозру й не змусить його втекти?

– Як на мене, все залежить від того, як складено цей лист, –
відповів Шерлок Холмс. – Якщо не помиляюся, то онде він, цей
джентльмен, простує до нас.
Стежкою, що вела до дверей, прямував якийсь чоловік. Це був

високий, гарний, смаглявий джентльмен у сірому фланелевому
вбранні й панамському брилі, з чорною короткою бородою й ве-
ликим, хижим гачкуватим носом; ідучи, він помахував ціпком і
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ступав так упевнено, наче все довкола належало йому. Нарешті
ми почули короткий, гучний дзвінок.

– Здається, джентльмени, – спокійно мовив Холмс, – що нам
варто сховатися за дверима. Коли зустрічаєшся з таким чо-
лов’ягою, слід бути якнайобережнішим. Приготуйте наручники,
інспекторе. А всю розмову я візьму на себе.
Ми мовчки чекали десь із хвилину – одну з тих хвилин, які не-

можливо забути. Потім двері відчинились і чоловік ступив до
кімнати. Холмс миттю приставив йому до голови револьвер, а
Мартін замкнув наручники на його зап’ястках. Усе було зроблено
так блискавично й спритно, що наш гість опинився в полоні, перш
ніж побачив нападників. Він озирав то одного, то іншого з нас
парою своїх блискучих чорних очей, а далі гірко всміхнувся:

– Так, джентльмени, цього разу ви спіймали мене. Я зіткнувся
з чиєюсь залізною волею... Але мене запросила сюди місіс Хілтон
К’юбіт? Ні, не кажіть мені, що вона заодно з вами! Невже вона
допомогла вам заманити мене до цієї пастки?

– Місіс Хілтон К’юбіт тяжко поранена. Їй загрожує смерть.
Чоловік несамовито крикнув, і цей крик пролунав на весь бу-

динок.
– Ви збожеволіли! – розлючено вигукнув він. – Він поранений,

а не вона. Невже хтось міг би поранити крихітку Ельсі? Так, я по-
грожував їй, хай Бог мене простить, але я не зачепив би й воло-
синки на її чудовій голівці! Скажіть, що це неправда, чуєте, ви!
Скажіть, що її не поранено!

– Її знайшли тяжко пораненою, поруч із мертвим чоловіком.
Застогнавши він упав на канапу й затулив обличчя руками в

наручниках. Десь із п’ять хвилин він мовчав, тоді відтулив облич-
чя й заговорив з холодним відчаєм у голосі.

– Мені нема чого від вас приховувати, джентльмени, – сказав
він. – Я вистрілив у нього, але й він вистрелив у мене, тож це не
можна назвати вбивством. Але якщо ви гадаєте, що я здатен по-
ранити цю жінку, то ви не знаєте ні мене, ні її. В цілому світі ще
не було чоловіка, який кохав би жінку так, як я кохав її. Я мав на
неї всі права. Вона було призначена мені багато років тому. Хто
він такий – цей англієць, що став між нами? Я перший одержав
право на неї й бажав дістати лише те, що належить мені!

– Вона покинула вас, коли дізналася, що ви за людина, – суворо
мовив Холмс. – Вона втекла з Америки, щоб сховатись від вас, і в
Англії одружилась зі шляхетним джентльменом. Ви погрожували
їй, переслідували, перетворили її життя на пекло, примушуючи
кинути чоловіка, якого вона кохала й шанувала, й тікати з вами –
тим, кого боялася й ненавиділа. Врешті ви вбили цього шановного
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чоловіка й довели його дружину до самогубства. Це злочин,
містере Ейбе Слені, за які ви відповідатимете перед законом!

– Якщо Ельсі помре, мені все одно, що станеться зі мною, –
мовив американець. Він розтулив кулак і поглянув на пожмака-
ний лист, що лежав у нього на долоні.

– Стривайте-но, містере, – вигукнув він з недовірою в очах, –
а чи не намагаєтесь ви просто залякати мене? Якщо леді так тяж-
ко поранена, хто ж написав цей лист? – Він кинув папір на стіл.

– Його написав я, щоб запросити вас сюди.
– Ви написали його? В усьому світі немає жодної людини, крім

членів нашої спілки, хто знав би таємницю чоловічків у танці. Як
ви могли написати його?

– Те, що винайшла одна людина, може розгадати інша, –
відповів Холмс. – Ось під’їжджає кеб, у якому вас відвезуть до
Норіча, містере Слені. Але зараз ви маєте час хоч трохи виправи-
ти скоєне зло. Чи відомо вам, що місіс Хілтон К’юбіт саму звину-
вачують у страшному злочині – вбивстві свого чоловіка, і лише
мій приїзд та факти, знайдені мною, врятували її від цього звину-
вачення? Ви повинні заявити на весь світ, що вона не має жодно-
го стосунку, прямого чи непрямого, до цієї трагедії!

– Так я й зроблю, – сказав американець. – Я бачу, що найкра-
ще для мене – говорити чисту правду.

– Мій обов’язок – попередити, що кожне ваше слово може
бути використане проти вас! – вигукнув інспектор, як і належить
справжньому охоронцеві британського закону.
Слені знизав плечима.
– Передусім, – почав він, – я хочу, джентльмени, щоб ви зро-

зуміли, що я знав цю жінку з її дитячих літ. Наша чиказька банда
налічувала сім членів, і ватажком її був батько Ельсі. Розумний
чоловік – цей старий Патрік! То він вигадав літери, які всі мали
за дитячі кривульки, доки вам не пощастило підібрати до них
ключ. Ельсі дещо дізналася про наші справи й жахнулася; а
оскільки вона мала трохи чесно зароблених грошей, то втекла від
нас до Лондона. Ми були заручені, й вона стала б моєю дружи-
ною, якби я змінив свій фах, але тоді не бажала й зустрічатися зі
мною. Мені пощастило знайти її лише після весілля з тим
англійцем. Я написав їй, однак відповіді не одержав. Тоді я
приїхав сюди й став писати до неї таким чином, щоб вона могла
це прочитати.
Я мешкаю тут уже близько місяця. Я оселився на фермі, де

найняв кімнату на долішньому поверсі, з якої міг виходити
щоночі непоміченим. Я робив усе, щоб перенадити Ельсі до себе.
Я знав, що вона читає мої написи, бо під одним з них якось
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залишила відповідь. Врешті терпець мені увірвавсь і я почав їй
погрожувати. Тоді вона надіслала мені лист, у якому благала
виїхати звідси й писала, що серце у неї буде розбито, якщо її
чоловіка спіткає ганьба. Вона пообіцяла поговорити зі мною
через вікно о третій годині ночі, коли її чоловік спатиме, якщо я
після того облишу її та виїду геть. Говорячи зі мною, вона пропо-
нувала мені гроші, щоб відкупитися. Осатанівши, я вхопив її за
руку, намагаючись витягти через вікно силоміць. Тієї хвилини до
кімнати вбіг її чоловік з револьвером у руці. Ельсі знепритомніла,
а ми опинилися віч-на-віч. Я теж був озброєний і підняв свій ре-
вольвер, щоб злякати його й тим часом утекти. Він вистрелив і
промахнувся. Я вистрелив майже водночас із ним, і він упав додо-
лу. Я побіг через садок і почув, як позаду зачинили вікно... Прися-
гаюся Богом, джентльмени, що все це – правда, і я більше не чув
про це ні слова, доки до мене не примчав той хлопець із листом.
Прочитавши лист, я побіг сюди й потрапив до ваших рук...
Поки американець говорив, до будинку під’їхав кеб, у якому

сиділи двоє полісменів в уніформі. Інспектор Мартін підвівся й
торкнув арештованого за плече.

– Нам пора їхати!
– Чи можу я спочатку побачитися з нею?
– Ні, вона ще не прийшла до тями. Містере Шерлоку Холмсе,

я можу лише сподіватися, що коли мені трапиться якась важлива
справа, нам знову пощастить працювати разом.
Ми стояли біля вікна й дивилися, як від’їжджає кеб. Обернув-

шись, я помітив папірець, який залишив на столі заарештований.
Це був лист, що його надіслав Холмс.

– Спробуйте прочитати його, Ватсоне, – усміхнувся мій друг.
У листі не було жодної літери, лише невеликий рядок

чоловічків у танці:

– Якщо ви пригадаєте мої пояснення, – сказав Холмс, – то по-
бачите, що це означає: «ПРИХОДЬ НЕГАЙНО». Я був певен, що
таке запрошення приведе його сюди, бо він переконаний, що так
не вміє писати ніхто, крім місіс К’юбіт. Отак, любий мій Ватсоне,
ми й змусили цих чоловічків у танці, які наробили стільки лиха,
стати на шлях добра... Мені здається, я виконав свою обіцянку до-
дати щось незвичайне до вашого записника. Наш потяг відходить
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за двадцять хвилин до четвертої, й ми повернемось на Бейкер-
стрит якраз під вечерю.
Насамкінець залишилося додати кілька слів. Американця

Ейба Слені зимова сесія суду в Норічі засудила до смертної кари;
проте, взявши до уваги деякі обставини – зокрема те, що Хілтон
К’юбіт вистрелив у нього першим, – суд замінив шибеницю на
каторгу. Про місіс Хілтон К’юбіт я знаю лише те, що вона цілком
одужала, що вона досі ще вдова і все своє життя присвятила
піклуванню про бідних та господарюванню в садибі свого
покійного чоловіка.

З 1894 до 1901 року містер Шерлок Холмс працював надзви-
чайно багато. Можна сказати, що за ці вісім років жодне публічне
слідство, що мало хоч якусь складність, не обходилося без його
порад; що ж до приватних справ, у яких він зіграв видатну роль, то
їх були сотні, й більшість із них виявились найхимернішими та
найзаплутанішими. Безліч блискучих перемог і кілька неминучих,
на жаль, поразок були підсумком тих довгих років роботи.
Оскільки я зберіг найдокладніші записи всіх цих справ і особисто
брав участь у багатьох із них, мені нелегко вирішити, що ж най-
краще запропонувати публіці. Тож я дотримуватимуся свого
давнього правила – віддавати першість пригодам, цікавим не
жорстокістю злочинів, а тонкощами й драматичністю їхнього
розкриття. Саме з цієї причини мені хотілося б нині переповісти
пригоду з міс Вайолет Сміт, самотньою велосипедисткою з
Чарлінґтона, й згадати прецікаве її розслідування, що обірвалося
несподіваною трагедією. Щоправда, обставини цієї справи не
дуже яскраво виявляють дивовижний талант, завдяки якому мій
друг здобув славу; але вона має деякі подробиці, що посідають
визначне місце в історії злочинів, з яких я черпаю матеріал до
своїх невеличких нарисів.
Як свідчить мій записник за 1895 рік, ми вперше побачили міс

Вайолет Сміт у суботу, 23 квітня. Я пам’ятаю, що її візит був для
Холмса вкрай недоречний, бо він саме взявся тоді до надто
важкої й дивовижної загадки – переслідування, якого зазнав Джон
Вінсент Гарден, відомий тютюновий фабрикант і мільйонер. Мій
друг любив тонку, глибоку, зосереджену на певній справі роботу
думки й терпіти не міг, коли увагу його відволікали на щось інше.
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Але тільки надто вже черства людина не вислухала б молоду
гарну жінку – високу, струнку, гордовиту, яка завітала до нас на
Бейкер-стрит увечері, благаючи допомогти їй. Холмс запевняв її,
що він дуже заклопотаний, але все було марно, бо молода леді
твердо вирішила, що не піде, доки не розкаже своєї історії, і з
кімнати її можна було вивести хіба що силоміць. Зласкавившись,
Холмс стомлено всміхнувся, запропонував чарівній відвідувачці
сісти і розповісти, що ж її так турбує.

– Звичайно, не здоров’я, – додав він, кинувши на неї миттєвий
проникливий погляд. – Така завзята велосипедистка мусить мати
міцне здоров’я.
Вона здивовано поглянула на свої ноги, і я помітив, що край її

черевика справді був трохи стертий педаллю велосипеда.
– Так, я багато їжджу на велосипеді, містере Холмсе, й це як-

раз стосується моїх нинішніх відвідин.
Мій друг узяв леді за руку, – рукавичок вона не носила, – і ог-

лянув її так само уважно й холодно, як учений оглядає взірець
рідкісного створіння.

– Пробачте, будь ласка. Це мій фах, – пояснив він, пустивши її
руку. – Я мало не помилився, вирішивши, що ви друкарка. Але, зви-
чайно ж, ви займаєтесь музикою. Ви помітили, Ватсоне, сплющені
кінчики пальців, притаманні людям обох цих професій? А на ва-
шому обличчі видно натхнення, – він лагідним порухом повернув
її лице до світла, – в друкарок такого не буває. Ця леді, Ватсоне, –
піаністка.

– Так, містере Холмсе, я вчителька музики.
– Судячи з вашого обличчя, ви з села.
– Так, сер, з-під Фарнема, на межі з Сурреєм.
– Чудові місця; у мене чимало цікавих спогадів про них.

Пам’ятаєте, Ватсоне, як ми спіймали там Арчі Стемфорда, що
фальшував документи? А тепер, міс Вайолет, розкажіть нам, що
сталося з вами біля Фарнема, на межі з Сурреєм.
Молода леді розважливо, до ладу розповіла нам таку дивну

історію:
– Мій батько, Джеймс Сміт, помер, містере Холмсе. Він був

диригентом оркестру в театрі «Імперіал». Ми з матір’ю залиши-
лися самі, якщо не рахувати дядька, Ральфа Сміта, що виїхав до
Африки двадцять п’ять років тому й ми досі не почули від нього
жодного слова. Коли батько помер, ми зовсім зубожіли, та якось
нам сказали, що в «Таймсі» з’явилося оголошення, що нас хтось
розшукує. Уявіть собі, як ми схвилювалися, бо вирішили, що хтось
залишив для нас спадщину. Ми пішли до адвоката, чиє ім’я стоя-
ло в газеті. У нього нам відрекомендували двох джентльменів –
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містера Каразерса й містера Вудлі, які приїхали в гості з Півден-
ної Африки. Вони сказали, що дядько був їхнім другом і помер
кілька місяців тому в Йоганнесбурзі без шеляга в кишені; перед
смертю він попросив їх розшукати нас – єдиних своїх родичів – і
допомогти чим треба. Видавалося дивним, що дядько Ральф,
який і знати нас не хотів, коли був живий, раптом перед смертю
вирішив потурбуватися про нас; але містер Каразерс пояснив, що
дядько сам лише в останню мить почув про братову смерть і пе-
рейнявся нашою долею.

– Пробачте, – перервав її Холмс. – Коли відбулася ця розмова?
– Торік у грудні, чотири місяці тому.
– Далі, прошу вас.
– Містер Вудлі відразу викликав у мене огиду. Він залицявся

до мене – брутальний молодик із обвислими щоками, рудими
вусиками й прилизаним з боків волоссям. Він був страшенно
гидкий, і я певна, що Сиріл не схвалив би такого знайомства.

– О, його звуть Сиріл! – усміхнувся Холмс.
Молода леді почервоніла й засміялася:
– Так, містере Холмсе, його звуть Сиріл Мортон; він інженер-

електрик, і наприкінці літа ми хочемо повінчатися. Лишенько, як
же це я згадала про нього? Я лише хотіла сказати, що той містер
Вудлі був страшенно гидкий, а містер Каразерс, набагато
старший за нього, здавався приємнішим. То був чорнявий,
блідий, чисто поголений, мовчазний чоловік із витонченими
манерами й лагідною усмішкою. Він лише спитав, які кошти
залишив нам батько, й, довідавшись, що ми зубожіли до краю,
запропонував мені вчити музики його єдину десятирічну доньку.
Я відповіла, що не хотіла б залишати матір на самоті, але він
дозволив мені приїжджати додому щосуботи й пообіцяв сто
фунтів на рік – платня, звичайно, добра. Врешті-решт я
погодилась і переїхала до Чилтерн-Ґрейндж, за шість миль від
Фарнема. Містер Каразерс був удівець і наймав економку –
поважну літню жінку на ім’я місіс Діксон. А дитина була
надзвичайно мила, тож усе складалося якнайкраще. Сам містер
Каразерс теж любив музику, й наші вечори минали дуже приємно.
Щосуботи я виїжджала до міста провідати матір.
Першою хмарою, що затьмарила моє щасливе життя, був

приїзд отого містера Вудлі з рудими вусиками. Він приїхав у гості
на тиждень, але той тиждень видався мені довшим за три місяці!
Він був страшною людиною – зневажав усіх, та зі мною поводив-
ся найгірше. Залицявся до мене якнайбрутальнішим чином, увесь
час хвалився своїм багатством, говорив, що якби я вийшла за ньо-
го заміж, то мала б найкращі діаманти в Лондоні; врешті, коли я
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сказала, що не бажаю знатися з ним, він стиснув мене в дужих
обіймах, – це було якось після обіду, – й заприсягся, що не відпус-
тить мене, доки я не поцілую його. На щастя, саме ввійшов
містер Каразерс і майже силоміць потяг його геть; тоді цей наха-
ба кинувся на господаря, збив його з ніг і дав ляпаса. Так скінчи-
лося його гостювання. Наступного дня містер Каразерс попросив
у мене вибачення й запевнив, що більше я ніколи не зазнаю такої
ганьби. І справді, містера Вудлі я відтоді не бачила.
А тепер, містере Холмсе, я перейду до події, що змусила мене

звернутись нині до вас. Щосуботи я їжджу велосипедом до станції
Фарнем, щоби встигнути до потяга, який відходить о дванадцятій
двадцять дві. Дорога від Чилтерн-Ґрейндж безлюдна, а
найбільша глушина – між Чарлінґтонським пустищем та лісом
довкола Чарлінґтон-Холла. Ця частина дороги простягається
більше ніж на милю, і важко уявити собі глухішу місцину, де вря-
ди-годи побачиш віз чи одинокого селянина, – і так аж до
самісінького пагорба Круксбері. Коли я проїздила цією дорогою
два тижні тому, то випадково оглянулась і побачила позаду, десь
за двісті ярдів від мене, людину на велосипеді. То був чоловік се-
реднього віку з короткою чорною борідкою. Потім, уже біля Фар-
нема, я знов озирнулася, але його вже не було, й більше про це не
згадувала. Тож уявіть собі моє здивування, містере Холмсе, коли
я, повертаючись назад у понеділок, побачила того самого чоло-
віка на тій самій ділянці дороги! Ще більше я здивувалась, коли
такий самий випадок повторився наступної суботи й понеділка.
Той чоловік увесь час їхав на тій самій відстані від мене, і я не
могла б назвати його поведінку настирливою – вона була радше
дивною. Я розповіла про все містерові Каразерсу; він зацікавлено
вислухав мене й сказав, що замовить коня й легку коляску, тож я
більше не їздитиму цією глухою дорогою сама.
Кінь і коляска мали прибути цього тижня, але їх чомусь не

було, тож я знову вирушила на станцію велосипедом. То було сьо-
годні вранці. Ви, напевно, вже здогадалися, що коли я озирнулась,
проїжджаючи Чарлінґтонське пустище, то побачила того самого
чоловіка, що й два тижні тому. Він знову їхав на далекій відстані
від мене, і його обличчя я не змогла розгледіти, проте він мені
незнайомий, це правда. Він був убраний у темний костюм і мав
кашкет на голові. Єдине, що я помітила на його обличчі, то це
чорну борідку. Цього разу я чомусь не стривожилася – мене
зацікавило, хто він такий і чого від мене хоче. Я поїхала повіль-
ніше – він теж. Я зупинилася – він також зупинився. Тоді я вирі-
шила перейняти його: там, де дорога різко повертає, я швидко
проїхала поворот, а потім зупинилася й стала чекати. Я сподівалася,
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що він вилетить із-за повороту й промчить повз мене без
зупинки. Аж ні! Він так і не з’явився. Тоді я поїхала назад, до
повороту, і роздивилася навколо. Звідти видно добру милю
дороги, але там нікого не було! А дорога ніде не розгалужувалась.
Куди ж він зник?
Холмс засміявся, потираючи руки.
– Еге ж, випадок своєрідний, – зауважив він. – Скільки часу ми-

нуло відтоді, як ви проїхали поворот, до того, як побачили, що на
дорозі нема нікого?

– Дві-три хвилини.
– То він не міг ні від’їхати назад, ні звернути, бо жодної доро-

ги вбік там немає?
– Жодної.
– Він, напевно, звернув на якусь маленьку стежку.
– Ні, що ви! Я б побачила його серед пустища.
– Тоді ми методом винятків дійдемо висновку, що він поїхав

до Чарлінґтон-Холла, який стоїть, як я зрозумів, недалеко від
дороги. Що іще ви можете сказати?

– Нічого, містере Холмсе. Хіба те, що мене це вкрай схвилю-
вало і я відчула, що не заспокоюся, доки не спитаю у вас поради.
Холмс із хвилину помовчав.
– А де працює джентльмен, з яким ви заручені? – запитав він

нарешті.
– У Мідлендській Електричній компанії, в Ковентрі.
– Чи не міг він несподівано примчати до вас?
– О, ні, містере Холмсе! Хіба ж я його не знаю!
– А чи маєте ви інших шанувальників?
– Було кілька, поки не познайомилася з Сирілом.
– А потім?
– Потім ще цей огидний Вудлі, якщо його можна назвати

шанувальником.
– І більше нікого?
Наша чарівна клієнтка трохи збентежилась.
– Хто ж він? – спитав Холмс.
– Не знаю, може, це лише моя уява... але часом мені здається,

що мій хазяїн, містер Каразерс, небайдужий до мене. Кожен вечір
ми проводимо разом. Я граю для нього на піаніно. Він ніколи й
словом про це не прохопився, – він справжній порядний джентль-
мен. Але дівчина відразу про таке здогадається. 

– Он як! – спохмурнів Холмс. – А чим він заробляє на про-
житок?

– Він багатий чоловік.
– І не має власного виїзду?

67



– В усякому разі, грошей у нього вдосталь. Двічі-тричі на тиж-
день він їздить до міста. Його цікавлять акції південноафрикансь-
ких золотих копалень.

– Прошу вас, міс Сміт, повідомляти мене про всі нові події.
Зараз я дуже заклопотаний, але знайду час, щоб трохи з’ясувати
вашу справу. А поки що, будь ласка, нічого не робіть без мого
відома. На все добре, й сподіваюся, що ми почуємо від вас добрі
новини.

– Що ж, це природно, що така дівчина має шанувальників, – вів
далі Холмс, замріяно попихкуючи люлькою, – тож один з них
вирішив ганятися за нею на велосипеді глухою дорогою. Напев-
но, її таємний залицяльник. Але є, Ватсоне, в цій пригоді деякі
насторожливі деталі.

– Те, що він з’являється лише в одному місці?
– Саме так. По-перше, нам треба з’ясувати, хто мешкає в

Чарлінґтон-Холлі. По-друге, слід дізнатися, який зв’язок існує
між Каразерсом та Вудлі, бо вони – цілком різні люди. Чому
обидва так наполегливо розшукували Ральфа Сміта? Тепер ще
одне. Що це за наймач, який платить гувернантці такі великі
гроші й водночас не має власного виїзду, живучи за шість миль від
станції? Дивно, Ватсоне, дуже дивно!

– То ви поїдете туди?
– Ні, любий мій друже, поїдете ви. Може, це простісінька

інтрижка, і я не можу переривати заради неї важливого розсліду.
В понеділок уранці вирушайте до Фарнема, сховайтесь поблизу
Чарлінґтонського пустища, спостерігайте все, що можете, й
чиніть на свій розсуд. А тепер, Ватсоне, жодного слова більше
про цю справу, поки в нас не буде хоч кількох деталей, які приве-
дуть до розв’язки.
Від дівчини ми дізналися, що вона має виїхати потягом, який

виходить з Ватерлоо о дев’ятій п’ятдесят, тож я вирушив з дому
рано й виїхав о дев’ятій тринадцять. Від станції Фарнем я легко
дістався Чарлінґтонського пустища. Помилитися, розшукуючи
місце, де з молодою леді сталася ота пригода, було неможливо –
з одного боку дороги пролягало пустище, а з іншого – старий
тисовий живопліт, що оточував парк із чудовими деревами.
Головна брама парку була з каменю, який поріс уже мохом, а
обидва стовпи завершувались позеленілими гербами; крім
головного входу, я помітив ще декілька прогалин у живоплоті та
стежки, що вели крізь них. Будинку не було видно з дороги, але
все довкола свідчило про забуття й занедбаність.
Пустище вкривали золотаві острівці квітучого дроку, що яск-

раво палав у світлі ясного весняного сонця. Я сховався за одним з
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кущів так, щоб бачити й головну браму Холла, й велику частину до-
роги в обидва боки. На дорозі, коли я залишив її, не було нікого,
але зараз я побачив велосипедиста, що мчав у бік станції. Він був
убраний у чорний костюм, і я помітив у нього чорну борідку.
Доїхавши до Чарлінґтон-Холла, він зіскочив з велосипеда, повів
його до однієї з прогалин у живоплоті й зник за тисовими кущами.
Минула чверть години, й з’явився інший велосипедист. То

була наша молода леді, яка поверталась зі станції. Я побачив, як
вона озирнулася, проминаючи живопліт довкола Чарлінґтон-
Холла. Наступної миті чоловік вийшов зі схованки, скочив на
велосипед і подався за нею. Навкруги не було ні душі, лише ці дві
самотні постаті – струнка дівчина, яка прямо сиділа на велоси-
педі, і чоловік, що нахилився аж до керма й, мабуть, щось
замислював. Вона оглянулася й поїхала повільніше. Він – теж.
Вона зупинилася. Він теж зупинився, зберігаючи відстань у двісті
ярдів. Наступний її вчинок був сміливий і несподіваний: вона
розвернула велосипед і рушила йому назустріч. Але він також не
розгубився й помчав назад. Потім вона знов повернула й поїхала
далі, гордовито підвівши голову, ніби й не зважаючи на свого пере-
слідувача. Він так само повернув і помчав за нею, дотримуючись
тієї самої відстані, і врешті обоє зникли за поворотом.
Я не покинув своєї схованки й добре вчинив, бо невдовзі на до-

розі знов з’явився той самий велосипедист, що повертався назад.
Біля брами Холла він завернув і зіскочив з велосипеда. Кілька
хвилин я ще бачив його: він стояв під деревами, піднявши руки
вгору, – мені здалося, що він поправляє краватку. Тоді знову ско-
чив на велосипед і поїхав стежкою, що вела до Холла. Крізь кущі
я зміг розгледіти старий сірий будинок у тюдорівському стилі, що
наїжачився димарями, але стежка пролягала крізь чагарник, і
свого велосипедиста я більше не побачив.
Мені здавалося, що цього ранку я попрацював як слід, і я в

доброму гуморі повернувся до Фармена. Тутешній житловий
агент нічого не зміг сказати мені про Чарлінґтон-Холл і порадив
звернутися до відомої фірми на Пел-Мел. Я завітав туди по
дорозі додому, й мене зустріли там надзвичайно люб’язно. Ні,
винайняти Чарлінґтон-Холл на літо не можна. Вже запізно. Його
винайняли місяць тому. Орендаря звуть містер Вільямсон.
Поважний літній джентльмен. Ввічливий агент, на жаль, більше
нічого не міг розповісти мені, бо всі справи своїх клієнтів він
мусив зберігати в таємниці.
Містер Шерлок Холмс того вечора уважно вислухав мій

довгий звіт, але жодним словом не похвалив мене, чого я, правду
кажучи, сподівався. Навпаки, його суворе обличчя спохмурніло
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ще більше, коли він розтлумачував мені те, що я зробив, і те, що
я повинен був зробити.

– Ваша схованка, любий мій Ватсоне, була вкрай невдала. Ви
мали сховатися за живоплотом, щоб розгледіти цю особу. А ви
були за кількасот ярдів від нього і можете розповісти мені ще
менше, ніж міс Сміт. Вона думає, що не знає його; я ж, навпаки,
гадаю, що він їй знайомий. Навіщо інакше йому ховати від неї
своє обличчя? Ви кажете, що він їхав, низько схилившись над кер-
мом? Отож-бо й воно – щоб не було видно обличчя! Одне слово,
ви наламали-таки дров. Він повернув до будинку, й ви схотіли
довідатись, хто він такий. Задля цього ви пішли до лондонського
житлового агента!

– Що ж мені було робити? – з запалом вигукнув я.
– Піти до найближчої пивнички. От де осередок сільських

пліток. Там ви дізналися б про всіх мешканців будинку – від гос-
подаря до служниці. Вільямсон? Це ім’я нічого мені не говорить.
Якщо він – людина літня, то ніяк не може бути тим жвавим вело-
сипедистом, що зумів сховатися від молодої дівчини. Що з’ясува-
ла ваша подорож? Хіба те, що розповідь дівчини – правдива. А я
й не мав у тому жодного сумніву. Як і в тому, що між велосипеди-
стом і Холлом існує зв’язок. Холл орендує якийсь Вільямсон. Що
з того? Ну, ну, любий мій сер, не засмучуйтесь. До наступної
суботи ми мало що можемо зробити, а тим часом я сам спробую
дещо довідатися.
Наступного ранку ми одержали лист від міс Сміт, де було

стисло й точно описано ті самі події, які я бачив на власні очі, але
найважливішим було закінчення:

«Я певна, що ви збережете мої слова в таємниці, містере
Холмсе: перебування в цьому домі стало для мене нестерпним, бо
мій господар сватався до мене. Я переконана, що його почуття –
справді глибокі й чесні. Але я заручена з іншим. Він сприйняв мою
відмову дуже серйозно, проте й дуже ґречно. І все ж таки, як ви й
самі розумієте, стосунки в домі дещо напружилися».

– Мені здається, наша молода приятелька потрапила в хале-
пу, – задумано мовив Холмс, дочитавши лист. – Ця справа має
більше цікавих рис і можливих ускладнень, ніж я гадав спочатку.
Не завадило б мені відпочити якийсь день на селі. Поїду сьогодні
туди й перевірю деякі здогади на місці.
Холмсів відпочинок на селі скінчився несподівано: він повер-

нувся на Бейкер-стрит пізно ввечері з розбитою губою й синцем
на лобі, та й узагалі виглядав так, що Скотленд-Ярд міг би
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зацікавитись його власною персоною. Своїми денними пригода-
ми він був дуже задоволений і щиро сміявся, переказуючи їх мені.

– Трохи розім’ятись на волі завжди корисно, – сказав він. – Ви
знаєте, що я добре володію старовинним англійським видом
спорту – боксом. Сьогодні це якраз стало мені в пригоді. Інакше
все скінчилося б кепсько.
Я почав благати його розповісти, що сталося.
– Я знайшов ту пивничку, яку радив учора вам відвідати, і

звідти розпочав свої розшуки. Балакучий хазяїн розповів мені все,
що я хотів. Вільямсон – це сивий бородань, мешкає в Холлі сам,
якщо не рахувати кількох слуг. Подейкують, що він був священиком,
але дві пригоди, що сталися з ним, коли він жив у Холлі, видались
мені дивними для священика. Я розпитав у церковній управі, й
мені відповіли, що священик такий справді був, але репутацію
мав дуже погану. Ще хазяїн сказав мені, що до Холла щосуботи
збираються гості – «веселеньке товариство, сер», – між якими
щоразу з’являється такий собі джентльмен із рудими вусиками,
на ім’я містер Вудлі. Тільки-но він це промовив, як увійшов сам
містер Вудлі – він пив у сусідній кімнаті пиво й чув усю нашу роз-
мову. Хто я такий? Чого мені треба? Якого біса я до нього чіпля-
юся? І пішов сипати лайкою, ще й добірною. Закінчив він корот-
ким міцним ударом збоку, і я не встиг ухилитися. Зате наступні
кілька хвилин були пречудові. Він замахнувся ще раз, але спершу
дістав удар лівою. Щодо мене, то бачите самі. Містера ж Вудлі
повезли додому на возі. Так скінчилась моя прогулянка до
Суррею, й мушу визнати, що, незважаючи на велике задоволення,
я дістав від неї ще меншу користь, ніж від вашої подорожі.
У четвер нам принесли новий лист від нашої клієнтки.

«Вас не здивує, містере Холмсе, – писала вона, – звістка про
те, що я залишаю дім містера Каразерса. Навіть велика платня
не може поліпшити мого прикрого становища. В суботу я
виїжджаю додому, але більше не повернуся. Містерові Каразерсу
нарешті прислали коляску, тож якщо раніше безлюдна дорога й
була небезпечна, то тепер жодної небезпеки немає.
Проте я мушу залишити містера Каразерса не тільки тому,

що почуваю себе поряд із ним незручно, а й тому, що отой огид-
ний чоловік, містер Вудлі, з’явився знову. Він ніколи не був красе-
нем, але нині виглядає просто потворно; з ним, напевно, сталося
лихо – все його обличчя розпухло. Я бачила його у вікно, та, на ща-
стя, не зустрілася з ним. Він довго розмовляв про щось із місте-
ром Каразерсом, якого це дуже схвилювало. Напевно, Вудлі мешкає
поблизу, бо він не залишився ночувати, а вранці я побачила його
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знову, коли він продирався крізь кущі. Краще б там нишпорив ди-
кий звір! Важко передати ту огиду й страх, які він викликає у мене.
Як містер Каразерс може терпіти його бодай хвилину? Проте цієї
суботи всі мої клопоти скінчаться».

– Сподіваюся, Ватсоне, сподіваюся, – похмуро промовив
Холмс. – Навколо цієї молодої леді плетуться якісь глибокі інтри-
ги, й наш обов’язок – простежити, щоб дорогою її ніхто не заче-
пив. Гадаю, Ватсоне, нам доведеться знайти час і поїхати туди в
суботу разом, інакше цей цікавий, хоч і незакінчений розслід ма-
тиме нещасливий кінець.
Мушу зізнатися, що досі я не сприймав цієї справи надто

серйозно; вона здавалась мені радше чудернацькою, дивовиж-
ною, ніж небезпечною. Нічого дивного не було в тому, що не-
знайомець шукав нагоди зустрітися з молодою красунею, – хіба
можна було вважати його небезпечним, якщо він не мав сміли-
вості наблизитись до неї й кинувся тікати, коли вона сама спробу-
вала це зробити! Негідник Вудлі був особою іншого ґатунку, але
після того випадку не чіпав її й навіть не зустрічався з нею,
відвідуючи Каразерса. Велосипедист був, безперечно, одним з
недільних гостей, про яких говорив хазяїн пивнички, але хто він
такий і чого хоче, залишалося невідомим. Я зрозумів, що за всіма
цими химерами ховається трагедія, лише тоді, коли Холмс, перш
ніж вийти з кімнати, рішуче сунув собі в кишеню револьвер.
Після дощової ночі настав чудовий ранок, і поросле вересом

пустище з яскравими купинами квітучого дроку виглядало ще
чарівніше в наших очах, натомлених сірими, сизими й глинястими
барвами Лондона. Ми з Холмсом прямували широкою піщаною
дорогою, насолоджуючись свіжим ранковим повітрям, веселим
пташиним співом і пахощами весни. Дорога здіймалася вгору, і з
пагорба Круксбері ми побачили похмурий Холл, що наїжачився
димарями серед старих дубів, трохи молодших за будинок, який
вони оточували. Холмс показав пальцем на довгу дорогу, яка
вилася жовтогарячою стрічкою між бурим пустищем і щойно
зазеленілими лісами. Здалека на ній з’явилася чорна цятка, й ми
побачили коляску, що наближалася до нас. Холмс у розпачі
вигукнув:

– Я сподівався мати про запас півгодини! Якщо це її коляска,
то, виходить, вона поспішає на ранковий потяг. Боюся, Ватсоне,
що вона промине Чарлінґтон швидше, ніж ми встигнемо дістати-
ся туди.
Дорога побігла вниз, і коляски вже не було видно; ми кинулись

уперед, і я невдовзі засапався – сидячий спосіб життя давався
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взнаки. Холмс, навпаки, почувався чудово: його надихав неви-
черпний запас нервової енергії. Ступаючи швидко й пружисто, він
був уже за сто ярдів поперед мене, коли раптом зупинивсь і з
відчаю махнув рукою. Тієї ж миті з-за повороту вилетіла порожня
коляска, яку щосили ніс кінь, і віжки волочилися по землі.

– Запізно, Ватсоне, запізно! – скрикнув Холмс, коли я, відсапу-
ючись, підбіг до нього. – Це ж треба бути таким дурнем, щоб не
подумати про ранковий потяг. Її викрали, Ватсоне, викрали! Або
вбили! Хтозна, що трапилося! Станьте на дорозі! Зупиніть коня!
Отак. Мерщій до коляски, – може, ми ще встигнемо виправити
мою помилку.
Ми скочили в коляску; Холмс, обернувши коня, ляснув

батогом, і ми помчали назад. Одразу за поворотом нам відкрила-
ся вся дорога між Холлом і пустищем. Я вхопив Холмса за руку.

– Це він! – вигукнув я.
Назустріч нам їхав самотній велосипедист. Низько схиливши

голову, він щосили натискаув на педалі, немов на змаганні. Рап-
том він підвів голову, побачив нас, зупинився й зіскочив з велоси-
педа. Його вугільно-чорна борода дивним чином вирізнялася на
блідому обличчі, а очі палали, як у лихоманці. Він приголомшено
дивився на нашу коляску.

– Гей! Стійте! – закричав він, поставивши велосипед упоперек
дороги. – Де ви взяли цю коляску? Стійте, кажу вам! – загорлав
він, витягши з бічної кишені револьвер. – Стійте, кажу, або,
присягаюся Cвятим Юрієм, зараз вистрелю в коня!
Холмс кинув віжки мені на коліна й вискочив з коляски.
– Ви саме та людина, яку ми хочемо бачити. Де міс Вайолет

Сміт?
Він говорив швидко й виразно.
– Те саме я хочу спитати у вас. Ви сидите в її колясці. Ви по-

винні знати, де вона!.
– Ми побачили цю коляску на дорозі. Вона їхала порожня. Ми

сіли в неї й помчали шукати молоду леді.
– Боже мій! Боже мій! Що мені робити?! – скрушно вигукнув

незнайомець. – Вони схопили її, цей собака Вудлі і розбійник-пас-
тор. Мерщій, джентльмене, мерщій, якщо ви справді її друг! До-
поможіть мені, й ми її врятуємо, хай навіть мої кістки згниють у
Чарлінґтонському лісі!
Не тямлячи себе, він побіг із револьвером у руці до стежки в

живоплоті. Холмс кинувся за ним, а я, залишивши коня пастися
біля дороги, – за Холмсом.

– Вони проходили тут, – сказав Холмс, показуючи на сліди
кількох ніг уздовж стежки. – Гей! Стривайте-но! Хто це там у кущах?
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То був хлопець років сімнадцяти в одежі конюха зі шкіряними
шнурами й крагами. Він лежав горілиць, підігнувши коліна; на го-
лові його виднілася жахлива рана. Він був непритомний, але жи-
вий. Я поглянув на рану й побачив, що кістку не зачеплено.

– Це Пітер, конюх! – вигукнув незнайомець. – Він її віз. Мер-
зотники стягли його з коляски й побили. Облиште його! Зараз ми
нічим не зарадимо йому, а от її можемо врятувати від гіркої долі!
Ми помчали стежкою, що звивалася між деревами. Добігши

до садка, який оточував будинок, Холмс зупинився.
– У будинку їх немає. Ось їхні сліди – вони ведуть ліворуч, до

лаврових кущів. Так і є!
Тим часом із-за розлогих зелених кущів лавру до нас долинув

пронизливий, сповнений жаху жіночий крик. Несподівано він
обірвавсь і на найвищій ноті перейшов у хрипіння.

– Сюди! Сюди! Вона в алеї для гри в скраклі! – кричав не-
знайомець, продираючись крізь кущі. – Собаки! Боягузи! За
мною, джентльмени! Пізно! Надто пізно, хай йому біс!
Кущі несподівано скінчились, і ми вибігли на ясно-зелений

моріжок, оточений старими деревами. В іншому його кінці, в
затінку могутнього дуба, стояла незвичайна трійця. Однією з
трьох була жінка – наша клієнтка, що знесилено притулилася до
дерева; рот їй було зав’язано хустиною. Перед нею стояв, розста-
вивши ноги, молодик із лютим бульдожачим обличчям і рудими
вусиками. Однією рукою він уперся в бік, а в іншій тримав нагай;
уся його постать була сповнена зневажливого й переможного зу-
хвальства. Між ними був підстаркуватий, сивобородий чоловік у
короткій сутані поверх легкого твідового костюма; він, напевно,
щойно скінчив обряд вінчання, бо саме тієї хвилини, коли ми
з’явилися, поклав у кишеню маленьку Біблію й ляснув наречено-
го по плечу, по-блазнівському вітаючи його.

– Їх повінчано! – ледве вимовив я.
– Уперед! – вигукнув наш провідник. – Уперед! – Він кинувся

через моріжок, а ми з Холмсом – за ним. 
Коли ми підбігли, жінка, щоб не впасти, гарячково вхопилася

за дерево. Вільямсон, колишній священик, глузливо вклонився
нам, а негідник Вудлі ступив уперед і брутально, самовдоволено
зареготав.

– Знімай свою бороду, Бобе, – сказав він. – Я тебе одразу
впізнав. Ти зі своїми друзями повернувся саме вчасно, щоб я міг
познайомити вас із місіс Вудлі.
Відповідь нашого провідника була несподіваною. Він зірвав із

себе чорну бороду – вона справді виявилась фальшивою, – й кинув
її геть, відкривши довгасте, бліде, чисто поголене обличчя. Тоді
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витяг револьвер і націлився в молодика, що наступав на нього,
погрозливо вимахуючи нагаєм.

– Так, – мовив наш спільник, – я Боб Каразерс і зроблю все,
щоб змити з цієї жінки її образу, хай навіть на шибеницю за те
піду. Я казав, що з тобою стане, якщо ти не облишиш її, й Богом
присягаюся, що дотримаю свого слова!

– Ти спізнився. Вона моя дружина.
– Ні, твоя вдова!
Тріснув постріл, і я побачив, як на жилеті Вудлі розпливлася

кривава пляма. Він закрутився на місці й з криком упав навзнак;
мертвотна блідість укрила його огидне, розчервоніле обличчя.
Старий Вільямсон, що й досі ще стояв у сутані, вибухнув такою
лютою лайкою, якої я зроду не чув, і теж дістав револьвер, але не
встиг піднести його, як побачив перед собою цівку Холмсової
зброї.

– Годі, – суворо промовив мій друг. – Киньте револьвер! Ват-
соне, підберіть-но його. Приставте йому до голови. Дякую. А ви,
Каразерсе, давайте сюди свій револьвер. Годі вже крові! Давайте,
давайте його сюди!

– Хто ви такий?
– Мене звуть Шерлок Холмс.
– О Боже!
– Я бачу, ви чули про мене. Я буду тут замість поліції, доки

вона не приїде. Гей, послухайте-но! – гукнув він до конюха, що
з’явився біля дерева. – Ходіть-но сюди. Візьміть оцей лист і мчіть
до Фарнема. – Він накидав кілька слів на аркуші з записника. –
Віддасте його начальникові поліційної дільниці. А я тим часом
буду тут замість нього.
Могутній Холмсів розум і його воля керували тепер цією

трагічною сценою, а решта учасників були лише ляльками в його
руках. Вільямсон із Каразерсом перенесли Вудлі до будинку, а я
подав руку переляканій дівчині. Пораненого поклали в ліжко, і я
на Холмсове прохання оглянув його. Потім я знайшов Холмса в
їдальні, завішаній старовинними килимами; перед ним сиділи
двоє затриманих.

– Він буде жити, – сказав я.
– Що?! – скрикнув Каразерс, підхопившись зі стільця. – Я піду

нагору й доб’ю його. Невже, по-вашому, ця дівчина, цей ангел
буде на все життя прикута до того чудовиська Джека Вудлі?

– Нехай це вас не турбує, – відповів Холмс. – Є принаймні дві
вагомі причини, через які вона ніколи не буде його дружиною. На-
самперед ми поставимо питання про те, чи мав містер Вільямсон
право вінчати їх.
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– Я прийняв сан! – вигукнув старий мерзотник.
– Але вас позбавили його.
– Священик завжди буде священиком.
– Я так не вважаю. А згода на шлюб?
– Ось вона, згода. Лежить у мене в кишені.
– То ви дістали її шахрайським чином. Будь-яке вінчання з

примусу – це не вінчання, а тяжкий злочин, у чому ви невдовзі пе-
реконаєтесь. Гадаю, ви матимете щонайменше десять років, щоб
як слід це обміркувати. А щодо вас, Каразерсе, то краще б ви не
витягали з кишені револьвер.

– Тепер я бачу, що це так, містере Холмсе. Але я намагався
зробити все, щоб захистити цю дівчину, – бо я кохав її, містере
Холмсе, і вперше дізнався, що таке кохання. Аж раптом усе
зійшло нанівець і вона опинилася в руках наймерзеннішого
негідника Південної Африки – людини, чиє ім’я сіє страх від
Кімберлі до Йоганнесбурга. Може, ви й не повірите, містере
Холмсе, але з того дня, як ця дівчина почала працювати в мене, я
жодного разу не пустив її додому саму, та ще й повз цей будинок,
де збиралися ці розбійники. Я щоразу сідав на велосипед і їхав за
нею. Звичайно ж, я їхав на великій відстані й чіпляв фальшиву бо-
роду, щоб вона мене не впізнала, бо ця добра й гордовита дівчина
нізащо не залишилася б у мене, якби довідалась, що я супровод-
жую її на дорозі.

– Чому ж ви не сказали їй про цю небезпеку?
– Бо вона тоді так само покинула б мене. Я просто не міг

цього зробити. Хоч вона й не любила мене, але для мене було
найбільшим щастям бачити її в себе вдома, чути її голос...

– Он як! – мовив я. – Ви називаєте це коханням, містере Кара-
зерсе, а як на мене, це радше себелюбство.

– Але ж ці дві речі завжди поруч. Одне слово, я не міг про це й
подумати. До того ж наміри цих розбійників були такі, що вона
потребувала захисту. Коли надійшла телеграма, я зрозумів, що
тепер вони почнуть діяти.

– Яка телеграма?
Каразерс дістав телеграму з кишені.
– Ось вона, – сказав він.
Телеграма була проста й коротка: «Старий помер».
– Так! – промовив Холмс. – Здається, я бачу, як усе відбува-

лось, і розумію, чому ця телеграма стала фатальною. Якщо ми
все одно сидимо тут і чекаємо, то, може, ви самі розповісте нам,
що знаєте.
Старий негідник у сутані вилаявся.
– Небом присягаюся, – зарепетував він, – якщо ти, Бобе Кара-

зерсе, викажеш нас, то я зроблю з тобою те саме, що ти – з Джеком
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Вудлі! Про дівку можеш мекати собі, що завгодно; та якщо ти
продаси своїх приятелів цьому нишпорці в цивільному, то будеш
останнім падлюкою в світі! 

– Вашій велебності нема чого так хвилюватись, – зауважив
Холмс, запалюючи цигарку. – Cправа й так цілком ясна, тож як-
що я й цікавитимуся деякими деталями, то тільки для себе. Якщо
ж ви не бажаєте розповідати, то розповім я, й тоді ви побачите,
що приховувати вам нема чого. Передусім, ви троє – ви, Вільям-
соне, ви, Каразерсе, й Вудлі – приїхали з Південної Африки, щоб...

– Брехня номер один! – перервав його старий. – Я вперше по-
бачив їх два роки тому й ніколи в житті не був в Африці. З’їжте на
здоров’ячко, містере нишпорко!

– Так, це правда, – підхопив Каразерс.
– Гаразд, гаразд, ви двоє приїхали сюди. Його велебність –

продукт вітчизняного виробництва. У Південній Африці ви були
знайомі з Ральфом Смітом. Ви мали причину сподіватися, що він
довго не проживе, й довідались, що його спадщину повинна одер-
жати небога. Так?
Каразерс кивнув, а Вільямсон знову вилаявся.
– Вона була його найближчою родичкою, а ви знали, що ста-

рий не залишив духівниці.
– Він не вмів ні читати, ні писати, – сказав Каразерс.
– Отже, ви вдвох приїхали сюди і розшукали дівчину. Ви

вирішили, що один з вас одружиться з нею, а другий дістане свою
частку здобичі. Її чоловіком мав стати Вудлі. Чому саме він?

– Ми розіграли це в карти ще в дорозі. Він виграв.
– Зрозуміло. Ви запросили молоду леді до себе, щоб Вудлі міг

залицятися до неї. Вона добре розпізнала цього п’яного розбійни-
ка й не схотіла навіть бачити його. А тим часом ви закохалися в
неї, тож увесь цей задум мав луснути. Хіба могли ви навіть поду-
мати про те, що цей мерзотник володітиме нею!

– Ні, Cвятим Юрієм присягаюся, не міг!
– Між вами відбулася сварка. Він у люті залишив ваш будинок

і почав плести свій власний задум, окремо від вас.
– Скидається на те, Вільямсоне, що нам і справді нема чого

розповісти цьому джентльменові! – гірко усміхнувся Каразерс. –
Так, ми посварились, і він ударив мене. Тепер, в усякому разі, я
поквитався з ним. Потім він зник. Познайомився з цим колишнім
священиком. Я дізнався, що вони оселились у цій садибі поблизу
дороги, яка веде до станції. Я наглядав за леді, як міг, бо відчував,
що вони замислюють щось диявольське. Часом я заходив до них,
щоб розвідати їхні наміри. Два дні тому Вудлі завітав до мене з
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цією телеграмою – про те, що Ральф Сміт помер. Він спитав мене,
чи згоден я взяти участь у нашій оборудці. Я відмовився. Він спи-
тав, чи згоден я сам одружитися з дівчиною і віддати йому поло-
вину спадщини. Я відповів, що згоден, але вона цього не хоче.
Тоді він сказав: «Повінчаємо її з тобою, а за тиждень-два настрій
у неї покращає». Я відповів, що нічого не робитиму силоміць.
Тоді він заходився клясти мене, мов останній мерзотник, – а він і
є підлий мерзотник! – заявив, що так чи інакше дістане своє, й
пішов. Цієї суботи вона поїхала від мене. Я роздобув коляску, щоб
леді відвезли до станції, але все одно стривожився й подався за
нею на велосипеді. Проте вона була вже далеко, й перш ніж я на-
здогнав коляску, лихо вже сталося. Я зрозумів це, коли побачив
двох джентльменів, що мчали назад у її колясці.
Холмс підвівся й кинув недопалок у камін.
– Я був таким недоумком, Ватсоне! – скрикнув він. – Ви тоді

сказали мені, що велосипедист поправляв краватку в кущах, –
цього було досить. Та хоч як би там було, ми можемо привітати
самих себе з розв’язкою цікавої й навіть, я сказав би, унікальної
справи. Онде йдуть троє констеблів, і я радий бачити з ними моло-
дого конюха; цілком можливо, що ні він, ні наш вельмишановний
жених не стануть жертвами нинішніх пригод. Гадаю, Ватсоне, що
вам слід звернути свою професійну увагу на міс Сміт і сказати їй,
що ми залюбки проведемо її до матері, якщо вона вже зовсім отя-
милася. Якщо ж ні, то скажіть їй, що ми зараз надішлемо телегра-
му молодому електрикові в Мідленд, – це замінить їй якнайкращі
ліки. А щодо вас, містере Каразерсе, то, як на мене, ви заслужили
пробачення за свою участь у цій змові. Ось моя візитна картка,
сер, і якщо мої свідчення зможуть стати вам у пригоді на суді, я
буду до ваших послуг.
У вихорі наших із Холмсом пригод мені часто було важко, – як

читач уже, напевно, помітив, – завершити як слід свою розповідь
і повідомити ті останні деталі, що могли б зацікавити публіку.
Кожна пригода немовби ставала передмовою до наступної, й
тільки-но вистава закінчувалася, як її виконавці випадали з нашої
уваги, бо ми були надто зайняті, щоб перейматися їхньою долею.
Але наприкінці свого рукопису я знайшов коротеньку нотатку, що
стосувалася цієї справи: в ній ішлося про те, що міс Вайолет Сміт
справді дістала велику спадщину, й нині вона – дружина Сиріла
Мортона, головного партнера компанії Мортона й Кеннеді,
відомих електриків з Вестмінстера. Вільямсона та Вудлі
звинуватили у викраденні людини й насильстві: їх засудили –
першого до семи років, а другого – до десяти років тюрми. Про
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долю Каразерса там не записано нічого, але я певен, що до його
пострілу суд поставився поблажливо, бо Вудлі мав репутацію
якнайнебезпечнішого негідника, тож кілька місяців ув’язнення
цілком задовольнили суддів. 

Наша маленька сцена на Бейкер-стрит бачила чимало драма-
тичних появ та зникнень, але я не пригадаю нічого не-
сподіванішого й приголомшливішого за появу на ній Торнікроф-
та Гакстейбла, магістра мистецтв, доктора філософії... й таке
інше. Його візитна картка, що здавалася замалою, щоб витрима-
ти вагу всіх цих учених ступенів, випередила свого власника лише
на хвилину: слідом за нею з’явивсь і він сам – високий, поважний,
величний, справжнісіньке втілення витривалості й міцності духу.
Але не встигли за ним зачинитися двері, як він сперся руками об
стіл, поволі сповз на підлогу і знепритомнів, розпростерши своє
могутнє тіло на ведмежій шкурі перед нашим каміном.
Ми підхопилися й кілька хвилин приголомшено дивились на

цей величезний уламок корабля, занесений до нас раптовою
бурею з далекого океану життя. Потім Холмс швиденько підмостив
подушку йому під голову, а я підніс до його вуст чарку бренді.
Його повне, бліде обличчя було пооране зморшками хвилювання,
під набряклими очима темніли олив’яні тіні, куточки напів-
розтулених уст сумно опустилися, на підборідді виросла щетина.
Брудні комірець і сорочка мали на собі сліди довгої подорожі, а
нечесане волосся спадало пасмами на високе, гарне чоло. Перед
нами лежала людина, вражена страшним лихом.

– Що з ним, Ватсоне? – запитав Холмс.
– Цілковите виснаження, мабуть, від голоду і втоми, –

відповів я, тримаючи пальці на його руці, де тоненькою, кволою
ниткою билося життя.

– Зворотний квиток до Меклтона, на півночі Англії, – зауважив
Холмс, діставши в нього з кишені для годинника квиток. – Зараз
іще немає дванадцятої. Раненько довелося йому виїхати!
Набряклі повіки нашого гостя здригнулись, і на нас поглянуло

двоє сірих очей. За хвилину він важко підвівся на ноги, розчер-
вонілий від сорому.

– Пробачте, містере Холмсе, я надто перехвилювався. Ні,
дякую. Склянка молока з печивом – і все буде гаразд. Містере
Холмсе, я приїхав, щоб узяти вас із собою. Я боявся, що жодна те-
леграма не переконає вас у нагальності цієї справи.

79



ЗМ І С Т

ПОВЕРНЕННЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА. Цикл оповідань 5
Порожній будинок   6

Будівничий з Норвуда   23

Чоловічки в танці   43

Самотня велосипедистка   63

Пригода в інтернаті   79

Чорний Пітер   103

Кінець Чарльза Оґастеса Мілвертона   119

Шість Наполеонів   133

Троє студентів   150

Золоте пенсне   164

Зниклий регбіст   181

Убивство в Ебі-Ґрейндж   198

Друга пляма   216

ЙОГО ОСТАННІЙ УКЛІН. Цикл оповідань   239
Пригода в «Бузковій хижі»   240

Червоне коло   265

Креслення Брюса – Партінґтона   281

Детектив при смерті   306

Зникнення леді Френсіс Карфакс   319

Нога диявола   335

Його останній уклін   355

ПРИМІТКИ 369



Літературно-художнє видання

ДОЙЛЬ Артур Конан

ПРИГОДИ ШЕРЛОКА ХОЛМСА

Том ІІІ

Повернення Шерлока Холмса
Цикл оповідань

Його останній уклін
Цикл оповідань

Для середнього та старшого шкільного віку

Переклад з англійської
Панченка Володимира Олександровича

Художнє оформлення 
Мачинського Олексія Юрійовича

Редактор В. І. Ціпко 
Художній редактор В. І. Зайцева 

Технічний редактор Т. В. Березанська
Коректор М. З. Волович

Комп’ютерна верстка Л. М. Рубан

Підписано до друку 08.0910. Формат 60x901/16. Папір офсетний. 
Гарнітура dutch. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 23,5

Умовн. фарб.-відб. 24 арк. Обл.-вид. арк. 20,966
Тираж 4 000 пр. Зам.   

Видавництво дитячої літератури «Веселка»,
Мельникова, 63, Київ, 04050

E-mail: veskiev@iptelekom.net.ua
www. veselka-ua.com

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців
серія ДК № 29 від 31.03.2000 р.

Видавництво «Навчальна книга – Богдан»,
а/с 529, Тернопіль, 46008

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру 
ДК № 370 від 21.03.2001 р.

Віддруковано з готових діапозитивів у видавництві 
«Навчальна  книга – Богдан», пр. С. Бандери, 34-а, 
Тернопіль, 46002, тел/факс (0352) 43-42-62, 52-06-07 

Дойль, Артур Конан.
Пригоди Шерлока Холмса: для серед. та ст. шк. віку /

пер. з англ. В. Панченка; худож. оформ. О. Мачин-
ського. – К.: Веселка, 2010

Т. ІІІ: Повернення Шерлока Холмса: Цикл опові-
дань; Його останній уклін: Цикл оповідань. – 375 с.: іл. 

ISBN 978-966-01-0447-1 (цикл творів)
ISBN 978-966-01-0450-1 (укр., том ІII, «Веселка»)
ISBN 978-966-10-1729-9 
(укр., том III, «Навчальна книга — Богдан»)
Цей том – третій із чотиритомного видання, до якого увійшли в

українському перекладі усі твори англійського класика про пригоди
Шерлока Холмса.

ББК 84.4ВЕЛ

Д62

www bogdan-books.com; publishingh@budny.te.ua


	Обкладинка
	Повернення Шерлока Холмса
	Порожній будинок
	Будівничий з Норвуда
	Чоловічки в танці
	Самотня велосипедистка
	Пригода в інтернаті
	Чорний Пітер
	Кінець Чарльза Оґастеса Мілвертона
	Шість Наполеонів
	Троє студентів
	Золоте пенсне
	Зниклий регбіст
	Убивство в Ебі-Ґрейндж
	Друга пляма
	ЙОГО ОСТАННІЙ УКЛІН. Цикл оповідань
	Пригода в «Бузковій хижі»
	Червоне коло
	Креслення Брюса – Партінґтона
	Детектив при смерті
	Зникнення леді Френсіс Карфакс
	Його останній уклін
	ПРИМІТКИ
	ЗМІСТ


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




