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Пролог

Вітер шмагає її по обличчю мокрим волоссям, і вона при-
мружує очі, щоб у них не потрапляли краплини дощу. Така 
погода змушує кожного поспішати; люди проносяться повз 
слизьким тротуаром, ховаючи підборіддя в комірах; маши-
ни, минаючи, забризкують взуття. Через шум транспорту 
до неї долинають лише уривки його балаканини, яка розпо-
чалася, щойно відчинилися шкільні ворота. Слова виліта-
ють із нього без упину, перемішуються і плутаються від 
захоплення новим світом, в якому він росте. Їй вдається 
розібрати щось про кращого друга, проект про космос, но-
вого вчителя. Вона дивиться на нього згори, і його радісне 
збудження змушує її усміхнутися, незважаючи на холод, 
який пробирається під шарф. Хлопчик усміхається їй у від-
повідь і закидає голову, бажаючи спробувати дощ на смак; 
його мокрі вії утворюють темні пучки навколо очей.

— А ще я вмію писати своє ім’я, мамо!
— Молодець, — каже вона, зупиняючись і гаряче цілуючи 

хлопчика у вологе чоло. — Покажеш мені вдома?
Вони йдуть так швидко, як дозволяють ніжки п’ятиріч-

ної дитини, його сумка, яку вона тримає у вільній руці, б’є 
її по колінах.

Майже вдома.
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тається і падає на землю. Вона біжить за ним перед маши-
ною, яка продовжує рухатися, і, послизнувшись, важко падає 
на простягнуті руки, від удару їй забиває подих.

І все це однієї миті.
Вона схиляється над ним, гарячково шукаючи пульс. Ба-

чить, як її дихання утворює самотню білу хмарку в пові-
трі, як під його головою розпливається темна пляма, і чує 
власний крик, ніби кричить не вона, а хтось інший. Вона 
дивиться вгору на залите дощем вітрове скло, де склоочис-
ники змітають воду, що дугами летить у сутінки, і кри-
чить до невидимого водія, щоб він допоміг їй.

Нахилившись уперед, щоб зігріти хлопчика власним ті-
лом, вона накриває їх обох своїм пальтом, тримаючи його 
над головою, поділ пальта торкається дороги і намокає. 
Поки вона цілує сина і благає отямитися, жовте світло, 
яке заливало їх, звужується до тонкого променя — авто 
дає задній хід. Двигун реве, машина робить дві, три, чоти-
ри спроби розвернутися на вузькій вулиці, в поспіху зали-
шаючи подряпини на одному з величезних платанів, що 
ростуть уздовж дороги.

А тоді стає темно.

Світло фар відбивається від мокрого асфальту, засліплю-
ючи їх кожні кілька секунд. Дочекавшись моменту, коли не-
має машин, вони переходять дорогу з пожвавленим рухом, 
і вона міцніше стискає його маленьку долоньку в м’якій вов-
няній рукавичці, тож йому доводиться бігти, щоб встигати 
за нею. Мокре листя чіпляється до огорож, його яскраві 
кольори темніють, перетворюючись на тьмяно-коричневий.

Вони виходять на тиху вулицю, де одразу за рогом роз-
ташований їхній будинок, і їх тішить думка про його ман-
ливе тепло. Почуваючись у безпеці у своєму районі, вона 
відпускає його руку, щоб змахнути з очей пасма мокрого 
волосся, і сміється, коли від цього руху в повітря півколом 
злітають краплини.

— Ось, — каже вона, коли вони минають останній пово-
рот, — я залишила світло ввімкненим для нас.

По інший бік дороги будинок із червоної цегли. Дві спаль-
ні, крихітна кухонька і сад, де повно горщиків, у які вона 
все збирається посадити квіти. Лише вони вдвох.

— Я пережену тебе, мамо…
Він ніколи не припиняє рухатися, у ньому повно енергії 

з тієї миті, коли він прокидається вранці, і аж доки його 
голова знову не торкається подушки. Постійно стрибає, 
постійно кудись біжить.

— Наздоганяй!
Усе відбувається так швидко, що й оком не змигнеш. Від-

чуття порожнечі збоку, коли він зривається і біжить до 
будинку, до світла на ґанку, бажаючи опинитися в теплому 
передпокої. Молоко, печиво, двадцять хвилин перед телеві-
зором, рибні палички на підвечірок. Рутина, в якій вони загруз-
ли дуже швидко, уже до середини першого семестру в школі.

Автомобіль з’являється нізвідки. Виск гальм, глухий звук від 
удару тіла хлопчика об вітрове скло, після чого воно перевер-
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Частина перша

1

Детектив-інспектор Рей Стівенс стояв біля вікна і спогля-
дав своє офісне крісло зі зламаним уже принаймні рік 
підлокітником. Досі він ставився до цього прагматично — 
просто не спирався на лівий бік, але, поки він обідав, хтось 
написав чорним маркером на спинці «дефектив». Рей за-
мислився, чи нещодавній ентузіазм, пов’язаний з ревізією 
майна, пошириться на заміну, чи він приречений керувати 
Бристольським відділом карного розшуку, сидячи в кріс-
лі, яке ставить під загрозу його авторитет.

Відшукавши в хаосі верхньої шухляди маркер, Рей при-
сів навпочіпки та виправив напис на «детектив». Цієї ми-
ті двері його кабінету відчинилися, і він квапливо підвівся, 
закриваючи маркер ковпачком.

— А, Кейт, я тут просто… — Він замовк, упізнавши вираз 
її обличчя ще до того, як побачив у її руці роздруківку 
з оперативним орієнтуванням. — Що в тебе?

— Втеча водія з місця ДТП у Фішпондсі, шефе. Загинув 
п’ятирічний хлопчик.


