
Зробіть собі послугу та прочитайте цю книж-
ку. Це пожива для душі — така спокійна, така 
прониклива і водночас сповнена відгомоном 
і відлуннями.

Крістін Вестерман, WDR

Чудовий автор змінює нас своєю величною 
книгою.

Ельке Гайденрайх, Frankfurter Allgemeine Zeitung

Тепер він досяг успіху в написанні книжки, ко-
тру можна вважати найзворушливішою та найбо-
лючішою історією з усього написаного протягом 
дуже довгого часу.

Крістоф Шредер, taz

Кожен відтінок, кожне слово, кожне речення — 
усе знаходиться на своєму місці. Надзвичайне 
 досягнення для книжки такого невеликого обсягу.

Ельмар Крекелер, Die Welt
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Одного лютневого ранку тисяча дев’ятсот тридцять 
третього року Андреас Еґґер підняв із наскрізь про-
моклого, смердючого чимось кислим сінника по-
мираючого чоловіка, щоб пронести його до села по-
над три кілометри вкритими товстим шаром снігу 
гірськими стежинами. Йоган нес Калішка ціле жит-
тя випасав кіз, через що жителі долини називали 
його не інакше як Рогатим Гансом.

Зазирнути до Рогатого Ганса Андреаса зму-
сило дивне передчуття. Він знайшов чоловіка 
скоцюрбленим під цілою купою старих козячих 
шкір за давно вже охололою грубкою. Від блідо-
го, наче полотно, пастуха залишилися майже самі 
кістки, і він витріщався на Еґґера крізь темряву. 
Андреас одразу зрозумів, що смерть уже стоїть 
у чоловіка за плечима. Він підняв його обома ру-
ками, неначе дитину, й обережно посадив на ви-
слані сухим мохом заплічні ноші, котрі Рогатий 
Ганс усе життя тягав за спиною, збираючи в них 
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хмиз або вмостивши туди поранених кіз. Андреас 
обв’язав чоловіка мотузкою для худоби, припнув 
її до каркасу й затягнув вузли так міцно, що швор-
ка аж уп’ялася в деревину. У відповідь на питан-
ня, чи боляче йому, Рогатий Ганс лише похитав 
головою та скривив губи в усмішці. Еґґер знав, 
що він бреше.

Перші тижні нового року видалися надзви-
чайно теплими. Сніг у долинах розтанув, і в селі 
постійно чулося крапання й плюскіт талої води. 
Проте в останні кілька днів знову похолоднішало, 
з неба посипав нескінченний густий сніг і заховав 
усе довкола під своєю всюдисущою білизно́ю. Усе 
живе і навіть кожен звук здавалися білими. Пер-
ші кілька сотень метрів Еґґер не розмовляв із чо-
ловіком, який тремтів у нього за плечима. Він 
і так мав чим зайнятися: мусив стежити за шля-
хом, що вигинався перед ним мовчазним гірським 
серпантином. Мела хуртовина, й обриси дороги 
лишалося лише вгадувати. Час від часу він заува-
жував, що Рогатий Ганс поворушився. «Давай-но 
ще помри мені тут», — кинув через плече, не спо-
діваючись на відповідь. Минуло майже півгоди-
ни, у вухах лунало лише власне важке дихання, 
аж раптом ззаду донеслося:

— Померти було б не найгірше.
— Та тільки не в мене на горбі! — відізвав-

ся Еґґер і зупинився, щоб приладнати на місце 
шкіряний ремінь на плечі. Якусь мить він при-
слухався до мовчазного снігу. Довкола панувала 
суцільна тиша. Мовчали гори, які він так добре 
знав. Утім, вони досі могли наповнити його сер-
це страхом. — На моєму горбі зась, — повторив 
він і рушив далі. За кожним поворотом здавало-
ся, що сніг валить дедалі густіше, такий він був не-
проглядний, м’який і безшумний. Рогатий Ганс 
ворушився щоразу рідше, поки зовсім не припи-
нив, і Еґґер уже подумував про найгірше.

— Ти вже помер? — поцікавився він.
— Ще ні, ти, кульгавий чортяко, — донеслося 

у відповідь навдивовижу чітко.
— Я тільки припустив. До села мусиш протри-

матися, а там роби що хочеш.
— А якщо я не хочу триматися до села?
— Мусиш! — відрубав Еґґер. Тепер йому зда-

валося, що вони вже вдосталь набазікалися, і на-
ступні півгодини минули в тиші.

Коли до села навпростець залишалося три-
ста метрів, на висоті Скелі Шулік, де, наче горба-
ті гноми, похилилися перші сосни, Еґґер збочив 
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зі стежки, зашпортався, гепнувся на дупу та з’їхав 
косогором на двадцять метрів нижче, аж поки 
не зачепився за кругляк майже з людину завбіль-
шки. У скелястому затінку було безвітряно, зда-
валося, сніг падав тут повільніше й тихіше. Еґґер 
сидів, злегка обіпершись спиною на ноші. Він від-
чув різкий, але стерпний біль у лівому коліні. До-
бре, що нога взагалі залишилася цілою. Рогатий 
Ганс якусь мить зовсім не ворушився, а потім не-
сподівано почав кахикати та на додачу ще й тере-
венити своїм захриплим і таким тихим голосом, 
що годі було щось розчути.

— Де ти волів би лежати, Андреасе Еґґер?
— Га?
— У якій землі ти хотів би бути похований?
— Не зна, — буркнув Еґґер. Він ніколи про 

таке не замислювався та й узагалі вважав, що не-
має сенсу гаяти час і думки на такі речі. — Земля є 
земля і, де б ти не лежав, залишається однаковою.

— Може, вона й залишається однаковою, та й 
усе на світі стане таким зрештою, — пролунав ше-
піт Рогатого Ганса, — але настане Холод. Холод, ко-
трий пройматиме до кісток. Він зжере твою душу.

— І душу теж? — перепитав Еґґер, раптом від-
чувши, як поза шкірою пішов мороз.

— Насамперед душу! — виголосив Рогатий 
Ганс. Він витягнув шию над заплічними ноша-
ми так далеко, як тільки спромігся, і витріщався 
на стіну з туману і падаючого снігу. — Душу, і кіст-
ки, і дух, і все інше, у що людина вірила і що ціну-
вала ціле життя. Усе пожере нескінченний Холод. 
Так було написано, і так я це чув. Смерть наро-
джує нове життя, кажуть люди. Але вони дурніші 
за найдурнішу косулю. А я кажу так: смерть уза-
галі нічого не народжує! Смерть — справжня Хо-
лодна Пані.

— Справжня що?
— Холодна Пані, — повторив Рогатий Ганс. — 

Вона йде горами й крадеться долинами. Прихо-
дить, коли хоче, і бере те, чого потребує. Вона 
не має ані обличчя, ані голосу. Холодна Пані 
приходить, бере та йде геть. Ось і все. Хапає тебе, 
проходячи повз, забирає із собою та запроторює 
до першої-ліпшої дірки. І серед останнього клапти-
ка неба, який ти побачиш перш ніж нарешті засну-
ти навіки, знову з’являється вона і дмухає на тебе. 
Тоді тобі зостається сама лише Темрява. І Холод.

Еґґер зиркнув на засніжене небо і на мить зля-
кався, що щось може там з’явитися і дмухнути 
йому просто в лице.
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— Ісусе, — процідив він крізь зуби, — кепські 
справи.

— Так, це кепсько, — погодився Рогатий Ганс 
згрубілим від страху голосом. Обидва чоловіки 
більше не ворушилися. Крізь тишу долинув ледь 
чутний спів вітру, що виринув із-за стрімчака 
й гнав поперед себе тоненький сніжний стяг. Еґґер 
раптово відчув якийсь рух і вже наступної секун-
ди беркицьнувся назад, упавши спиною на зем-
лю. Якимось чином Рогатому Гансові вдалося по-
слабити вузли й блискавично швидко вибратися 
з нош. Тепер він стояв, висхлий у своєму лахміт-
ті, й хитався від вітру. Андреас знову здригнувся.

— Негайно залазь назад, — попередив він, — 
бо знову щось підчепиш.

Рогатий Ганс застиг, витягши вперед шию. 
Якусь мить Еґґерові здавалося, що чоловік при-
слухається до слів, які вже проковтнув сніг. Потім 
пастух повернувся й побіг великими стрибками 
в напрямку гір. Андреас скочив на ноги, послиз-
нувся і, лаючись, знову гепнувся на дупу. Уперся 
обома руками в землю та зіп’явся на ноги.

— Повернись! — крикнув він услід пасту-
хові, котрий кинувся навтьоки з неймовірною 
швидкістю. Але Рогатий Ганс його більше не чув. 

Еґґер скинув із плеча ремінь, дозволивши но-
шам упасти на землю, і побіг за втікачем. Уже 
за кілька метрів йому, захеканому, довелося зу-
пинитися — схил у цьому місці був занадто поло-
гим, і він із кожним кроком провалювався в сніг 
аж по стегна. Сухорлява постать перед ним стрім-
ко зменшувалася, аж поки нарешті не розчинила-
ся остаточно в непроникно-білій хуртовині. Еґґер 
склав рупором руки біля рота й закричав на все 
горло:

— Стій, ти, дурний псе! Ще нікому не вдалося 
втекти від смерті.

Усе марно — Рогатий Ганс зник.
Андреас Еґґер спустився кілька останніх мет-

рів до села, щоб зазирнути до заїзного двору 
«У золотої сарни» й зігріти свою глибоко пере-
страшену душу мисочкою шкварок і келишком 
домашньої трав’яної настоянки. Він знайшов 
собі місце просто біля старої кахельної грубки, 
поклав руки на стіл і прислу ́хався, як повільно 
починає текти до пальців тепла кров. Дверцята 
грубки були відчинені, всередині потріскував во-
гонь. На якусь коротку хвилю чоловікові здало-
ся, що він упізнав у полум’ї лице пастуха — той 
нерухомо витріщався у відповідь. Андреас хутко 


