
ЗМІСТ

 

Пролог	......................................................................7

Розділ	1	.................................................................. 12

Розділ	2	.................................................................. 28

Розділ	3	.................................................................. 53

Розділ	4	.................................................................. 76

Розділ	5	................................................................ 106

Розділ	6	................................................................ 126

Розділ	7	................................................................ 171

Розділ	8	................................................................ 198

Розділ	9	................................................................ 227

Розділ	10	.............................................................. 248

Розділ	11	.............................................................. 287

Розділ	12	.............................................................. 324

Розділ	13	.............................................................. 347

Розділ	14	.............................................................. 366

Епілог	................................................................... 421

Післямова	............................................................ 428



7

 

ПРОЛОГ

У	кімнаті	було	до біса	м’яких	іграшок.
—	Тобі	точно	є	вісімнадцять?	
Дівчина	розсміялася	і скинула	з ліжка	плюшевого	вед-

медика	із сердечком	у лапах.
—	А ти	що,	настільки	консервативний? —	Вона	стягнула	

із себе	футболку	й упала	на ліжко.	Її волосся	м’яко	зазмії-
лося	по подушках.	Дівчина	сперлася	на лікті	й повільно	
ковзнула	пальчиками	стопи	по грудях	чоловіка.

—	Ну і?	Я маю	все	сама	робити?	Чи	ти	тільки	на словах	
крутий?

—	Ого,	скільки	провокації… —	Він	ривком	стягнув	з неї	
короткі	шорти. —	Знаєш,	недаремно	кажуть:	не суди	книж-
ку	за обкладинкою.

—	Кому	на фіг	треба	ті	книжки?	Серіали	набагато	крутіші!
—	Тоді	вважай	мене	вчителем	літератури,	який	проведе	

тобі	приватний	урок.
Він	сів	на ліжко,	 і дівчина	одразу	вмостилася	в нього	

на колінах.	Накрутивши	пасмо	його	волосся	собі	на палець,	
вона	ніжно	потягнула	чоловіка	на себе.	
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—	О-о,	я сподіваюся,	ви	суворий	учитель,	який	приді-
ляє	учням	увагу	до кінця	уроку.	Адже	мені	потрібні	деталь-
ні	пояснення	та глибоке	занурення	в навчальний	процес.

Чоловік	грайливо	пробігся	кінчиками	пальців	по дівочій	
спині,	і її шкіру	залоскотали	приємні	сироти.

—	Сьогодні	я навчу	тебе	основного	шкільного	правила:	
під	час	мого	уроку	не розмовляють.	Лише	стогнуть.

Він	перекинув	дівчину	на спину	та опинився	зверху.	Гу-
би	ковзнули	по шиї.	Тонка	молода	шкіра,	намащена	абри-
косовим	лосьйоном,	плавилася	від	дотиків.	Він	не втер-
пів —	укусив.	Його	розпирало	бажання	вгризтися	в цю	м’яку	
плоть	щосили,	роздерти,	щоб	аж кров	бризнула	на обличчя.	
Але	він	стримався.	Притулився	губами,	залишаючи	великий	
червоно-багряний	слід.

—	Е-е,	мені	ще завтра	до ліцею	іти! —	Дівчина	посуну-
лася	вперед,	але	він	притис	її до ліжка.	Є	певна	перева-
га	в молодших	партнерах.	Тоді	можна	взяти	ситуацію	під	
контроль	і показати,	як це роблять.	Без	цих	шмарклів	і ва-
гань.	Жінок	така	впевненість	заводила	ще більше,	ніж	його.	

Її	руки	пестили	його	тіло,	хоча	сама	вона	не знала,	чого	
хоче —	відштовхувати	чи,	навпаки,	притискатися	ближче.	
Дівчина	стогнала	під	його	напором,	і серед	плутаних	звуків	
можна	було	почути	хрипкі	слова	на відлунні:	

—	Ще,	ще,	ще…
Він	усміхнувся.	Хтось	передивився	порнографічних	ві-

део.	Обхопивши	її шию	руками,	він	пришвидшив	рухи.	Ту-
ге	й тремтливе	відчуття	повільно	розпливалося	тілом.	Він	
об’єктивно	оцінював	свої	можливості	й розумів,	що	його	
партнерка	досягне	оргазму	щонайменше	двічі,	перш	ніж	
настане	його	час.	Шкода,	бо виходило,	наче	він	більше	ста-
рався	для	неї,	аніж	для	себе.	Рвучко	відкинувши	волосся	
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з чола,	краєм	ока	він	помітив	картину	над	ліжком	і здиво-
вано	втупився	в неї.	

Біля	античної	колони	стояла	оголена	чорноволоса	жін-
ка,	а біля	 її ніг	лежали	монети	й коштовне	каміння.	Усі	
її потаємні	місця	прикривали	соковиті	виноградні	гро-
на,	і з цього	легко	було	вгадати,	що	вона	куртизанка.	Жін-
ка	не була	привабливою,	але	її поза	та погляд	вказували	
на характер	тигриці,	яка	в ліжку	розшматує	кожного.	На-
віть	у напівтемряві	від	полотна	віяло	бажанням,	а її очі	
дивилися	просто	в душу.	Такі	знайомі.	Такі	спокусливі.	
Жінка	під	виноградом	готова	була	стати	будь-чиєю	чут-
тєвою	фантазією.	І за хвилину,	проведену	з нею,	не шкода	
було	віддати	душу.

Він	раптом	відчув,	що	його	тіло	напружилося	під	напли-
вом	шаленого	жару.	Таке	траплялося	з ним	лише	раз —	коли	
він	уперше	мастурбував	у шкільній	підсобці,	крізь	щілину	
у дверях	розглядаючи	сексуальну	вчительку	з фізики.	Він	
заплющив	очі	й віддався	емоціям.	Адреналін,	його	стого-
ни	та її хрипи,	погляд	жінки	з картини,	який	ніби	пропікав	
шкіру, —	усе	змішалося,	немов	вода	й олія	на розпеченій	
пательні,	і вибухнуло	несамовитим	жаром.

Виснажений	та вичавлений,	він	лежав	на ліжку	й дивив-
ся	на полотно.	Здається,	навіть	знепритомнів	на мить.	Кур-
тизанка	сміялася	з нього.	Чого ж	ти,	мачо,	так	швидко?	
А як	же	ніч	плотських	утіх?	У мене	ще стільки	всього,	щоб	
тобі	показати…

Чутливість	повільно	поверталася	до тіла.	Серце	калата-
ло,	наче	після	марафону.	М’язи	преса	пекли:	кому	потрібен	
фітнес,	коли	є	секс?	Але	якщо	йому	так	зле,	отже,	дівчисько	
в принципі	не зможе	ходити	кілька	днів.	Він	підвівся	й гля-
нув	на свою	партнерку.	Та лежала	розкинувшись,	немов	
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перебувала	в нірвані.	Блаженний	погляд	втупився	в стелю.	
Очі	не кліпали.	Він	глянув	на її груди.	

Кілька	секунд	знадобилося,	щоб	збагнути,	що	справи	
кепські.	Дівчина	лежала	нерухомо.	Здавалося,	вона	не ди-
хає.	На її	шиї	залишилися	темні	гематоми	від	удавлення.	
Вочевидь,	піддавшись	емоціям,	він	не контролював	силу	і…

Замість	жару	мороз	сипонув	шкірою.	Що	за хрінь?	Не-
вже	він	щойно?..	

Світло	вуличного	ліхтаря	освітлювало	кімнату,	і в напів-
темряві	можна	було	уявити,	що	в ліжку	лежить	не худор-
лявий	підліток,	а розкішна	жінка	в темному	розідраному	
піджаку,	з прив’язаними	до високих	билець	руками	та ви-
солопленим	від	пристрасті	язиком.

—	Ти ж	хочеш	її,	хіба	ні?
Він	стрепенувся	від	скрадливого	голосу.	Куртизанка	на	

картині	хтиво	підморгувала,	але	в кімнаті	більше	нікого	
не було.	Що	це:	спогади	далекого	сну чи	марення	від	шоку?

Наступної	миті	дівчина	закашлялася,	виштовхуючи	пові-
тря	крізь	здавлене	горло.	З очей	текли	струмочки	сліз.	Вона	
спробувала	підвестися,	але	це вдалося	лише	з другої	спроби.

—	О-о…	—	І	дівчина	знову	зайшлася	натужним	кашлем.
Він	сів	на край	ліжка.	Ніяк	не вдавалося	вирівняти	ди-

хання,	серце	калатало,	як дурне.	Він	глянув	на свої	руки.	
Вони	трусились,	 і	щось	стікало	на дорогий	килим.	Стоп,	
невже	це кров?

—	О-офігіти! —	нарешті	видала	дівчина,	витираючи	слину	
простирадлом. —	Таблетки —	бомба.	Я на секунду	подумала,	
що	здохну.	Але,	бляха,	померти	так —	це просто	верх	кайфу!

Кров,	звідки	кров?	Він	глянув	на свої	руки.	Вони	були	
червоними.	Наче	він	занурив	руки	в густу	фарбу	по лікті.	
Але	звідки	вона	взялася?



—	Вау,	у мене	пальці	досі	судомить,	і я мало	не скрути-
ла	собі	шию!

Він	глянув	на дівчину.	Мокра	від	поту,	із синцями	на шиї	
та грудях,	із покусаними	до крові	губами.	Молода	і зваб-
на.	Але	не було	жодного	розідраного	піджака,	жодних	ля-
мок	на руках	та розчахнутих	вікон.	Голова	пішла	обертом	
від	пульсівного	болю	в скроні.	Хотілося	її міцно	стиснути	
та розчавити.

—	Ого,	я бачу,	тобі	теж	сподобалося.	Стільки	захвату	і…
Раптом	його	щось	шарпонуло.
—	Мудак,	ти	що,	не надів	презика? —	Дівчина	вдарила	

його	кулаком	по спині,	але	він	навіть	не відчув	того,	на від-
міну	від	її надто	гучного	голосу.	Хотілося	сконцентрувати-
ся	на собі,	адже	щось	тягуче	піднімалося	зсередини.	І він	
не знав,	що	робити	з цим	відчуттям.	Його	нудило,	а дівчи-
на	не стихала:

—	Якщо	я залетіла,	тобі	кранти!	Ти	хоч	знаєш,	хто	мій	
батько?!	Він	розмаже	тебе	по стінці,	а мене	з дому	не ви-
пустять	цілу	вічність.	Боже,	а коли	дізнаються	друзі?	Мене	
вважатимуть	якоюсь	проституткою!	Залетіла!	То капець!

Він	хотів	сказати:	«Заткнися	нарешті,	дай	зосередитись!»	
Йому	просто	потрібно	було,	щоб	вона	замовкла,	припини-
ла	розмовляти.	Невже	це так	важко —	закрити	свого	довба-
ного	рота?	Він	хотів	просто	відмахнутися	від	неї,	але	на-
томість	рука	сама	знайшла	ножиці	на тумбочці	та всадила	
їх	дівчині	в шию.
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РОЗДІЛ 1
Я	хотів би	бути	прославленим	і вод-
ночас	невідомим.

Едґар Деґа

Руслан	скептично	вивчав	запилюжену	підлогу.	Скільки	тут	
не прибирали?	Вічність?	Стилус,	який	він	шукав	іще	торік,	
виявляється,	весь	цей	час	ховався	під	ліжком.	Цікаво, чи	пі-
дійде	він	до нового	планшета?	Потягнувся	рукою	по нього,	
але	не дістав,	тому	поліз	глибше.	

—	Кгм,	це сприймати	як пропозицію? —	почулося	по-
заду,	 і він	смикнувся	вгору,	боляче	вдарившись	головою.

—	Що? —	Руслан	виповз	із-під	ліжка	й втупився	в ста-
турного	блондина,	який	саме	піднімав	комір	сірої	сорочки.	

—	Кажу, чи	сприймати	твою	позу	як пропозицію?	Ба-
чив	 я  одну	 німецьку	 короткометражку,	 м-г-м,	 яка	 по-
чиналася	так	 само. —	Сержіо	 всміхнувся	 спогадам,	по-
казавши	ідеальні	зуби,	що	більше	скидалися	на вініри	1,	

1 Тонкі	пластинки	з кераміки	або	композитних	матеріалів,	які	виправ-
ляють	колір,	невелику	кривизну	та інші	дефекти	усмішки.	(Тут і далі 
прим. авт.)
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і спустив	очі	трохи	нижче.	Руслан	глянув	на свої	заношені	
сімейні	труси —	світло-блакитні,	у дрібні	якірці	та з дво-
ма	білими	ґудзичками	(теж	викинути б	їх	до бісової	ма-
тері!) —	і зашарівся.

—	Ні,	бляха,	ніяк	це не сприймати! —	гаркнув,	швидко	
натягуючи	на себе	жовті	шорти,	що	валялися	на ліжку.

—	Я так	і зрозумів… —	Сержіо	фотогенічно	зітхнув,	за-
кочуючи	рукав	на татуйованому	передпліччі.	Блондин	ру-
шив	на кухню,	кинувши: —	Сніданок	готовий.	І прибери	
оце	зі свого	обличчя. —	Він	зробив	коловий	помах	долонею,	
викривляючи	пухкі	губи. —	Зовсім	не збуджує.

Руслан	зайшов	до ванної	і глянув	у дзеркало.	У свої	трид-
цять	чотири	він	мав	вигляд	абсолютно	середньостатистич-
ного	чолов’яги,	якому	позаздрили б	агенти	спецслужб.	Ви-
довжене	обличчя	з міцним	підборіддям.	Легка	неголеність.	
Під	широкими	бровами	сірі	очі	із зеленкуватим	вилиском.	
У мішки	під	ними	можна	сховати	один-два	трупаки.	Темне	
волосся	кучерявилося,	особливо	зараз,	коли	він	підстригся	
коротше.	Руслан	зачесав	гривку	пальцями	назад,	але	ви-
гляд	від	того	не став	пристойнішим.	Раніше	хоча б	скидав-
ся	на богемного	трубадура.	А зараз…

Підпухле	обличчя	щедро	вимастили	пилюка	й павути-
на.	Клас!	Отже,	день	прибирання	таки	настав.	Але	спершу	
на нього	чекає	день	холодного	душу	(дякуємо	Львівводока-
налу	за постійні	профілактичні	роботи!),	день	підгорілого	
сніданку	(бісів	естет	Сержіо	принципово	не хотів	дружи-
ти	зі старою	плитою),	довгий	(та	паскудний)	робочий	день	
і лише	наостанок —	день,	коли	треба	прибратися,	бо скіль-
ки	можна	жити	у свинарнику?	

Сніданок	здивував.	Сержіо	знав,	як зарадити	в цій	ситуа-
ції,	і замість	пересмаженої	фритати	приготував	вівсянку.	
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Правда,	недоварив.	Руслан	запхав	у себе	сірувате	місиво	
з пластівців.

«За	маму,	за тата.	За Сержіо».	У цьому	домі	діяла	негласна	
домовленість	на підтримання	кулінарних	починань:	з’їсти	
бодай	дві	ложки,	а потім	роби	що	хочеш.

—	На вечерю	буде	піца, —	запевнив	блондин.	Друг	за-
стиг,	і Сержіо	швидко	додав: —	Куплена.

—	Ти ж	розумієш,	що	я можу	готувати	сніданки? —	запи-
тав	Руслан,	викидаючи	понад	половину	вівсянки	в смітник.	

—	Гарна	спроба,	але	ні. —	Сержіо	перевірив	пальцем, чи	
відлипає	злощасна	каша	від	стінок	каструлі. —	Я не приби-
ратиму	весь	той	безлад.	

На	його	однолітка —	блакитноокого	й глянцевого	від	кінчи-
ків	висвітленого	волосся	до акуратного	педикюру —	Сергія	
Дорошенка,	він же	Сержіо,	молилося	все	жіноцтво,	що	трап-
лялося	на його	шляху:	від	домогосподарок	до топмоделей.	
Однак,	 як	 казав	 сам	Сергій,	 варто	мислити	ширше,	тому,	
окрім	принадних	дамських	форм,	цей	альфа-самець	не гре-
бував	і пружними	чоловічими	задками.	Із	Сержіо	Руслан	був	
знайомий	ще	з минулого	життя,	і, коли	все	посипалося,	саме	
Сергій	прихистив	його	 у  своїй	орендованій	двокімнатній	
квартирі	на Левандівці —	у типовому	спальному	районі	Льво-
ва,	не пристосованому	для	романтичних	нічних	прогулянок.	

Житло	сяк-так	дотягувало	до стерпного:	кухня,	на якій	по-
рядкував	сам	господар,	переходила	у світлу	вітальню	й одно-
часно	кімнату	Сержіо.	Найбільшим	мінусом	у ній	був	до біса	
незручний	леопардовий	диван	із	прадинозаврівських	ча-
сів.	Шафа	з радянським	сервізом.	Квадратний	обідній	стіл,	
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за яким	ніколи	не обідали,	невеличка	срібляста	плазма	без	
ТБ,	але	з виходом	в  інтернет	 і шафа	з одягом.	Санвузол	
із ванною	та робочим	душем	суміщався	з туалетом.	Ізольо-
вана,	більш	аскетична	кімната —	письмовий	стіл	зі стіль-
цем	та вузькою	шафою —	дісталася	Русланові.	У ній	було	
нормальне	ліжко.	Спершу	Сержіо,	коли	поселив	до себе,	по-
ступився	кращим	спальним	місцем.	А потім	начхав	і вига-
няв	Руслана	звідти	щоразу,	коли	потрібно	було	відіспатися.	
Зрештою,	графіки	в них	для	цього	чудово	збігалися:	Сержіо	
працював	у нічному	клубі,	тому	Руслан	ніколи	не жалівся,	
що	його	сусід	хропе.	

За	два	роки	спільного	життя	вони	поділили	обов’язки:	
Сержіо	оплачував	оренду,	а Руслан	час	від	часу	брав	на се-
бе	комунальні	витрати.	Друзі	дійшли	згоди	багато	в чому,	
окрім	одного:	Руслан	ніяк	не хотів	розширювати	свої	сек-
суальні	вподобання.	Сержіо	називав	це питанням	часу	й за-
гадково	усміхався.

—	Чим	тобі	ліжко	не вгодило,	що	ти	спав	на підлозі? —	за-
питав	Сержіо,	коли	Руслан	змінив	шорти	на джинси	й темну	
сорочку —	класику	модельного	ряду	«офіс	всесезон» —	і за-
пхав	у свій	портфель	папери,	розкидані	по кімнаті.

—	Згадував	минуле. —	Він	тицьнув	блондинові	ескіз.	
Кілька	штрихованих	чоловічих	та жіночих	облич	серед-
ньої	паршивості	з різною	мімікою	та порожніми	хмарка-
ми	біля	голів.	

—	Не найкраща	твоя	робота,	маю	сказати, —	зауважив	
Сержіо,	покрутивши	папірець	у руці.	На звороті	були	нама-
льовані	дві	жінки.	Одна —	гладка	й сумна,	друга —	струнка	




