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ЧАСТИНА ІЧАСТИНА І



ОФІРНИЙ ОФІРНИЙ БАРАНЧИКБАРАНЧИК

1953. РОАЛЬД ДАЛ1953. РОАЛЬД ДАЛ

Дружина вбиває чоловіка замороженою баранячою но-
гою й позбувається знаряддя вбивства, згодовуючи його 
копам. Непогана зав’язка від Дала, проте Ламбіазі має 
сумнів: чи дозволила б собі вправна господиня приготу-
вати баранину так, як було описано: не розморозивши, 
не додавши спецій і не замаринувавши. Хіба таке м’ясо 
не було б жорстким і нерівномірно просмаженим? Я не 
надто тямлю в кулінарії (та й у злочинах), однак, коли 
смикаєш за цю ниточку, історія потроху розплутуєть-
ся. Попри це спостереження, вона цілком заслуговує на 
увагу, бо знав же я одну дівчинку, якій колись подобався 
«Джеймс і гігантський персик».

Е.-Д. Ф.



11

телефон як телефон. Утім, вона рада цьому незапланованому 
виклику від невідомого абонента, бо не хоче належати до 
людей, які вважають, що хороші новини може повідомити 
лише хтось зі списку контактів, і то якщо дзвінок наперед 
узгод жено. Невідомий абонент виявляється Бойдом Фленеґа-
ном — її третій провал із сайту знайомств, який десь півроку 
тому водив її в цирк.

— Я там наче надсилав тобі повідомлення кілька тижнів 
тому, — каже він. — Ти його отримала?

Вона пояснює, що недавно змінила роботу, тож усі налашту-
вання в телефоні злетіли.

— Та й узагалі, — каже вона, — я довго думала про всі ці зна-
йомства онлайн. Ну, типу, може, це взагалі не для мене.

Бойд ніби не чує останнього речення.
— Може, зустрінемося знову? — питає він.
Коротко про побачення. Спершу нові враження в цирку від-

волікали їх від усвідомлення того, що вони не мають нічого 
спільного. Наприкінці вечері їхня несумісність перетворилася 
на беззаперечний факт. Можливо, це було очевидним, коли 
вони не дійшли консенсусу у виборі закуски або за основною 
стравою, коли він зізнався, що не любить «cтаровини», а саме: 
антикваріату, будинків, собак і людей. Утім, Амелія не дозво-
ляла собі доходити висновків щодо несумісності до самого 
десерту, аж поки, запитавши, яка книжка найбільше вплинула 
на його життя, почула у відповідь: «Бухгалтерський облік. Час-
тина друга».

Вона делікатно відповідає йому, що ні, навряд чи вони зу-
стрінуться знов.

Вона чує, як Бойд дихає — нервово, уривчасто. Вона хвилю-
ється: а що, як він плаче?

Н а поромі з Гайянніса до острова Аліси Амелія Лоумен фар-
бує нігтики жовтим лаком і, поки вони сохнуть, продивля-

ється записи свого попередника:

«Айленд-букс», виторг — близько 350 тисяч доларів на рік, най-
краща каса — у літні місяці завдяки туристам, — доповідає Гар-
ві Роудз. — 56 квадратних метрів торговельної площі. Усі робіт-
ники працюють неповний день, окрім власника. Дуже маленький 
відділ дитячої літератури. Слабка активність в інтернеті. Рекла-
ми майже нема. В асортименті переважно книжки (що добре для 
нас), але смаки Фікрі дуже специфічні, і до того ж навряд чи 
тепер, без Нік, він запропонує бодай щось покупцям. На його 
щастя, «Айленд-букс» — єдина розвага в містечку.

Амелія позіхає. Треба збадьоритися після легкого похмілля. Чи 
варта маленька вередлива книгарня такої тривалої подорожі? 
І коли нігті мали б уже висохти, невтомний внутрішній оптиміст 
втручається в її думки: «Ну звісно ж, варта!» Вона спеціалізу-
ється на маленьких вередливих книжкових крамницях і добре 
знається на породі людей, які їх відкривають. А тому до її та-
лантів можна додати багатозадачність, уміння вибирати вино 
до вечері (та ще вміння піклуватися про друзів, які забагато 
випили), дбайливий догляд за кімнатними рослинами, турбота 
про бездомних тварин та інших пропащих створінь.

Коли вона сходить із порома, дзеленчить телефон. Но-
мер незнайомий, адже ніхто з її друзів уже не використовує 


