


�

Сміливі завжди мають щастя.
Іван Багряний, «Тигролови»
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У сутінках поміж густих сосен невідступно мерехтіло 
світло фар. Шум двигунів джипів охорони, здавалося, чувся 
звідусіль, хоча машин — Саша зрозуміла це одразу — її пе-
реслідувало лише дві. Десь там, угорі, в кронах дерев, від-
лунювали голоси людей і тремтів її страх: «Для повноти 
картини не вистачає тільки гавкоту собак!» Вона не мала 
конкретного плану втечі, просто бігла навмання вперед 
крізь темряву, точніше назад, до умовного виходу, до кор-
дону Заповідника, напевне, вже більше десятка кілометрів. 
Позаду, на відстані витягнутої руки, важко хекали двоє 
єгерів, чоловіків років по сорок, людей із сумними очима, 
що мріють зараз лише про кінець цієї гонитви невідомо за 
ким, невідомо для кого і про повернення до своїх справ. 
Проте єгері не відставали ні на крок, добре орієнтувалися 
на місцевості і навіть встигали перекинутися кількома сло-
вами між собою про переваги своєчасного і якісного хар-
чування кабанів і оленів.

Сил у Саші залишалося зовсім небагато. Дівчина чула, 
що єгері час від часу повідомляють переслідувачам, в якому 
приблизно вони зараз знаходяться квадраті і куди треба 
рухатися, але охоронці, очевидно, не так добре орієнту-
валися в лісі, як її супровідники. Два джипи безтолково 
моталися по дорогах, що нарізали квадратами і прямокут-
никами великі угіддя для полювання, світили фарами в гу-
щавину, але щоразу проїзжали повз. Серце Саші важко ка-
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латало, коли машини наближалися, і радісно співало, коли 
охорона пролітала далі. За великим рахунком, єгері, що 
пленталися за спиною, легко могли її затримати, але, судячи 
з усього, обидва не горіли бажанням вступати у фізичний 
контакт і брати на себе відповідальність. Зрештою, вона ж 
не олень і не кабан, а просто людина, більш того — тендітна 
дівчина, а просто люди і, тим більше, тендітні дівчата не 
входять в компетенцію єгерів, якщо, звісно, вони не при-
йшли в Заповідник із рушницями вполювати собі дичини. 

«Цікаво, ми вже покинули межі Заповідника чи ні?» — 
прикидала подумки Саша. Запитувати в єгерів вона не на-
важилася, за ці кілька годин між ними встановився своєрід-
ний паритет: вони її не чіпають, вона з ними не говорить. 
Саша добре пам’ятала ту умовну мапу Заповідника, що 
мала: угіддя з трьох боків оточені водними перепонами — 
двома річками і водосховищем, один бік перекопаний штуч-
ними рвами, але все ж таки значно пристосованіший для 
втечі — але в який саме бік наразі вони рухаються, навряд 
чи могла сказати.

Дівчина просто бігла, щоб врятуватися, — от і все. Зда-
ватися Саша не любила за будь-яких обставин, як то ка-
жуть, не її стиль.

Під ногами щось захлюпало. За кілька метрів вода вже 
стала діставати до колін, кросівки почали провалюватися в 
мул. «Там болото! — зі знанням справи попередив єгер, пе-
рервавши мовчанку. — Не ходи туди! Не витягнемо навіть 
удвох!» Очевидно, йому не дуже посміхалося лазити посе-
ред ночі по болоту і витягувати з вонючої жижі якесь не-
зрозуміле створіння на двох ногах. Проте Саша не зважила 
на попередження, що також, без сумніву, можна віднести 
до її стилю. Принаймні, зараз іншого виходу вона і не ма-
ла — вдалечині серед сосен знову замерехтіли фари пере-
слідувачів, і дівчина рішуче посунула вперед: хлюп, хлюп, 
хлюп-хлюп — в кросівки миттєво набралися вода і бруд, 
ногам стало холодно і неприємно. За хвилину очі почали ви-
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різняти в темній болотяній воді невеличкі сірі плями, об 
одну Саша випадково зачепилася ногою. Легко буцнула, на-
тиснула носком — так і є, відносно тверда земля, купина. 
«Раз — купинка, два — купинка...» Переміщатися одразу 
стало значно легше, купини виявилися досить надійними, 
але і сил залишалося не так багато, радувало хіба те, що 
джипи сюди, в болото, точно не проїдуть. Раптом попереду 
в місячному сяйві виблиснула стальна смуга води. «Ріка! — 
радісно подумала Саша. — Це — ріка, а значить, тут кордон 
Заповідника! За рікою охоронці втратять свою беззапере-
чну владу. Ну, що вони скажуть, на якій підставі мене там 
затримали?! Швидше, швидше туди!»

Сил неначе одразу додалося, і вона стрімголов помчала 
вперед. По очерету бігти важко і неприємно, на щастя, там 
росла лише невелика смужка. Коли Саша вискочила до води 
і радісно озирнулася, то не повірила в свою вдачу: «Невже 
пощастило? Невже вислизнула прямо з рук?!» — Навіть єге-
рі кудись подівалися, можливо, вирішили, що достатньо 
набігалися, і пішли собі до своїх кабанів та оленів. Але зра-
діла вона зарано: світло фар осліпило очі — два джипи мча-
ли прямо до неї. Іншого вибору Саша не мала й увійшла в 
річку. Хвилею накотив неприємний запах болота, але для 
кінця серпня вода виявилася ще досить теплою. Саша зро-
била кілька кроків по піщаному дну, а потім, відштовхнув-
шись, легко попливла. Інший берег вона бачила дуже добре, 
пливла, орієнтуючись на дерево, що самотньо там стирча-
ло. За хвилину Саша вже вилазила на пісок, і важко дихаю-
чи, обтрушувала коротку джинсову спідницю. На березі 
метушилися люди, на неї світили фарами джипів, відчай-
душно брутально лаялися.

— Ну, що спіймали облазня?! — віддихавшись, голосно 
закричала у відповідь вона. — Спіймали?

Саша стояла, притулившись спиною до дерева, слухала, 
як бринить над водою її захриплий від бігу і прохолодної 
води голос, і неймовірна радість накочувалася на серце.
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Раптом серед всього цього галасу вона почула характер-
ні сплески води. Придивившись, побачила, що два її супут-
ники-єгері йдуть прямо до неї. «Які вперті, однак, ці лю-
ди, — подумала Саша. — Наче ті кабани, за якими вони 
доглядають і яких регулярно відправляють на забій під руш-
ницю Хазяїна і його подільників... Не варто, напевне, далі 
гратися з долею, час покинути це місце. До наступного разу, 
звісно!» — Вона розвернулася і... раптом із жахом зрозумі-
ла, що знаходиться на острові. 

На маленькому острівці, що незрозуміло яким чином за-
стряг прямо посеред цієї невеличкої річки разом із самотнім 
деревом, наче якийсь гігантський малюк зробив тут пасочку 
й увіткнув, тішачи маму, в неї гілочку. Саша озирнулася, бо 
тепер не можна втрачати часу — до протилежного берега 
відстань не критична, треба тікати... Але і на іншому березі 
вже виблиснули фари, почувся звук двигуна, суворі голоси 
людей — і тепер Саша стояла прямо в перехресті потужного 
світла автомобільних фар із обох берегів, в оточенні охорони 
Заповідника і «беркутів». Її янголи-провідники єгері якраз 
допливли до острівця, але місця там вистачало лише на одну 
людину, тому обидва трохи відступили назад, та так і стали, 
по груди у воді, піднявши руки разом із раціями догори, наче 
голосували за якесь важливе рішення на зборах. 

Саші чомусь захотілося, щоб єгері зараз поговорили по-
між собою про щось незначне, домашнє, комфортне, можли-
во, обговорили футбол або якесь телешоу про співаків-тан-
цюристів, і ця розмова б розвіяла, наче дим, всю небезпеку 
навколо, бо її оточили з усіх боків, і як вибратися, вона не 
уявляла. Але єгері стояли мовчки, втомлено тримали кожен 
одну руку з рацією догори, а другою потроху підгрібали, 
намагаючись втриматися на одному місці під рухом неве-
личкої течії. Саша подумала, що, не виключено, присут-
ність цих двох чоловіків рятує її зараз від значно більших 
неприємностей, ніж вона могла б собі уявити. Все ж таки 
вони — сторонні свідки, сторонні і зайві. Можливо, єгері 
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думали про те саме, тож важко було б собі і уявити більш 
дивних переслідувачів і водночас охоронців.

«Так чи не так, думали чи не думали єгеря або хто інший, 
а тепер моїй пригоді точно прийшов кінець, — розміркову-
вала Саша. — Як би продати себе дорожче? Не попастися 
задарма?» За кілька хвилин її, без сумніву, затримають і... 
Важко уявити, що на неї очікує попереду, після затримання. 
Очевидно, що мало приємного: убити — не уб’ють, поби-
ти — не поб’ють... Швидше за все, щоб гарно провчити, за-
тримають на сімдесят дві години, так би мовити, до з’ясу-
вання особистості, бо паспорту чи яких інших документів 
вона з собою таки дійсно не мала. Отже, прикро, безглуздо 
так глупо попадатися! А як же все чудово починалося сьо-
годні вдень! Ну як чудово? 

Саша дико, як це вона вміє робити, посварилася зі своїм 
приятелем, ні, не приятелем — коханцем! ні, не коханцем — 
другом! Так, другом, але хіба у друзів бувають спільні діти? 
Звісно, що бувають — коли друзі різної статі і кохають один 
одного. Значить, вона дико посварилася зі своїм найкращим 
другом і чоловіком, з яким перебуває в цивільному шлюбі, 
таке визначення найбільше відповідає дійсності, хоч би як 
вона не злилася і досі на Івана. Тема спору не мала зараз зна-
чення, значення мало те, що вона нікому не повідомила про 
свої наміри. Просто вдягнулася прогулянково-дачно — май-
ка, коротка джинсова спідниця, кросівки — взяла пляшку 
мінеральної води, сіла в машину і поїхала шукати пригод на 
свою дупу. І, треба визнати, знайшла їх по повній програмі.

Вона вирішила відшукати мисливський маєток Хазяїна, 
що ховався десь всередені Заповідника за річками, болота-
ми, деревами, рвами з водою, охороною, оленями та каба-
нами. Обійти його володіння. Побачити, де той, кого вона 
ненавидить всією душею, проливає кров, убиваючи звірів, 
так би мовити, полює — втілює в реальність свої мрії мис-
ливця за людьми, володаря людських доль. Іншими слова-
ми, Саша хотіла зазирнути в темну душу Хазяїна і знайти 


