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ЧАСТИНА ПЕРША

БРАСЛЕТ

П
алало багаття.
На смерековому гіллі танцювало полум’я, клубо-
чився густий ядучий дим. До неба шугали його 

сіро-чорні змії, спалахували пурпурові рисочки-
іскри.

Жінка скинула сукню. Мерзлякувато здриг-
нулися плечі. Гордо підвівши голову, вона хоробро 
ступила в самісіньке осердя вогнища — здавалося, 
це звична для неї справа, буденний ритуал.

Та раптом вона рвучко відсахнулась, зігнувшись 
дугою від болю; застигли її обернені до неба очі, 
перетворившись на два відблиски місяця. Дикий 
стогін розлігся над лісом, пролетів відлунням над 
землею. І, підхоплюючи його, зашуміли дерева, ніби 
хотіли навіки заховати в гіллі моторошний крик 
людського відчаю.

Тіло жінки й далі вигиналося, поки обличчя не 
торкнулося п’ят, утворюючи неприродне коло. Й ось 
воно викотилося з вогнища, захопивши на колесо 
пелюстки полум’я, і закрутилося вогненним обру-
чем по галяві. 

Здавалося, дикий танок живого кільця трива-
тиме вічно, та зненацька воно сповільнило 
страшний рух, зупинилося і впало набік. Об-
вуглені плями на людській шкірі несподівано 
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затягнулися сріблом, зазміїлися по тілу тоненькими 
мерехтливими струмочками, побігли по колу, утво-
рюючи ідеальне плетиво... І в пітьмі блиснули сма-
рагдові кристали скам’янілих очей.

РОЗДІЛ 1 

КОНВЕРТ
З якогось часу Тетяна жила вільним життям.
Три роки тому її батьки піддалися на вмовлян-

ня друзів і виїхали за кордон — до Австралії. Вони 
здійснили заповітну мрію юності — жити на узбе-
режжі океану, і найближчим часом повертатися не 
збирались.

Спочатку Танею опікувалася старша мамина се-
стра — тітка Анжела: вона заходила майже щодня, 
приносила пиріжки, що годилися хіба що для заби-
вання цвяхів, і пляшку дешевого вина, яку сама ж і 
вихиляла. Викурюючи обов’язкову пачку смердю-
чих сигарет, тітка скаржилася на життя — чоловіка, 
трьох дочок, сусідів і злющого бульдога Адольфа, 
який покусав за своє життя добрячу сотню людей. 
Вона сякалась у великий носовик, уголос заздрила 
закордонному життю Тетяниних батьків, постійно 
бідкалася на безцільно прожиту молодість і невпин-
не наближення самотньої старості. Щодо останнього 
Тетяна навіть не мала сумнівів. Вона й сама, бувало, 
думала вшитися до батьків в Австралію, аби лиш 
ніколи більше не бачити нестерпної родички. 

Та хіба можна покинути рідні гори, знайомі 
з дитинства? Виміняти на далеку чужину красу 
карпатських лісів, річок і водоспадів, стрімкі 
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кам’яні схили, стежини, що біжать то вгору, то вниз, 
терпку свіжість чистого гірського повітря? Ні, це 
неможливо. І Тетяна мусила терпіти часті тітчині 
відвідини.

І раптом сталося несподіване: гроза всього квар-
талу бульдог Адольф пішов на вічний спокій — жену-
чись за черговою жертвою сходами, не розрахував 
поворот і вилетів із вікна під’їзду. А вбиту горем тітку 
з усією її родиною таки забрали до себе в Австралію 
Тетянині батьки. 

Дзвінок пролунав рано-вранці. Телефонний апа-
рат сухо задеренчав, мало не розпадаючись на час-
тини. Треба сказати, він був старовинний, у чорному 
з позолотою корпусі, з мідним цифровим диском та 
кумедною довгастою слухавкою.

Мама завжди дзвонила на домашній телефон — 
видно, щоб перевірити, чи довго ще протримається 
цей старезний апарат.

У Тетяни вчора був день народження. Правду ка-
жучи, відсвяткувала вона його так собі: прийшли зо-
всім не ті, кого хотілося бачити. По-перше, найкраща 
подруга Руслана — директорка модельного агент-
ства, діловита, енергійна й страшенно балакуча, — 
чкурнула зі своїми моделями до Києва на важливий 
показ. По-друге, перед самим святкуванням Тетяна 
розірвала стосунки з Толиком. Хлопець вважався 
її нареченим і прилюдно заявляв про це першому 
стрічному, хоча дівчина не раз говорила, що заміж 
не збирається. І взагалі — хотіла б цього року всту-
пити до інституту на відділення туристичного 
бізнесу. І ось позавчора сталося неминуче: вло-
вивши момент, Толик спритно надів їй золоту 
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обручку на палець і зараз же врочисто повідомив, 
що відтепер у неї почнеться нове життя — в теплі 
й затишку його батьківської оселі, без ніяких інсти-
тутів та інших непотрібних дурниць. Почувши таку 
заяву, «наречена» одним енергійним рухом скинула 
подарунок і заявила, що ніколи не любила всіх цих 
обручок-браслетів і носити їх постійно не збираєть-
ся. На жаль, одразу ж довелося розпрощатися і з 
кількома спільними друзями, з чого Таня зробила 
висновок, що розривати обридлі стосунки все-таки 
краще після дня народження — адже з колишнім 
коханням іде в небуття частина твого життя, час-
тина людей, навіть частина звичок і занять, і йде 
назавжди.

Ось чому зараз у Тетяни шкребло на серці; та 
й більше хотілося спати, аніж розмовляти, тому сенс 
сказаного мамою не зразу дійшов до її свідомості.

Виявляється, поки вона вчора пила шампанське, 
в якомусь там Цямброні, в Карпатах, померла її пра-
бабуся, рівно в сто один рік, і залишила в спадок їй, 
невідомій правнучці, «щось загадкове». Мама так 
і сказала: щось. Таня могла закластися, що це якесь 
старе ганчір’я, поточене міллю, в павутині та пліс-
няві. А може, книги чи папери? Старовинна Біб лія, 
альбом із фотографіями, набір порцелянового по-
суду… або — дівочий щоденник?

Подумавши про це, Тетяна посміхнулася: чи-
тати про молодечу пристрасть сторічної бабці? 
А чого, цікаво… Хто його знає, як розважалися юні 
дівчата на початку ХХ століття? Та проте в якесь 

невідоме село їхати не хотілося. Вона ж на-
віть ніколи не бачила своєї далекої родички... 
Тож і не треба їй чужого спадку. Але мати, 
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яка зазвичай телефонувала раз на півроку, а тут 
раптом удруге за добу, уперто наполягала — навіть 
про себе нічого не розповідала. Натомість товкла 
й товкла їй про поїздку в гори. Зміркувавши, що 
ліпше здатися, ніж усе це вислуховувати, дочка 
проторохкотіла, що подумає, і, швиденько попро-
щавшись, кинула ще теплу від подиху слухавку на 
металевий важіль.

Як на лихо, цей дзвінок став фіналом жахливого 
сну; щоправда, Тетяна пам’ятала ранкове видіння 
шматками — снилося щось як вогонь серед лісу, 
яскраві помаранчеві спалахи сягали в чорне небо... 
чи, може, пурпурові? Видіння було неприємним, та 
не більше, ніж розмова з мамою.

Дверний дзвінок зайшовся солов’їним співом.
Тетяна роздратовано відсунула чашку зі свіжо-

звареною кавою і посунула відчиняти — кого ж це 
принесло так рано?

На порозі стояла Руслана, весела й розпашіла. 
Від самого вокзалу бігла, чи що?

— З двадцятиріччям тебе і звільненням! — По-
друга витягла з-за дверей коробку, прикрашену 
яскраво-червоною стрічкою, і великий жовтий кон-
верт. 

— Уже знаєш? — стрепенулася Тетяна, взяла по-
дарунки і чомусь остаточно засмутилася. 

— Та я ж змалку з тобою дружу, — засміялася 
Руслана, явно ігноруючи прямий натяк.

— Ти що, вирішила мене грошима асигнувати? — 
Таня покрутила в руках конверт і навіть подивилася 
його вміст на світло. — Сподіваюсь, вистачить 
на перший рік навчання в престижному уні-
верситеті? 
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— Ага, уже! — гмикнула Руслана. — Це в тебе 
під дверима лежало… Начебто.

— То лежало чи «начебто»?
Подруга якось дивно зиркнула на неї і раптом 

утнула жарт: її очі роз’їхалися врізнобіч, а потім різ-
ко зійшлися до перенісся, ніби Руслана слабувала 
на косоокість. 

— Дивно, скажи? — додала вона і знову скосила 
очі, але вже в один бік.

— Та ні, — байдуже відповіла Тетяна, трохи 
спантеличена мімікою подруги. — У нас на пош-
товій скриньці замок поламаний. То, мабуть, Ми-
хайлович із першого приніс. Видно, не зважився 
подзвонити.

Затиснувши конверт під пахвою, вона терпляче 
зварила ще раз кави — для себе й подруги. Напрочуд 
мовчазна Руслана спостерігала за її діями. Нарешті, 
коли вони обидві посідали у вітальні на дивані, Таня 
дозволила собі ближче розглянути лист.

Папір був цупким, не просвічувався. На ньому 
красувалися десять величезних марок із зображен-
ням моторошних готичних ляльок і печатка місце-
вого поштамту, а в лівому кутку значилася Тетянина 
адреса. Відправника вказано не було.

— То ти розкриєш врешті-решт чи ні?! — не ви-
тримала Руслана. Очі подруги вже не косили, але 
небезпечно блищали. — Я сто років листів не отри-
мувала. Електронні — не враховуються, не роман-
тично. До речі, в коробці — радіотелефон. Поставиш 
собі нормальний, а свій старезний викинеш.

— Ага, уже побігла викидати, — неуважно 
кинула Тетяна й сьорбнула кави з чашки.

— Та розкривай уже! 
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Таня здивовано вигнула брову. На мить їй навіть 
здалося, що це не її подруга дитинства, не Руслана. 
Звісно, та бувала напосідливою, але зазвичай пово-
дилася стриманіше. Але ж ні — ті самі блакитні очі, 
коротка темно-каштанова стрижка, струнка постава 
й улюблена поза — руки, складені на колінах. А про-
те... Тані навіть здалося, що силует подруги ніби роз-
пливається, розмиваючись веселковими плямами...

Вона труснула головою.
«Недоспала», — подумала мимохідь і рвучко наді-

рвала конверт. Їй до рук упав клаптик паперу в клі-
тинку, незграбно обірваний по краях, ніби поспіхом 
видертий із зошита:

«Пані Тетяні Окрайчик.
З великою скорботою повідомляю Вам, що пані 

Мар’яна Несамовита померла вчора вночі. Прошу Вас 
негайно приїхати в село Цямброне, вулиця Крива, 
будинок шість, щоб отримати скриньку, яку заповіла 
Вам у спадок прабабуся. Приїхати треба негайно».

Розібрати кривулястий неохайний почерк було 
нелегко, але значно важче було збагнути зміст на-
писаного. Перечитавши кілька разів, Тетяна погля-
нула на подругу.

— Ось глянь, — передала вона їй записку. — 
Мама телефонувала саме з цього приводу. Якась 
маячня.

— Не кажи так! — палко вигукнула Руслана, те-
атрально здійняла руки і знову скосила очі. 

У Тані від подиву відпала щелепа.
— Тобі що, навіть не цікаво? — натхненним го-

лосом продовжувала подруга, ніби справді ре-
петирувала сцену зі спектаклю. — Це ж СПА-
ДОК! Може, там якась старовинна штука. 
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Поставиш удома, будеш, гм... усім вихвалятися. Та 
й село недалеко це, в горах — майже поруч! Тільки 
дороги порозмивало, ні пройдеш ні проїдеш. Тачку 
б знайти з повним приводом.

Тетяна машинально потерла чоло і примружи-
лась. Поведінка подруги спантеличувала. По-перше, 
Руслана — палка шанувальниця хай-теку й авангар-
ду, — ненавиділа антикварні речі. Той самий Тетянин 
«царський» телефон її завжди дратував. Он навіть 
новий подарувала. По-друге, вона в горах не бувала 
років із п’ять — саме відтоді, як зайнялася своїм мо-
дельним бізнесом. Тож звідки знає про дороги? Та 
й на машинах вона поганенько знається.

— Слухай, а чому лист так швидко дійшов? — по-
думала вона вголос. — Адже прабабуся тільки вчора...

— А, точно. Але ж до тебе кур’єра підіслали? 
Тобто прислали, звісно... — Подружка безтурботно 
знизала плечима й відкинулася на спинку дивана. 
Її коліна, обтягнуті строгою довгою спідницею, ро-
зійшлися, ніби вона була в джинсах. — Особисто! 
Отже, пишайся, а не питай дурниці.

— Так нема ж кур’єра! — Таня пильно глянула 
на подругу, так ніби той «кур’єр» міг сховатися десь 
у неї під спідницею.

— Не мороч голову, — трохи роздратовано від-
повіла Руслана. — Треба їхати — і все.

— Слухай, а як там твій показ пройшов? — обе-
режно запитала Таня. — Чи вдалося нові контракти 
укласти?

І Руслана, якій тільки-но дай зачіпку потеревенити 
про улюблену справу, відрубала:

— Ой, давай не будемо про всіляку маячню.
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Та, побачивши, яке сильне враження справили її 
слова на хазяйку квартири, зараз же додала: 

— Вибач, я втомилася... Валізу в коридорі кину-
ла — і бігом до тебе з подарунком.

Таня, яка й сама ще до пуття не прокинулася, по-
легшено зітхнула:

— Гаразд, тоді я ще кави зварю.
— І цукру більше вкинь, — діловито підказала по-

друга, знову скосила очі туди-сюди й перша рушила 
на кухню.

Ішла перевальцем. Наче якийсь хлопчисько з ву-
лиці, а не директорка успішного модельного агент-
ства. Та й каву вона завжди пила без цукру.

За півгодини подруга таки пішла додому — зби-
ратися в дорогу. Таня так і сиділа на дивані, досі не 
до кінця розуміючи, як її переконали їхати в гори. 
І хто? Руслана! Подругу навіть на річку витягнеш! 
Не те щоб до лісу...

Але подруга пішла, пообіцявши, що «на крайняк 
роздобуде якусь тарадайку, яку і в провалля скинути 
не шкода», і Тані не залишалося нічого іншого, як 
почати збиратися.

«Ну й нехай, — подумала вона, — маленька при-
года ніколи не завадить». Звісно, шкода марнувати 
цілу неділю, зате хоч подихають на природі. Та й по-
дружці добре б провітрити голову.

Руслана прийшла рівно за годину: у спортивному 
костюмі й кросівках, із невеличким рюкзачком за 
спиною.

— Тачка є! — підморгнула вона. — Один друг по-
ділився... До вечора встигнемо повернути. Навіть 
не помітить!

Вона хихикнула, явно задоволена собою.
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Тетяна, вирішивши не зважати на нові чудасії сво-
єї подруги, перевдяглася й запаслася провізією з хо-
лодильника: взяла пляшку мінералки, дві шоколадки 
та кілька круглих булочок із ковбасою, які ще вчора 
гордо лежали на святковому столі. Потім довелося 
шукати старі гірські черевики. Руслана при цьому 
цмокала язиком, називала її черепахою і навіть раз, 
підганяючи, ляснула по дупі. Це вже зовсім розсер-
дило Таню. Вона гиркнула на пустотливу директорку, 
що не поїде по свій, між іншим, спадок, якщо та не 
перестане її підганяти.

Руслана ображено примружилася, але принишкла.

РОЗДІЛ 2 

ЦЯМБРОНЕ
Що таке гірські дороги навесні? Це річки льоду 

й багнюки, шматки шаруватої породи упереміш із 
торішнім трав’яним дерном. Раз у раз трапляються 
корчі, стовбури повалених дерев, дрібний бурелом. 
Але Руслана кермувала впевнено, легко долаючи під-
йоми й повороти, хвацько обминаючи перешкоди, 
ніби їздила цим шляхом купу разів. На запитання 
Тетяни про те, де вона навчилася так добре водити 
позашляховик, подруга мовчала, і тільки її очі загад-
ково зблискували…

Та невдовзі де й поділася її впевненість: після 
чергового крутого повороту вона раптом рвучко за-
гальмувала.

— Далі не знаю, — пригнічено сказала 
вона. — Треба тутешніх розпитати. 
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І знову Тетяні привиділося, що навколо силуету 
її подруги розпливається веселкове сяйво. Чи то від-
блиски сонця виграють на тонованому склі машини? 

— І де це трикляте село?! Треба ж було так схо-
ватися! От уже відьма стара...

Хоч Тетяна й сама шкодувала про задуману по-
їздку, та все одно образилася за прабабу. Дороги до-
рогами, але Руслану ніхто не просив сюди пертися, 
тож нема чого лаятися.

Вона вже хотіла висловити подрузі все, що думає, 
коли Руслана, кинувши на неї застережливий гнівний 
погляд, знову натиснула на газ.

За півгодини Тетяна занудьгувала. Дорога стала 
рівнішою, але довкола була глушина — ні хатини 
миршавої, ні людської душі.

Ще й погода взялася каламутити: хмари збилися 
в щільну купу, небо потемніло і повіяло передгрозо-
вим холодком. А гроза в горах — не жарти. Саме час 
вдатися до рішучіших дій. 

— Повертаємо? — з прихованою надією промо-
вила Тетяна.

— І не думай, — категорично відповіла Руслана 
і ще дужче натиснула на газ. Але у відповідь машина 
тільки забурчала й гучно чмихнула.

Отакої! Джип заглух.
— А казав, найкраще авто дам! — Розсердившись, 

Руслана щосили ляснула долонею по керму.
— Хто казав? — машинально запитала Тетяна, 

напружено мізкуючи, як же тепер їхати назад. А що, 
як машина взагалі не заведеться? До найближчої ав-
томайстерні кілометрів п’ятнадцять-двадцять по-
ганою дорогою.

Руслана так і не відповіла. 
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Тетяна дістала мобільний, гадаючи, кому ж по-
дзвонити і попросити допомоги.

— Дівки, шо шукаєте? — У вікно машини зазир-
нув якийсь дід. Одягнений він був по-тутешньому: 
в широкі мішкуваті штани, сорочку й кожух на хутрі, 
сиву голову прикривав зім’ятий гуцульський капелюх 
із чорною воронячою пір’їною.

— Село Цямброне, — зраділа Тетяна. — Далеко 
ще до нього?

— Та це отут-о, зразу за поворотом, за горою 
Кам’яне Ікло, — радісно повідомив дід. — Тільки там 
машина не пройде, там місток слабенький, із колоди. 
Ліпше пішки підіть.

— Спасибі! — буркнула Руслана. — Ми й самі 
розберемося.

Тетяна здивовано глипнула на подругу — та сиділа 
страшенно похмура. 

Поки вона озиралася, дід зник, наче його й не 
було. Відчинивши дверцята, Тетяна зіскочила й по-
бігла вперед, сподіваючись наздогнати його й роз-
питати дорогу краще.

Та незабаром Тетяна повернулася.
— І де він подівся? — засмучено пробурчала вона, 

забираючи рюкзак із сидіння.
— Побіг по справах далі, — відповіла Руслана 

і теж вилізла з машини. 
— Так уже й побіг?
— О, повір, цей дідуньо ого-го який моцний, — 

процідила Руслана. Вона явно була не в гуморі. Сер-
дито копнула колесо машини. — Коротше, леді, далі 

підемо ніжками. Знати б іще куди.
Це стало останньою краплею. Тетяна ви про-

сталася:
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— Ти як хочеш, а я піду додому.
— І далеко зібралася? — кинула подруга, й далі 

оглядаючи колеса. — Спустило шину на передньому, 
от же ж...

— Навпростець. 
Побачивши, що вона налаштована рішуче, Русла-

на схопила її за руку:
— Чекай, а тачка? Її ж тепер кіньми треба витя-

гати. Все одно доведеться йти в село.
— Які коні? — вжахнулась Тетяна. — Ти взагалі 

давно коня бачила? Вибач, звісно, але... Ти якась зо-
всім на себе не схожа! То тебе в гори не витягнеш, 
то вдаєш із себе крутого водія.

Руслана несподівано знітилася: випросталася, 
пригладила волосся, обмацала своє обличчя, поплес-
кала по стегнах.

— Я не виспалася, — заявила вона й позіхнула — 
дуже награно. — Поїздка, гм... моделі ці... А тут ще 
й тебе в таку халепу втягла.

Останню фразу вона вимовила в цілковитому роз-
пачі, і Таня пом’якшилась.

— Ну гаразд, — буркнула дівчина. — Ходімо 
вперед. Знайдемо людей, хоч яких-небудь, не таких 
«моцних».

Подумки вона вирішила, що не слід було пхати-
ся в гори, не спитавши дороги. Хоч би карту якусь 
роздобули чи що... І чому Руслана взагалі в це вплу-
талася та ще взяла на себе роль провідника?

Дівчата перейшли хисткий місток над стрімкою 
річечкою, продерлися звивистою стежиною між 
заростями папороті й, розсунувши густе гілля 
ліщини, побачили нарешті село Цям броне. 
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Воно виявилося на диво великим — десь сотня 
дворів. І хати були нічогенькі, з акуратними дахами 
й віконницями в яскравих візерунках. У дворах ревли 
корови та гавкали собаки.

Поки вони шукали потрібну адресу, небо затули-
ли темні, мов рядно, хмари. Десь далеко прогуркотів 
поки що слабкий грім. Повіяв свіжий передгрозовий 
вітер, і стало значно холодніше.

Хата покійної прабаби стояла на околиці й вигля-
дала вбогіше за решту: черепиця на даху подекуди 
проломилася, фарба на стінах поблякла, віконниці 
покосилися.

— Ну… — Тетяна глибоко вдихнула. — Ходімо!
Але Руслана знову вибрикнула.
— Е-е, знаєш що? — Її очі метнулися туди-сю-

ди. — Цеє… Давай я тебе тут зачекаю... Трохи по-
гуляю, поки грози нема.

Ніби наперекір Русланиним словам, величезна 
блискавка розтяла небо навпіл. Від блискавки роз-
теклись променисті струмочки, і вдарив справжній 
весняний грім. 

На якусь мить Тетяні стало моторошно. Вона трус-
нула головою, розганяючи тяжкі передчуття, і зроби-
ла ще одну спробу:

— Може, давай разом, га?
— Я ж сказала — тут почекаю! — раптом гаркнула 

Руслана й відійшла до паркану.
Тетяна розсердилася, проте вирішила відклас-

ти з’ясування стосунків на більш доречний час — 
додому ж все одно разом їхати. Вона штовхнула 

рипучу хвіртку, пройшла доріжкою до хати 
й обережно постукала в міцні, обкуті залізом 
двері. 
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Тиша. Дівчина грюкнула гучніше та впевненіше. 
Почулося повільне човгання, зарипів засув, і на 

порозі з’явилася бабця. Була вона сухорлява, якась 
уся дрібненька, зіщулена, з переляканими недовір-
ливими очицями.

— Чого вам треба? — Голос був деренчливий, ти-
хий. — Хто ви така?

— Окрайчик, — хтозна-чого розгубившись, на-
звалася гостя. — Тетяна Окрайчик. Це ви мені напи-
сали? — Дівчина схвильовано простягнула записку 
разом із надірваним конвертом. 

Короткозоро примружившись, стара подивилася 
на папірчик:

— Так, це я писала. Заходьте. Які ще маєте до-
кази?

— Докази чого? — сторопіла дівчина.
— Вашої особи, звісно. — Баба підозріливо зирк-

нула на неї.
— Оце згодиться? — Зручніше перекинувши 

рюкзак, Таня дістала з кишеньки паспорт.
Стара уважно вивчила документ.
— Та наче все правильно. Хоча паспорт і підро-

бити можна, — прорекла вона, й далі недовірливо 
зиркаючи на гостю.

Тетяна остаточно впевнилася в тому, що на сьо-
годні з неї годі диваків, включаючи й найкращу по-
другу.

— Знаєте що, шановна бабцю, — процідила 
вона. — Як ви гадаєте, мені дуже хотілося пхатися 
в невідоме село по чортзна-який спадок, та ще й по-
трапити в грозу? 

Дівчина виструнчилася, підготувавшись до 
гнівної відповіді від хазяйки будинку, але та 
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зненацька відступила, її очка заметушилися, і вона 
пробелькотіла:

— Даруйте, пані… Щось я зразу рідню не при-
знала. 

Вона зникла в сусідній кімнаті й одразу ж повер-
нулася, несучи в руках солідну темну скриньку. 

Тетяна взяла в руки спадок, який виявився неспо-
дівано важким — десь кілограмів сім.

— А тепер, пані, йдіть собі. І забудьте дорогу до 
нашого села.

— Але стривайте... — Тетяна трохи знітилась. — 
Просто мені здається... Я ж іще повинна...

— Іди негайно! — з притиском прошепотіла баб-
ця, боязко озираючись. — Не Мар’яни тобі треба 
боятися, а тих, хто боїться її!

Швидко здолавши подив, дівчина майже побігла 
доріжкою, штовхнула хвіртку і так рвонула з того 
двору, ніби за нею чорти гналися. 

Руслана ледве встигала за нею, але Тетяна зупи-
нилася вже аж на вершині далекого пагорба й лише 
тоді озирнулася. У надвечірньому присмерку село 
здалося їй неприродно тихим: не чулося ні людського 
голосу, ні реву корів, ні кукурікання півнів — наче 
всі вимерли. Вона пошукала очима бабину хатину, 
але так і не знайшла — всі хати здавалися однаково 
страшними.

Руслана підійшла, торкнула за плече:
— Агов, чого ти? 
— Якось дивно все, — прошепотіла Тетяна, ледь 

ворушачи губами, — незрозуміло...
Тієї ж миті уперіщив дощ, падаючи холод-

ними важкими краплинами та нещадно б’ючи 
їх в обличчя.


