
Хатті Брекенридж

19 травня, 1924

Усе почалося, коли Хатті була ще маленька.
Вона мала ганчірну ляльку з  порцеляновим обличчям 

на ім’я Міс Фентвіг. Міс Фентвіг розповідала їй різні речі, 
про які Хатті жодним чином не могла дізнатися і яких волі
ла б не чути. Вона відчувала їх нутром, як завше, як упро
довж усього свого життя.

Її дар.
Її прокляття.
Одного дня Міс Фентвіг сказала їй, що тата вб’є блискав

ка і що Хатті нічого з цим не може зробити. Хатті намага
лася попередити маму й тата. Вона переказала їм слова Міс 
Фентвіг.

— Дурниці, дитино,  — відповіли вони й  відправили її 
в ліжко без вечері — за те, що говорить такі страшні речі.

А через два тижні помер тато. Його вбило блискавкою, 
коли він запрягав у стайні коня.

Після цього всі стали якось дивно поглядати на  Хатті. 
У неї забрали Міс Фентвіг, але Хатті все одно чула голоси. 
До неї говорили дерева. До неї говорило каміння, річки та 
малесенькі блискучі зелені жуки. Вони розповідали їй про 
прийдешнє.

«Ти маєш дар», — промовляли голоси.
Але Хатті так не вважала. Спочатку. Поки не навчилася 

це контролювати.
А сьогодні голоси просто кричали та попереджували.
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Спершу то був шепіт комишу та очерету на  західному 
боці болота — для інших тільки шурхіт стебел, а для неї — 
хор голосів, що відчайдушно благав: «Вони йдуть за тобою, 
біжи!»

До  неї промовляли не лише рослини. Ворони каркали 
невідкладні хрипкі попередження. Жаби з болота волали: 
«Поспішай, поспішай, поспішай!»

Удалечині гавкали та скавуліли собаки. Зграя собак де
далі наближалася, ішла за нею.

А потім почулися кроки, ніби хтось біг стежкою донизу. 
Хатті стояла біля дому, колола сокирою дрова для вогнища. 
Вона любила колоти дрова: відчувати силу власних ударів, 
чути, як десь у самісінькому серці поліна повзе тріщина, як 
воно розколюється навпіл. Тепер Хатті підняла сокиру, не
мов обороняючись, і чекала.

— Джейн?  — гукнула вона, побачивши доньку, що ви
бігла з  лісу  — розтріпане волосся, божевільний погляд. 
Блакитне плаття подерте. Хатті сама пошила це плаття, як 
і весь їхній одяг, на маминій старій швейній машинці з ніж
ним приводом із тканини, яку вона замовляла в «Сірс» за 
каталогом. Часом Хатті шикувала — купувала сукні з ката
логу, але вони ніколи не були такими зручними, не носили
ся так довго, як пошиті власноруч.

Хатті опустила сокиру.
— Де ти була, дитино? — запитала доньку.
Сьогодні у школі були уроки, але Хатті заборонила їй іти 

до школи. Останнє, що вона знала — Джейн збирає в лісі 
хмиз.

Джейн розкрила рота, щоб відповісти, та не змогла й на 
слово здобутися.

Натомість вона розплакалася.
Хатті поклала сокиру, підійшла й  обняла Джейн. Дів

чинка тремтіла.
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Тоді Хатті відчула запах диму від одягу Джейн, від її 
сплутаного волосся. Навіть дим промовляв до  неї, пряв 
свою злу казку.

— Джейн? Що трапилося?
Джейн дістала з кишені коробку сірників.
— Я скоїла щось лихе, — сказала вона.
Хатті відхилила її від себе, міцно тримаючи за руки, 

пильно вдивляючись в обличчя.
Хатті все життя тлумачила повідомлення та знаки, про

віщала майбутнє. Але її власна плоть і кров, донька — її ро
зум — був для Хатті закритий. Завжди.

— Розкажи мені, — сказала Хатті, хоча насправді не хо
тіла знати.

— Мамо, — крізь сльози сказала Джейн, — мені шкода.
Хатті заплющила очі. Собаки наближалися. Чоловіки 

з собаками горлали й ішли напролом через ліс. Хатті завж
ди видавалося смішним, що люди, які все життя провели 
в  лісах полюючи, рухалися так незграбно, вайлувато, без 
жодного знаку пошани до того життя, яким вони просту
вали.

— Що нам робити?  — Джейн така бліда й  маленька, 
значно менша за свої дванадцять років. Страх чинить таке 
з людьми: зменшує їх, змушує бути непомітними і слабки
ми. За багато років Хатті навчилася ховати власні страхи 
в коробочку десь на горищі свідомості, стояти сміливо, ви
проставшись на повен зріст, і опиратися будьякому воро
гові.

— Тобі? Біжи сховайся в погребі, де колись був старий 
будинок.

— Але там павуки, мамо! І щурі!
— Павуки та щурі  — то найменша біда. Вони тобі не 

нашкодять.
«На відміну від людей, які вже йдуть, — подумала Хат

ті. — Людей, які вже так близько. І підходять ще ближче».
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Якби вона прислухалася, то почула б їхні голоси, їхні 
крики.

— Біжи через ліс до старого будинку. Спустися в погріб 
і зачинися на засув. Нікому не відчиняй.

— Але мамо…
— Біжи негайно! Я  їх віджену й  повернуся. Повернуся 

по тебе, Джейн Брекенридж, присягаюся. Нікому не відчи
няй дверей у погріб, тільки мені. І ще, Джейн…

— Так, мамо.
— Не бійся.
Ніби це так просто. Ніби ти можеш отак узяти й відігна

ти свої страхи.
Ніби слова можуть мати таку силу.
Щойно Джейн збігла стежкою, зі сходу прийшли соба

ки — тією дорогою, що веде до центру міста. Старі мислив
ські собаки, навчені заганяти на дерево ведмедів та єнотів, 
зараз прийшли на її запах.

— Не бійся,  — сказала Хатті сама собі. Вона сконцен
трувалася на тому, щоб відсунути страх на самісінький спід 
свідомості. Підняла сокиру й випросталася.

— Відьма! — кричали чоловіки, які прибігли за собака
ми. — Тримай відьму!

— Убивця! — гукнув хтось.
— Дияволова наречена, — крикнув ще хтось.
Міцно стиснувши сокиру, вона побігла через болото, 

знаючи найбезпечнішу стежку. Місцями стежка зникала, 
заглиблювалась у  твань, місцями булькотіли джерельця, 
піднімаючи зпід землі крижану воду. Цілющу воду. Воду, 
яка багато знала, воду, яка могла б змінити тебе, як їй доз
волити.

Торф’яник під ногами був багнистий, але Хатті рухалася 
швидко, впевнено, стрибаючи, як молода олениця.

— Ось вона! — вигукнув чоловік десь попереду. І це було 
недобре. Вона не чекала, що вони прийдуть звідти. Власне, 
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вони наближалися звідусюди. Їх було куди більше, ніж вона 
очікувала. Хатті заклякла в паніці, дивлячись, як змикаєть
ся навколо неї кільце. Хатті шукала просвітку, виходу.

Її оточували чоловіки з  лісопилки, чоловіки, що топи
ли пічку в магазині, чоловіки, що працювали на залізниці, 
займалися фермерством. Були й жінки. Вона мала б це пе
редбачити, мала б зрозуміти, що це трапиться. Але чомусь 
не змогла.

Якщо вмирає дитина, найбільше горе лягає на плечі ма
тері. Найбільше горе й  найлютіша лють. Хатті знала, що 
жінки небезпечніші за чоловіків.

То були люди, яких вона знала все життя. Багато хто 
приходив до неї у скруті, просив допомоги, просив зазир
нути в  майбутнє, платив за те, щоб вона витлумачила чи 
передала повідомлення від спочилої дорогої людини. Вона 
багато знала про людей у цьому місті, знала їхні найглибші 
секрети та страхи, знала те, про що вони боялися питати 
будького.

Її погляд зупинився на Кендес Бішко — та йшла через 
болото з чоловіковою гвинтівкою й цілилася в Хатті.

— Стій, де стоїш, Хатті, — звеліла Кендес. — Опусти со
киру.

Кендес вирячила дикі очі, на шиї здималися вени.
Хатті опустила сокиру, відчула, як вона вислизнула 

з пальців і тихо лягла на землю.
Дітьми Хатті й  Кендес гралися разом. Були сусідками 

й подругами. Майстрували ляльок із кори, гілочок та диких 
квітів: паличка замість тіла, яскрава ромашка замість голо
ви. Вони гралися в цьому болоті, лазили по деревах обабіч, 
влаштовували вечірки з саламандрами й жабами, співали 
пісень про власне світле майбутнє.

А  Джейн гралася з  донькою Кендес, Люсі. А  потім це 
закінчилося — так і мало статися. Деякі речі трапляються 
на краще.
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— На бога, скажи мені правду, Хатті Брекенридж, — гук
нула до неї Кендес. — Де Джейн?

Хатті ковзнула поглядом по гвинтівці й глянула Кендес 
прямо в очі.

— Пішла, — сказала Хатті. — Вчора ввечері я її відісла
ла. Зараз вона далекодалеко від міста.

На  неї наступали люди, звужували кільце, підходили 
ближче, їхні ноги грузнули у трясовині, черевики набирали 
води й розлазилися.

— Якби вона була тут, я б її вбила, — сказала Кендес.
Ті слова вп’ялися Хатті у груди, витіснили дихання.
— Я б убила її просто на твоїх очах, — гарчала Кендес. — 

Забрала б у тебе доньку, як ти забрала в мене мою.
— Я не забирала, — сказала Хатті.
— Люсі була у школі, — Кендес хиталася — так, немов 

промовлені слова тиснули на неї. — Вони щойно витягли її 
тіло, ще й години не минуло.

Голос Кендес зірвався.
— Її, Бена та Лоуренса. Усі мертві. — Вона почала схли

пувати.
Частинка Хатті — та маленька дівчинка, що бачила, як 

болить найкращій подрузі, хотіла підійти до неї, обійняти, 
заспівати заспокійливу пісню, вплести у  волосся квіти та 
скупати товаришку в цілющій воді болота.

— Кендес, я співчуваю тобі через цю трагедію, через твій 
біль, але я цього не робила. Я казала тобі — всім у місті каза
ла — я передбачила цю біду. Що школа згорить. Що діти за
гинуть. Я не можу цього контролювати. І зупинити не можу.

Вона ніяк не могла до цього звикнути — до шоку через 
те, що прийшло до неї у видінні, до трагедії, яка розгорта
лася і яку годі було спинити.

— Замовкни,  — сказала Кендес, так міцно стискаючи 
рушницю, аж пальці побіліли. — Замовкни й підніми руки 
над головою.
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Під дулом рушниці вона зробила, як їй веліли.
Ззаду підійшли чоловіки й зав’язали їй зап’ястки мотуз

кою.
— Підведіть її до дерева, — сказала Кендес.
«Що мені робити? — Хатті запитала в голосів, у дерев, 

у самого болота. — Як мені з цього виборсатися?» 
І вперше в житті, вперше на  її пам’яті за тридцять два 

роки голоси мовчали.
І тоді Хатті перелякалася. Посправжньому перелякала

ся.
Тієї ж миті вона зрозуміла, що всьому кінець. Настав її 

час.
Але Джейн, із Джейн усе буде гаразд. Вони її не знай

дуть. Вона була певна.
Хатті підійшла до  дерева, найбільшого в  усьому лісі 

на болоті. Вони з Кендес у дитинстві називали його Прабаб
цею й  чудувалися з  його міцних гілок, що стирчали нав
сібіч, немов руки — якісь прямі, якісь покручені.

«Дерево життя. Дерево смерті. Дерево мого кінця»,  — 
подумала вона, побачивши петлю.

Прямо під петлею стояв стільчик  — звичайний три
ніжок. Вона ще подумала: цікаво, чий він, цей стільчик. 
Чи заберуть його по  всьому додому, чи поставлять знову 
до столу? Чи сидітиме хтось на ньому цього вечора під час 
вечері?

Чоловіки підштовхнули її до стільчика, хтось накинув 
на  шию петлю, груба мотузка лягла, як важке намисто. 
Мотузку перекинули через високу гілку, майже п’ять ме
трів заввишки, протилежний кінець тримало троє чолові
ків. Вона впізнала їх усіх — то були батьки загиблих дітей: 
чоловік Кендес  — Хак Бішко, Волтер Клайн та Джеймс 
Фултон.

— Накрийте їй голову, — підказав Пітер Грей із лісопил
ки. — Затуліть їй очі.
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Пітер приходив до неї по трави та цілющі чари кілька 
років тому, коли його дружина й діти дуже захворіли. Вони 
одужали, Пітер прийшов подякувати, приніс курячий пи
ріг, спечений дружиною.

— Ні,  — сказала Кендес.  — Я  хочу бачити її обличчя, 
коли вона помиратиме. Хочу дивитися на неї й усвідомлю
вати, що є на світі справедливість для Люсі, Бена та Лоурен
са. Справедливість для всіх, кого вона скривдила.

— Я нікого не скривдила, — сказала їй Хатті. — І якби ви 
мене послухали, то діти були б живі.

«Якби не моя донька, то вони були б досі живі», — поду
мала вона.

Аби вона тільки передбачила це. Аби знала, що саме на
ближається, вона б могла його зупинити. Але якщо вона 
і  зрозуміла щось, то тільки це: ніхто не в  силах змінити 
майбутнього. Можна на  мить туди зазирнути, але влади 
змінити його не має ніхто.

— Заткни її! — гаркнула Барбара Клайн, мама Лоуренса.
Минулого року Лоуренс дуже хворів на вітрянку, і мама 

принесла його до Хатті, а вона відправила їх додому з цілю
щою маззю та настоянкою. Лоуренс видужав, не лишилося 
навіть жодного шраму від вітрянки.

— Відьма бреше! — тепер Барбара шипіла.
— Відправ її назад до дідька, де їй і місце, — проревів 

хтось у натовпі.
— Піднімай її,  — крикнув ще чийсь голос, і  чоловіки 

гуртом схопили її, підняли — і раптом її ноги торкнулися 
табуретки. Вона не мала вибору, лише стояти рівно. Троє 
чоловіків, які тримали протилежний кінець мотузки, по
тягнули її, мотузка напнулася.

Стілець під нею захитався. Руки були зв’язані за спи
ною, мотузка нап’ялася довкола шиї. Хатті кинула погляд 
на болото, на свою хатинку, побачила, як вона палає. Вона 
сама її побудувала, самасамісінька, після того, як згорів 
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батьківський дім. Після того, як убили її маму. Там народи
лася Джейн, там вони дванадцять разів святкували її день 
народження з тортом та свічками.

Хатті подумала про Джейн. Вона там, де колись стояв 
старий будинок. Захована в підвалі, немов забута бляшанка 
спаржевої квасолі. Там вона буде в безпеці. Ніхто не знав 
про той погріб. Ніхто не знав, що там щось уціліло серед 
уламків та попелу.

Люди руйнують те, чого не розуміють.
— Заждіть,  — гукнув хтось. То був Роберт Крейсон із 

універмагу. Він підійшов, глянув на неї. На якусь мить Хат
ті подумала, що він може припинити це божевілля, повер
нути всіх до тями. — Перш ніж звершиться правосуддя, яке 
буде твоє останнє слово? Може, ти хочеш попросити про
бачення в цих людей? У Бога?

Хатті нічого не говорила, лише дивилася на  болото, її 
прекрасне болото. Над  поверхнею літали бабки, на  сонці 
переливалися їхні тіла та крила.

— Може, ти хочеш сказати нам, де гроші? — продовжу
вав Крейсон.  — Така собі фінансова компенсація за твої 
злочини? Ми віддамо їх сім’ям тих дітей, яких ти вбила. Це 
їх не поверне, але трошки розрадить родичів.

— Я нікого не вбивала, — повторила вона.
— Де ти їх заховала, відьмо? — гукнув хтось. — Де поді

лися всі гроші твого батька?
— Найбагатша сім’я в  місті,  — зі  злістю виплюнув 

якийсь чоловік. — Лише глянь, куди ті гроші їх привели.
— Будь ласка,  — голос Крейсона звучав благально.  — 

Зроби добро багатством твоєї сім’ї. Скажи нам, де ти захо
вала гроші.

Вона всміхнулася, дивлячись на нього згори вниз, до них 
усіх, що зібралися навколо, біля її ніг, з обличчями, осяяни
ми надією. Усміхнулася так, як усміхаються ті, що знають 
секрет, але ніколи не скажуть.
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Ззаду хтось потягнув за мотузку, і вона стиснула їй шию. 
Над головою тріснула гілка, на якій трималася мотузка. За
скрекотіла білка. Пролетів повзик.

— Ви можете вбити мене, але ви не зможете мене поз
бутися, — сказала вона їм. — Я завжди буду тут. Хіба ви не 
бачите: я і це місце — одне ціле.

Хатті глибоко вдихнула і почала чекати.
Дитиною вона не раз видиралася на  це дерево. Лази

ла разом із Кендес. Вони скидали з дерева своїх ляльок із 
квітковими головами й  спостерігали, як вони тріпочуть 
і спускаються додолу.

Вони називали це грою в ангелів.
«Життя — це коло», — подумала Хатті, піднімаючи го

лову, аби подивитися вгору на гілки. Вона майже побачила 
там маленьку дівчинку, якою колись була. Дівчинка види
ралася все вище й вище.

Хтось вибив зпід неї табуретку.
Її тіло рвонулося, ноги засмикалися, нестямно шукаючи 

підтримки, щоб зменшити тиск на шию.
Вона не могла говорити, не могла кричати, не могла ди

хати.
Могла лише розгойдуватися та пручатися. Їй здало

ся на мить, доки не позбулася тями, що вона бачить одну 
зі своїх ляльок із головоюквіткою. Лялька повільно падала 
вниз, а ромашка її голови яскраво світилася у променях літ
нього сонця.


