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ПОДРЯПАНІ ДВЕРІ 

Будинок на скелі виник одразу ж за рогом. Його невеличка кам’яна вежа в 

оточенні дерев височіла над блакиттю моря.  

— Оце так! — вигукнула місіс Ковенент, щойно побачила будинок. 

 Її чоловік, що сидів за кермом, лише усміхнувся і, проїхавши повз ковану 

чавунну огорожу, зупинив авто у дворі.  

Місіс Ковенент вийшла з машини. Дрібне ріння зашаруділо в неї під 

підборами, і вона закліпала очима, неначе не вірила в те, що зараз бачила.  

Будинок стояв на скелі, що нависала над морем; здалеку долинав плескіт 

хвиль, а повітря було насичене сіллю. Величезна споруда немов виринала із 

блакиті неба й моря. Поряд зеленів сад, а в далечині, біля підніжжя скелі, 

виднілася усіяна будинками бухта Кілмор-Ков.  

Поки місіс Ковенент стояла посеред двору з відкритим ротом, до неї 

підійшов літній чоловік зі зморщеним обличчям та охайно підстриженою білою 

бородою. Здавалося, його очі, глибокі та стривожені, не знали спокою.  

— Мене звати Нестор. Я — садівник вілли Арго, — відрекомендувався 

старий, і від його голосу жінка аж здригнулася. 

 «То ось яка вона… — подумала місіс Ковенент. — Вілла Арго».  

Вона рушила услід за чоловіком і кульгавим садівником до тераси з 

видом на море. 

 — А ми дійсно не помилилися? — запитала жінка і доторкнулася 

пальцями до стіни, немовби пересвідчуючись, що та насправді існує.  

Чоловік узяв її під руку й тихенько прошепотів:  

— Тримайся, зараз...  

Усередині вілла Арго виявилася ще дивовижнішою, ніж іззовні: 

справжній лабіринт із невеличких кімнат, заповнених меблями та предметами з 

усіх куточків світу. Все було бездоганно розташовано, все стояло на своїх 

місцях. Уперше в житті місіс Ковенент відчула, що їй анічогісінько не хочеться 

міняти.  

— Скажи мені, що це не сон... — прошепотіла вона чоловікові. 

Але той лише легенько стиснув їй руку.  

Отже, вони насправді купили цей будинок.  



Місіс Ковенент непевно пройшла крізь невисоку арку до маленької 

елегантної кімнати з античним склепінням , кам’яними стінами і темними 

дерев’яними дверима на східному боці.  

— Це одна з найстаріших кімнат... — із задоволенням пояснив садівник. 

— Тут усе залишилося таким самим, як і тисячоліття тому, коли тут була лише 

середньовічна вежа. Містер Мур, колишній власник, тільки полагодив вікна, 

щоб не було протягу, і, звісно, провів електрику. — Садівник показав на лампу, 

що звисала зі стелі.  

— Джейсон буде у захваті... — зауважив містер Ковенент.  

Його дружина не вимовила жодного слова.  

— У вас двоє дітей, еге ж? — запитав садівник.  

— Так, хлопчик і дівчинка одинадцяти років, — автоматично відповіла 

місіс Ковенент, — близнюки.  

— І, гадаю, вони розумні, веселі, життєрадісні... Їм напевно сподобається 

жити в такому місці,  відокремленому від решти світу з його надшвидким 

Інтернетом...  

Очі місіс Ковенент поширилися від здивування.  

— Н-ну, може, й так... — невпевнено відповіла жінка. — Мабуть, не я 

маю про це казати, але... вони дуже самостійні... — Вона на мить уявила собі 

Джейсона, якого не відірвеш від комп’ютера, та лише похитала головою. — 

Впевнена, що навіть без надшвидкого Інтернету їм дуже сподобається жити в 

такому будинку.  

— От і чудово, справді чудово, — закивав головою садівник. — Якщо 

будинок вам подобається, вважаю, що ми домовилися.  

Містер Ковенент пояснив дружині, якою була воля попереднього 

господаря, містера Улісса Мура: будинок мав дістатися молодому подружжю 

щонайменш із двома дітьми.  

— Він хотів, щоб у будинку вирувало життя... — додав садівник, 

виходячи перед ними з кам’яної кімнати. — Містер Мур завжди повторював, 

що дім без дітей — все одно, що дім без життя.  

— І він мав рацію, — погодилася місіс Ковенент. Уже виходячи з 

кімнати, вона на хвильку затримала погляд на дерев’яних дверях на східній 

стіні. У деяких місцях деревина здавалася обвуглілою, а в інших була зіпсована 

порізами й подряпинами.  

— А що сталося з цими дверима? — запитала жінка в садівника.  

Нестор зупинився й невдоволено похитав головою.  



— Вибачте, — промурмотів він. — Вважайте, що ви цих дверей не 

бачили. Але з ними багато чого траплялося з того часу, як від них загубилися 

ключі. Бачите оті чотири дірки? Містер Мур думав, що то були замкові 

шпарини. Він пробував відчинити їх, але ж... усе марно.  

— А що там, за ними?  

Садівник лише знизав плечима.  

— Хтозна… Можливо, колись вони вели до старого бака з водою, якого 

вже давно немає…  

Місіс Ковенент доторкнулася до почорнілого та подряпаного дерева і аж 

здригнулася від почуття тривоги.  

— Краще щось поставити перед дверима, аби дітям не спало на думку їх 

відчинити... — зауважила вона, повертаючись до чоловіка.  

— Гарна ідея... — промимрив садівник, кульгаючи з кімнати. — Це 

найкраще, що можна зробити, аби вашим дітям ніколи не спало на думку їх 

відчинити... 

 


