Срібний
— Боюся, Ватсоне, мені доведеться від’їхати, — ска
зав якось уранці Шерлок Голмс, коли ми сіли снідати.
— Від’їхати? І куди ж ви збираєтеся?
— До Дартмуру, у Кінгс-Пайленд.
Зізнаюся, мене це зовсім не здивувало. Досі я губив
ся в здогадках, чому це мій друг не бере участі в роз
слідуванні сенсаційної справи, яка схвилювала всю
Англію. Останнім часом він тільки тим і займався, що
походжав сюди-туди нашою вітальнею, з похмурим
виглядом дивлячись у підлогу й пихкаючи люлькою.
На будь-які спроби втягти його в розмову Голмс просто
не звертав уваги. Втім, хоч би яким замкнутим і мов
чазним він був, я чудово розумів, про що мій друг так
напружено розмірковує. В ті дні в усіх на вустах було
загадкове зникнення коня, якого вважали фаворитом
Кубка Вессексу, а також жорстоке вбивство його тре
нера. Тож коли Голмс оголосив про свій намір з’їздити
туди, де розгорнулася ця драма, я, можна сказати,
полегшено зітхнув.
— Знаєте, я б залюбки приєднався до вас, якщо,
звісно, це не завадить вашим планам, — сказав я.
— Любий Ватсоне, це буде честю для мене. І я ду
маю, що ви не згайнуєте свій час марно, оскільки
справа ця здається мені з певного погляду єдиною
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у своєму роді. Ми, либонь, устигаємо до вокзалу Пад
дингтон на потрібний нам потяг. Їдьмо ж, дорогою
я докладніше розповім вам про справу. І захопіть ваш
польовий бінокль.
Так і вийшло, що вже за годину по тому ми з Шер
локом Голмсом сиділи у вагоні потяга, який мчав нас
до Ексетера. Мій друг заглибився у вивчення свіжих
газет, і мені майже не було видно зосередженого об
личчя Голмса з-під дашка його дорожнього картуза.
Ми вже проминули Рединг, коли Шерлок Голмс на
решті відправив останню газету під сидіння.
— Гарно їдемо, — зазначив мій друг, позираючи на
годинник. — Ви, напевно, вже наслухалися про вбив
ство Джона Стрейкера та про зникнення Срібного?
— Так, я читав про це в «Телеграфі» та «Хроніці».
— Це одна з тих справ, під час роботи над якими
дедуктивний метод краще застосовувати до аналізу вже
відомих фактів, аніж до пошуку нових. Трагедія, що
сталася, є такою незвичною і заторкує інтереси такої
кількості людей, що викликала цілу лавину підозр
і припущень. Найважче тепер — вилучити факти з луш
пиння висновків і здогадок. У вівторок увечері я отри
мав дві телеграми — від полковника Росса, власника
коня, і від інспектора Грегорі, який веде цю справу.
Обидва просять мене взяти участь у розслідуванні.
— У вівторок увечері! — вигукнув я. — Але сьогод
ні вже четвер. Чому ж ви не поїхали туди вчора?
— Тому що я припустився величезної помилки,
любий Ватсоне… Боюся, що це трапляється значно
частіше, ніж гадають ті, хто знає про мене з ваших
оповідань. Я був упевнений, що найвідомішого в Ан
глії огиря не можна так довго приховувати, а надто
в сільській місцевості. Вчора весь день я чекав, що
скакуна таки знайдуть і його крадієм виявиться вбив
ця Джона Стрейкера. Проте сьогодні вранці мені ста
ло відомо, що, крім арешту молодого Фіцроя Симпсо
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на, нічого не було зроблено, і я відчув, що прийшов
час діяти. Втім, учорашній день не минув даремно.
Принаймні, я зрозумів, які факти у цій справі є голов
ними. Я перелічу їх вам, бо ніщо так не сприяє розу
мінню справи, як розповідь про неї іншій людині.
Я відкинувся на подушки і, попихкуючи сигарою,
почав слухати Голмса, який у загальних рисах наки
дав схему подій, що призвели до нашої поїздки.
— Кінь на прізвисько Срібний — нащадок славно
звісного Сомомі й нічим не поступається своєму про
славленому предку. Йому п’ять років, і він уже кіль
ка разів приносив своєму власнику, полковникові
Россу, головний приз на кінних перегонах. До того як
трапилася катастрофа, його вважали за чільного пре
тендента на Кубок Вессексу.
Срібний був визнаним фаворитом і ніколи не під
водив своїх шанувальників, які ставили на нього ве
личезні суми. Загалом знайшлося б чимало людей,
котрі дорого дали б за те, щоб наступного вівторка
Срібний не вийшов на доріжку іподрому.
Зрозуміло, що про це здогадувалися й у КінгсПайленді, де розміщується стайня полковника, тому
фаворита охороняли дуже ретельно. Його тренер,
Джон Стрейкер, п’ять років прослужив у Росса жокеєм,
потім сім років тренером і виявив себе якнайкраще.
Оскільки стайня невелика, лише чотири коня, під ке
рівництвом Стрейкера працювали тільки троє людей.
Один із цих трьох чергував ночами при конях, решта
спали нагорі на сіннику. Всі вони зарекомендували себе
як хороші працівники, скарг на них не було. Джон
Стрейкер жив із дружиною у двохстах ярдах від стайні
на невеликій віллі. Дітей він не мав; з подружжям меш
кала служниця. Місцевість навколо стайні є відлюдною,
але в півмилі на північ розташовано кілька садиб, по
будованих якимсь підрядником із Тавістока для інвалі
дів і тих, хто приїжджає подихати чистим дартмурським
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повітрям. Сам Тавісток лежить у двох милях на захід
від Кінгс-Пайленда, а за болотами, також на відстані
близько двох миль, розташовано іншу стайню, яка на
лежить лордові Бекуотеру. Тамтешнього управителя
звати Сайласом Брауном. Уся інша місцевість — справ
жнісінька пустеля, де мешкає купка мандрівних цига
нів. Минулого понеділка увечері з кіньми, як завжди,
провели тренування, після якого замкнули їх у стайні.
Двоє працівників пішли до будинку тренера, де зазвичай
обідали, а третій, Нед Гантер, залишився біля коней. На
початку десятої години Едіт Бакстер, служниця, прине
сла йому вечерю — шматок баранини в гострому соусі.
Ні краплини спиртних напоїв — окрім води, нічого ін
шого черговому пити не дозволяється. Служниця захо
пила із собою ліхтар, бо було вже досить темно.
Едіт Бакстер залишалося пройти якихось тридцять
ярдів, аж раптом із темряви виник і обізвався до неї
невідомий чоловік. Коли він опинився в колі світла
від ліхтаря, то служниця побачила, що це солідний
пан років тридцяти в сірому твідовому костюмі й ма
тер’яній шапочці. На ногах у нього були гетри, в ру
ці — замашний ціпок із набалдашником. Але понад
усе Едіт була вражена його блідістю та стурбованим
виразом обличчя.
«Чи не скажете, де це я є? — запитав чоловік. —
Добре, що я помітив ваш ліхтар, бо вже вирішив, що
доведеться спати на голій землі». — «Ви пребуваєте
поруч зі стайнею Кінгс-Пайленд», — відповіла служ
ниця. «Справді? Яке щастя! — вигукнув незнайо
мець. — Напевне, там ночами чергує хтось із конюхів,
а ви, виходить, несете йому вечерю? Послухайте, а чи
не хочете ви заробити собі на нову сукню? — Він витяг
із кишені жилета складений аркуш паперу. — Пере
дайте це конюхові — і сукня ваша».
Едіт Бакстер була налякана виглядом цього чолові
ка, тому вона, обминувши його, побігла до віконця,
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крізь яке зазвичай передавала вечерю. Воно було від
чинене, і Гантер сидів усередині за столом. Служниця
почала розповідати про незнайомця, і тут він з’явився
власною персоною.
«Добрий вечір, — сказав він, зазираючи у вікно. —
Я хотів би з вами побалакати». Дівчина присягається,
що в цей момент вона помітила в його руці маленький
паперовий пакетик.
«Чого вам треба?» — запитав конюх. «Хочу запро
понувати вам трохи заробити, — відповів чоловік. —
На Кубок Вессексу ви виставляєте двох коней, Срібно
го та Баярда. Скажіть, хто з них, по-вашому, в кращій
формі, й не пошкодуєте». — «Ось воно що, ви з’явилися
сюди шпигувати! — закричав конюх. — Зараз я покажу
вам, що в нас буває з такими, як ви!» — Він підхопив
ся і кинувся в інший край стайні, а дівчина побігла до
дверей, але дорогою озирнулась і побачила, що незна
йомець просунув голову у віконце. Проте за хвилину,
коли Гантер вибіг із собакою на шворці, цієї людини
там уже не було. Конюх кілька разів обійшов будівлю,
але нікого не виявив.
— Хвилинку, — перервав я Голмса. — Конюх, ви
бігаючи зі стайні, не замкнув за собою дверей?
— Непогано, Ватсоне! — кивнув мій друг. — Ця
деталь теж здалася мені настільки важливою, що
я вчора телеграфував до Дартмуру. Ні, конюх замкнув
двері. До того ж віконце було надто малим, щоб мож
на було крізь нього пролізти.
Гантер дочекався повернення конюхів, що вечеряли
на віллі, відтак повідомив тренерові про те, що трапи
лося. Стрейкера пригода стурбувала, хоча він, схоже,
так і не збагнув її справжнього значення. Місіс Стрей
кер, прокинувшись о першій ночі, побачила, що її
чоловік похапцем одягається й збирається кудись іти.
На її запитання він відповів, що хвилюється за коней
і хоче перевірити, чи все гаразд у стайні. Тим часом

Фургон розчавив би мене… я… притиснувся до стіни.
(«Остання справа Голмса»)

Вони разом упали в прірву.
(«Остання справа Голмса»)

