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Іспит і перші страхи позаду. Окрилені артеміди 
готові знову боротися з несправедливістю, рятувати 
світ, а їм відводять роль няньок заможної пані й заси-

лають аж на Мадагаскар. На острові ж — райський 
куточок, жодної тобі небезпеки! Хочеш — купайся, 

споглядай зебу, їж фрукти… Та враз місія, що ски-
далася на відпочинок, перетворюється на пекло, 
і відтоді кожна з чотирьох дівчат починає власний 
шлях — у Нью-Йорку та Тбілісі, Гонконгу та Відні.

А незабаром до Амелі приходять листи. Хтось 
утаємничений під літерою «К» обіцяє розповісти 

справжню причину смерті її батьків: притулок 
«Артеміда» аж ніяк не благодійний прихисток для 

сиріток, а гер Фрідріх не той добрий дідуган, яким 
здається. Амелі запитала б у нього особисто, та гер 

Фрідріх безслідно зникає. Чи ж не час артемідам знову 
зібратися разом?
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У попередній книзі ми залишили наших героїнь у Києві, 
сповненими надій і сподівань, готовими до нових пригод.

Цілий рік до того вихованки притулку «Артеміда» 
провели в мандрах, виконуючи поставлені гером Фрі-
дріхом завдання та складаючи випускний іспит. Вони 
подорослішали, набралися досвіду й удосталь набороли-
ся з власними страхами. Глорія ненароком вийшла за-
між, діставши титул маркізи, Амелі й Мірто відпусти-
ли привидів родом із дитинства, а Анничка віднайшла 
своє втрачене кохання й нарешті повірила у власні сили.

Коли ми залишали артемід, надворі ще теплів сер-
пень тисяча дев’ятсот тринадцятого, на клумбах квіт-
ли чорнобривці, Аня готувалася до вісімнадцятиліття.

Моєму чоловікові Йоргосу Коніарісу присвячуєть-
ся. Із вдячністю за витримку, горнятка гарячого чаю 
і професійний погляд.

Авторка
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Пролог 

 

Годинник пробив пів на десяту. Небо, таке захмаре-
не зранку, потроху розвиднювалося й тепер сині-
ло тією насиченою яскравою барвою, що буває лише 
навесні. Маленькі буржуа в коротких штанцях і юні 
панночки в пишних сукенках, схожі на тістечка зі 
збитим кремом, бігали скошеною травою й ловили 
сачками метеликів, а їхні матері й няньки в крисла-
тих білих капелюшках походжали самотньо чи па-
рами, милуючись свічками каштанів і вдихаючи аро-
мати квітучої сливи.

— Перепрошую, ця лава зайнята, — крізь сон про-
бурчав юнак з-під касторового1 капелюха, насунуто-
го на обличчя.

Оці всі крики, дзвінкий дитячий сміх, звуки фіак-
рів, що з настанням дня лунали дедалі частіше, діяли 
йому на нерви після безсонної ночі, половини якої він 
навіть не пам’ятав.

Попри кволий протест юнака, хтось і далі мостив-
ся поряд, затуляючи сонце.

— Ви що, не розумієте французької?
Він розплющив одне око й отетерів.

1 Кастор — цупке вовняне сукно з ворсом на споді. (Прим. ред.)
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Поряд на лаві сиділа молода жінка в темно-синій 
сукні, застебнутій на всі ґудзики. Невеликого зросту, 
із осиною талією й рівною, мов дошка, спиною. З-за 
густої вуалі в тон сукні прозирало красиве, мов у фаян-
сової ляльки, обличчя з великими розкосими очима.

— Ну добре, — сказав він, глитнувши, — такій гар-
ній молодій особі можна трохи й посидіти обіч мене. 
Проте…

Він зважив жінку прискіпливим поглядом і вишкі-
рився, остаточно прокидаючись.

— ...не думаю, що мадемуазель розуміє французьку.
Та всміхнулася. Криво, холодно, крешучи сталеві іс-

кри з очей. Утім, голос зазвучав ніжно, мов колискова:
— Молодим людям… таким, як ти… вартувало б 

більше цікавитися книжками, ніж нічними розвагами. 
Не хотіла б я потрапити до рук лікаря, який заледве 
склав іспити й не відрізнить йод від брому. Чи фарма-
цевтика — не твій сильний бік? Та й молода дружина, 
боюсь, не дуже радіє чоловікові-неуку. Чи давно бу-
ло весілля, до речі?

— Неправда! Мені здати фармацевтику — раз чхну-
ти! — вигукнув юнак.

Аж раптом скис. Сторожко зиркнув на незнайом-
ку, трохи відсунувся.

— Звідки… Звідки ви знаєте про іспити й… дружину?
Хлопець зиркнув на безіменний палець правиці. 

Обручки на ньому не було.
— Ти так пропахнув моргом і карболкою, що цей 

запах навіть дешеве пиво не переб’є. На руці — фор-
мула ацетилсаліцилової кислоти, он-он прозирає з-під 
манжета, а ще ти постійно потираєш безіменний па-
лець, ніби тобі чогось там бракує. Зняв каблучку, щоб 
веселіше відсвяткувати складання іспиту?
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— Хто ти така? — одразу протверезів студент-медик. 
Аж голова перестала боліти.

— Твоя хрещена фея. Прилетіла до тебе з найстраш-
нішого кошмару. Познайоммося?

Хлопець поїжився, ніби йому за комір подув хо-
лодний вітерець, ще раз зиркнув на мадемуазель у тра-
урних шатах і поспішно зник за воротами парку.

Амелі потягнула шию, розминаючи її. Хоч розва-
жилась знічев’я. До всього, студентик сидів на місці 
призначеного їй рандеву.

У парку Амелі з’явилася раніше визначеного часу. 
Довго роззиралася з-за кущів жасмину й чайної тро-
янди, придивлялася до людей, але нічого підозрілого 
так і не помітила. Місце зустрічі — перша лава ліворуч 
від статуї її тезки, принцеси Амалії. Тут, у тіні правічної 
секвої, де пурхали метелики й дзижчали джмелі, шу-
каючи собі найсолодшу квітку, Амелі раптом відчула 
тривогу. Давно з нею такого не було: ніби хтось тиснув 
зсередини грудей, намагаючись вирватися назовні. 
Артеміда перевела погляд на тезку, що погордо стояла 
в пишному строї зі шлейфом і оголеними плечима, під-
ставляючи сонцю тендітну, мов гребінець пави, корону.

«Краще б цій зустрічі вартувати витраченого на неї 
часу», — подумки звернулася вона до кам’яної жінки, 
намагаючись заспокоїти серцебиття.

Зграйка дітей, чистеньких і накрохмалених, із га-
ласом пробігла повз неї. Затим почувся суворий голос 
гувернантки, слідом покотився шкіряний м’яч.

За чверть десята. Час зустрічі наближався, але, крім 
Амелі, досі ніхто не з’явився. Дівчина ковзнула погля-
дом по зморшкуватому дідку з костуром, говірких ня-
нечках із візочками, огрядній пані в розшитій сріб-
ними нитками блузці та відкинулася на спинку лави. 
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Нога торкнулася чогось шерхкого. Обережно нагнув-
шись, Амелі підняла з землі паперовий літачок. А він 
як тут опинився? Артеміда могла побожитися, що, 
коли вона підсідала до студента, цього папірця тут 
не було.

Розгорнувши літачок, дівчина прочитала:

Люба мадемуазель Амелі, перепрошую за незручнос-
ті. У наш час конспірація просто необхідна, тож я доз-
воляю собі певні засоби перестороги. Сподіваюся, Ваша 
дорога до Люксембурга була комфортною. Чекаю Вас 
на горнятко чаю в моєму кабінеті Ощадної каси. Вас 
зустрінуть.

Щиро, К.

Принцеса Амалія дивилася так само незворушно, 
байдуже спостерігаючи зі свого п’єдесталу.

— Не люблю бути мишкою, — крізь зуби проціди-
ла її тезка, зводячись на ноги. Підтримуючи поли ву-
зької сукні, запиленої від дороги, Амелі ще раз зирк-
нула на статую й пішла геть із парку.

Черевички гучно цокотіли бруківкою, вуста щіль-
но стулені. Вона йшла до знаменитого моста Адоль-
фа, що стрункими арками перекинувся через кань-
йон, з’єднуючи обидві частини Люксембурга. Одразу 
за мостом, на тому боці урвища, височіла грандіозна 
новобудова Ощадної каси, схожа радше на замок, му-
рований із блідо-жовтої цегли, із величною баштою 
та масивним годинником нагорі.

Навсібіч тут розкидалися краєвиди, які тішили око, 
але замість замилування Амелі відчувала тривогу, ні-
бито цей каньйон був ямою, у яку вона стрімко пада-
ла, проте зупинитися вже не могла.
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Перший лист від «К.» надійшов тиждень тому, 
щойно Амелі виконала завдання в Парижі та збира-
лася назад до Відня, у свою затишну квартиру на Віль-
гельм-штрасе. Тоді вона не звернула на записку ува-
ги, бо все скидалося на невмілий жарт чи серенаду 
палкого шанувальника. У тому листі таємничий «К.» 
кликав прогулятися міським парком у Люксембурзі. 
А на додачу обіцяв відкрити таємницю народження 
Амелі й показати приховані в архівах документи, які 
мадемуазель видалися б особливо цікавими. Записка 
лежала на сидінні фіакра, що його артеміда замовила 
з готелю до паризького вокзалу. Амелі тільки форк-
нула. Вона поклала папірець у сумочку та, як і плану-
вала, сіла на потяг до Відня.

На наступній станції, вийшовши на перон подиха-
ти свіжим повітрям, дівчина зіткнулася із захеканим 
поштарем у форменому кашкеті. Сунувши їй у ру-
ку непідписаний конверт, він розчинився в натов-
пі. Цього разу Амелі не змогла відмовити «К.» в зу-
стрічі.

Мадемуазель Амелі, — значилося в листі. — Якби мо-
ва йшла про Ваше життя чи смерть, присягаюся, Та-
кахасі-сан із клану якудза, Ваш покійний батько, пе-
ревернув би світ, щоб дізнатися правду й помститися 
кривднику. Вам же не треба нічого перевертати. Прав-
да лежить перед Вами на золоченому блюдці — приїз-
діть у Люксембург і візьміть її. Як порядна, добросерд-
на людина, маю за обов’язок розказати Вам справжню 
причину смерті Ваших батьків.

Біля Ощадної каси було людно. Мешканці ще не 
звикли до нової будівлі, та й вояжери приїздили сюди 
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просто з вокзалу, аби, роззявивши роти, помилувати-
ся таким дивом.

Тільки-но Амелі переступила поріг, як назустріч 
їй вилетів молодик, щасливий і усміхнений, мов не на 
службу прийшов, а на вечорниці. Його гладеньке бі-
ляве волосся було підстрижене «під горщик», а очі зда-
валися такими виразними, що Амелі була певна: він 
підмальовує їх косметичним олівцем. Поверх біло-
сніжної сорочки, вдало підкреслюючи тонкий стан, 
рожевіла атласна безрукавка, шию огортала віртуоз-
но зав’язана хустка коралового відтінку.

— Мадемуазель Амелі, як ваше здоров’я? Не вто-
милися з дороги? — запопадливо звернувся він.

Артеміда лише пронизала юнака поглядом, що не 
віщував нічого доброго, але усмішка з його обличчя 
не зійшла, навіть не потьмяніла.

— Прошу за мною, проходьте, дорога мадемуа-
зель. На вас уже чекають. Чаю? Кави? Маємо власний 
імпорт, просто з Мадагаскару. — Його губи розтягну-
лися ще ширше, а в Амелі від згадки про острів захру-
стіли кісточки на пальцях. Молодик удав, що нічого 
не помітив.

«Він знає? Звідки, в біса, він про все знає?»
Вони йшли довгими коридорами, оздобленими зе-

леним мармуром і вітражами в стилі ар-нуво. У лабі-
ринті переходів і галерей з легкістю можна було заблу-
кати. І хоч як Амелі силкувалася запам’ятати дорогу, 
незабаром зовсім перестала відстежувати сходи, по-
вороти й численні двері з горіхового дерева.

Кімната, у яку привів молодик, розташовувалася 
в підвалі, на два поверхи нижче від рівня землі. Чи 
на три — Амелі не могла сказати напевно. Тут було 
темно, світилася лиш одна електрична лампа, що зви-



13

сала зі стелі просто над стільцем з різьбленою спин-
кою. Той стілець стояв біля стола, який був такий 
довгий, що губився в напівтемряві. А з протилежно-
го його боку виднівся силует жінки.

Пишнотіла, у простій закритій сукні, яка вдало об-
тискала її форми, і крислатому капелюсі.

Амелі сіла на краєчок відведеного для неї стільця.
— Хто ти? — не чекаючи на вітальні слова та роз-

мови про погоду, сама почала допит вона.
— Я артеміда, — відповіла жінка французькою.
— Чому ж ти тоді ховаєш обличчя?
— А ти?
Амелі демонстративно підняла вуаль. Ядуче руде 

світло засліпило очі.
Постать на тому кінці стола навіть не поворухну-

лася.
— Мене звати Колет. Перепрошую за незручності. 

Не хотіла втручатися у твої плани, але подумала, чо-
му б дорогій сестриці Амелі не погостювати кілька днів 
у Люксембурзі. Можу попросити Вітрика провести для 
тебе екскурсію. До речі, він же пропонував каву?

— Я відмовилася, — відрізала Амелі.
Солодко-зверхні слова Колет дратували її більше 

за ядучу лампу.
— Що ж… а я вип’ю чашечку з твого дозволу.
Ледь помітний порух руки — і Вітрик зник за две-

рима. Амелі розтулила була рот, щоб якнайшвид-
ше перейти до справи, але Колет її випередила. Лу-
на відбивала голос — по-материнськи турботливий, 
теплий, медовий.

— Сподіваюся, серденько, тобі добре живеться 
у Відні. Нове життя, нові можливості... А як твої по-
други? Часто бачитеся?
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— Я сама по собі, — відповіла Амелі.
Надто різко відповіла. Відчула, як заскреготали зу-

би, як гнів гарячим потоком розтікся по жилах. Колет 
була лялькарка, що смикала за ниточки, натискала 
на незагоєні рани.

— Якщо це чергове завдання, то попереджаю: я при-
ймаю інструкції лише від гера Фрідріха.

— От про нього я й хотіла з тобою поговорити. Що 
ти про нього думаєш, люба Амелі?

— Це людина, яка замінила мені батька.
— А може, це людина, яка забрала в тебе батька, 

люба Кіку-тян?
Кутик вуст Амелі поповз угору, губи скривилися 

в іронічній посмішці.
— Що ж, уважно тебе слухаю.
Колет нарешті поворухнулася, ніби ожила. Вона 

підійшла до однієї зі вбудованих у стіни шафок, які 
обрамляли всю кімнату, і потягнула за ручку.

Нарешті Амелі змогла розгледіти її округле підбо-
ріддя, щоки, невеликий кирпатий ніс. Верхню части-
ну обличчя все ще затіняв капелюх.

— Що це за архів?
— Приватна колекція герцогині Люксембургу, — 

прощебетала Колет.
Підійшовши ближче до Амелі, вона поклала пе-

ред нею пожовклий фотознімок — звичний парад-
ний портрет, які замовляють фотографам у салонах. 
Чоловік і жінка, убрані в традиційні кімоно, сиділи 
на стільчиках й дивилися в об’єктив камери, силку-
ючись не моргнути. На руках вони тримали дівчинку 
років двох.

— Твій батько, Такахасі-сан, був якудза, а мати 
працювала в одному з токійських публічних будин-
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ків, до того як він викупив її звідти. Вони одружилися, 
незабаром у них народилася дівчинка. Та під час по-
ліційної облави членів банди арештували, а подруж-
жя Такахасі загинуло від кульових поранень. Кажуть, 
вони помирали, тримаючись за руки...

Колет приклала долоню до серця, витримала паузу 
й повела далі медовим голосом:

— Дворічну Кіку-тян забрали в дитячий притулок.
— Ну а тепер розкажи те, чого я не знаю, — яко-

мога твердіше сказала Амелі, але голос погрожував 
от-от зірватися.

— Я покажу.
Жінка поклала на стіл іще одне фото. На світлині, 

обійнявшись, стояли два чоловіки в костюмах: япо-
нець і європеєць.

— Упізнаєш? Тут гер Фрідріх трохи молодший, 
а твій батько — лише поглянь — просто красень!

— Отже, вони були знайомі?
— Були. Навіть більше: вони товаришували.
— Тому гер Фрідріх знайшов мене в сиротинці й за-

брав в «Артеміду»...
— Не зовсім так. Річ у тому, що методи гера Фрідрі-

ха не завжди такі вже благочестиві, як він стверджує.
Колет замовкла. Вона чекала на реакцію Амелі, але 

й та мовчала.
— Якщо він знаходить геніальну дитину, то не мо-

же протистояти спокусі забрати її собі. А ти була справ-
ді геніальною дитиною. Ти почала ходити у вісім мі-
сяців, зв’язно говорити — у півтора року. Гер Фрідріх 
розгледів твій потенціал, але як забрати дитину в жи-
вих батьків?

— На що ти натякаєш? — обличчя Амелі розчерво-
нілося, губи пересохли.



— Та облава сталася не просто так.
— У тебе немає ж-жодного доказ-зу.
Колет розвела руками.
— Це все, що я могла дістати в поліцмейстера Сато, 

який проводив арешт: ці фото — з архівів поліції. Їх 
приніс туди свідомий громадянин Австро-Угорщини.

— Навіщо ти мені це говориш?
— Ти теж громадянка Австро-Угорської імперії, чи 

не так? — легко перейшла з французької на німецьку 
Колет. — Звила собі гніздечко у Відні, раденько вико-
нуєш всілякі дрібні доручення, замасковані цією вда-
ваною моральністю й високими ідеалами. Та незаба-
ром тобі, як і всім нам, доведеться обирати сторону. 
Мені б не хотілося, щоб ти помилилася у виборі. — 
Жінка повернулася до свого краю стола, зоставив-
ши в руках японки обидві фотокартки. — Лиши собі 
на згадку про нашу теплу зустріч. Вітрику, допомо-
жи фройляйн Амелі знайти вихід. Ще побачимося, 
посестро.



 
 
 
І

It is better to light a candle  
than to curse the darkness.1

Вільям Л. Воткінсон,  
Перемога Всевишнього та інші настанови,  

які проповідують в Америці, 1907

1 Ліпше запалити свічку, ніж проклинати темряву (англ.).
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Розділ 1

Весна в Гонконгу

Аня зайшла в приймальню нечутно, обережно при-
чинила за собою двері й розсунула штори. Навіть по-
ли її спідниці, широкої, підперезаної високо на талії, 
ані шелеснули. Погляд ковзнув по теках із докумен-
тами, письмовому столу й низенькій канапі, на якій, 
згорнувшись калачиком, лежав довготелесий моло-
дик у розхристаному костюмі. Його обличчя затуля-
ла груба книжка, але сопів він так, що сумнівів бути 
не могло: юнак дивився десятий сон.

— Rise and shine!1 — розкотистий голос дівчини про-
різав тишу.

Молодик сіпнувся від несподіванки, прокидаючись.
— Ах, це ви... — Генрі Цзінь, відсунувши фоліант, 

повільно підвів голову. Після сну він скидався на сліпе 

1 Прокинься і співай! (Англ.) — Алюзія на біблійну цитату «Уста-
вай, світися, Єрусалиме, бо прийшло твоє світло, а слава Господ-
ня над тобою засяла!» (Ісая, 60:1; пер. І. Огієнка), що у Великій 
Британії увійшла в побут як фразеологізм.
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кошеня, що ніяк не може розтулити очі. — Ви мене 
налякали. Як же вам, міс Поллі, вдається ходити так 
нечутно? Може, ви… привид?

Звівшись на цілий зріст, чоловік торкнувся чисто 
виголеного тім’я, тряхнув довгою, аж до сідниць, ко-
сою, що чорним плетивом звисала з потилиці, і під-
ступив до Ані близько-близько, ніби силкуючись за-
зирнути за накрохмалений комір її блузки, застебнутої 
попід саме горло. Дівчина не поворухнулася.

— Щось ви рано, бейцзи1.
— Просто Генрі, будь ласка.
Куце пасмо вибилося з-під солом’яного капелюш-

ка дівчини й упало на шию. Генрі обережно заправив 
його назад.

— Я тут і ночував. Точніше, ранкував, бо нічна Ві-
кторія-Сіті2, знаєте, надто зваблива — шкода марну-
вати час на сон.

— І давно прийшли? — запитала Аня. Її голос зву-
чав рівно й спокійно.

— На світанку. Але комарі не давали заснути, ви-
рішив почитати. — Він нахилився до самого вуха дів-
чини.

Аня скоса зиркнула на книжку. The Way of a Man 
with a Maid3 свідчив напис на палітурці. Вона впізнала 
цитату з Біблії, але судячи із зображення напівоголе-
ної дами, книжка була не про божественне кохання.

1 Великий князь (в англомовній традиції — принц) четвертого 
рангу в Китаї за правління маньчжурської династії Цін.

2 Столиця Гонконгу за часів британського правління.
3 «Дорога мужчини при дівчині» — виданий 1908 року еротичний 

роман анонімного авторства, що в назві іронізує над приказкою 
«Дорога орлина в повітрі, дорога зміїна на скелі, корабельна до-
рога в середині моря, і дорога мужчини при дівчині!..» (Книга 
приказок Соломонових, 30:19; пер. І. Огієнка.)
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Артеміда кинула скептичний погляд на чоловіка, 
що досі стовбичив перед нею.

Вигляд Генрі Цзінь-бейцзи, нащадок древнього 
мань чжурського роду, далекий родич імператора ди-
настії Цін і кревний китайський принц, мав пом’ятий: 
сорочка вимазана в помаді й соусі, під очима синці від 
недосипу. Та навіть у такій не вельми презентабельній 
обгортці він був дуже показний. Аня могла б назвати 
його красенем, якби не знала характеру та звичок сво-
го начальника. Останнім часом її уявлення про красу 
дуже змінилися.

— Пройдіть у кабінет, Генрі-бейцзи. — Нарешті 
відсторонившись, вона відчинила двері. — А я поки 
заварю чаю…

— Поп’єте зі мною?
Не чекаючи відповіді, Генрі взяв дівчину попід лі-

коть і потягнув за собою в кабінет. Залишивши її сто-
яти посеред кімнати, сам усівся на письмовий стіл 
і закинув ногу на ногу. У його очах грали бісики.

— Бачив вас учора в місті. Гукав, гукав, але ви так 
і не озвалися.

— Перепрошую, сер. — Аня схилила голову. — Пев-
но, я вас не помітила.

— Або вдали, що не помітили? Міс Поллі, і так зро-
зуміло, що вас приставили шпигувати за мною. То хі-
ба не ефективніше буде супроводжувати мою скромну 
особу не лише вдень, а й уночі?

Аня ледь помітно посміхнулася.
— Вражена вашою уявою. Можливо, варто лиши-

ти політику й узятися писати книжки?
— А що, це слушна думка, — одразу пожвавішав 

Генрі. — Сідайте за друкарську машинку, міс Поллі. 
Я диктуватиму.
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