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Англія, 1940 рік. Останній у всьому світі екземпляр камелії сорту «міддлберійська 
рожева» росте на території сільського маєтку. Американка Флора напередодні Другої 
світової війни укладає угоду зі злодієм. Її завдання — проникнути в маєток і відшукати 
камелію. Шлях до цієї мети виявляється сповненим одночасно радості й страху…

Нью-Йорк, наш час. Еддісон, яка працює ландшафтним дизайнером, разом із чо-
ловіком Рексом приїжджає до того самого маєтку, тепер це власність Рексових батьків. 
Знайшовши в старовинному будинку альбом із засушеними квітками камелій, подруж-
жя вирішує провести розслідування. Але ж раптом небезпека, з якою колись зіткнула-
ся Флора, іще не минула? Чи спіткає Еддісон така сама доля, як і ту дівчину?
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ВІД АВТОРА

 Камелії не з тих квітів, що мають особливу популярність. Їх не 
обожнюють так, як троянди. Вони не викликають у людей такої 
ностальгії, як тюльпани чи лілії. Нема в них ні аромату гарденій, ні 
шику жоржин. Букети з камелій — річ недовговічна: пелюстки швид-
ко в’януть і осипаються. І все-таки мене завжди притягувала, зача-
ровувала їхня мовчазна загадковість.

Навіть не можу пригадати, коли вперше побачила камелію. Вони 
(одна — біла, друга — рожева) росли в бабусиному саду — просто 
біля дверей будинку, де я жила в дитинстві. І тендітні пелюстки 
камелій, що злегка тріпочуть від подиху лагідного вітерцю, стали 
невіддільною частиною всього мого життя.

Ці квіти (ростуть вони насправді на деревах) давно вже не в моді. 
У Сіеттлі, де я мешкаю, старі дерева камелій прикрашають подвір’я 
будинків, зведених на межі дев’ятнадцятого й двадцятого століть. 
Власне, камелія росла в саду тієї оселі, що стала першим сімейним 
гніздечком у Сіеттлі для нас із чоловіком (будинок цей, споруджений 
1902 року, належить до вікторіанського стилю). Я досі пам’ятаю, 
яким величезним було це дерево: стовбур — товстий-товстий, і гіл-
ки зазирають у вікно нашої спальні на другому поверсі.

Якщо ці чудові дерева й можна знайти в сучасних садах, то аж 
ніяк не на видноті. Мода змінюється, і тепер серед садових рослин 
популярні азалії, японські клени, лаванда й декоративні трави. А от 
я завжди була — і є — прихильною саме до камелій.

Коли я задумала написати цей роман, у моїй уяві виник образ дере-
ва камелії: квітки завбільшки як блюдце, листки сяють смарагдовою 
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Моя доля — у твоїх руках.
Ось що означає квітка камелії  

згідно з вікторіанською мовою квітів.

зеленню. А потім я зрозуміла, що це лише частина всієї картини: 
ряди й ряди таких дерев. Цілий сад.

Я подумала: чи не може бути в цьому саду камелії, що є пред-
ставницею якогось рідкісного різновиду… ба навіть не просто рід-
кісного, а такого, що вже обмежується одним-єдиним деревом на 
світі? І з’ясувала, що такі надзвичайно рідкісні камелії справді існу-
ють — у приватних садах або ж оранжереях, відкритих для публіки. 
А найбільше таких місць — в Англії.

Минули вже місяці, відтоді як я закінчила писати цей роман. Але 
тільки-но заплющую очі — і знову бачу Лівінґстон-Менор із його 
розкішними садами. Мушу визнати: мене трохи засмучує те, що 
цього місця насправді не існує. Адже саме туди мене тягнуло б 
більше, ніж будь-куди у світі. Якби я потрапила до того саду — сіла б 
серед камелій так, щоб бачити кам’яного ангела й каретний сарай, 
розташований за ним. І милувалася б чудовими квітами…

Сподіваюся, ця історія допоможе вам пізнати ближче ваш осо-
бистий прекрасний сад. І немає значення, де він росте — біля вашо-
го будинку чи в глибинах вашої душі.

С. Дж.



ПРОЛОГ

Сільський будиночок в Англії, 
18 квітня 1803 року

 С тара жінка тремтливою рукою взяла чашку. І, все ще важко 
дихаючи, заходилася ретельно вимивати бруд з-під своїх нігтів. 
А тоді стала над пічкою, чекаючи, поки засвистить чайник, і розгля-
даючи перев’язаний палець: через власну недбалість порізалася 
садовими ножицями. Рана ще кровоточить і нагадує про себе пуль-
саційним болем, але про неї можна як слід подбати й пізніше. Зараз 
треба хоч трохи прийти до тями.

Наливши окропу в білий керамічний чайничок із тоненькою тріщин-
кою вздовж краю, жінка стала чекати, поки завариться чай. Невже 
таке можливо? Дерево зацвіло — вона бачила це на власні очі! 
Квітка — біла з рожевим кантом. І це камелія, що зветься «міддлберій-
ською рожевою». Вона точно знає. Її чоловік — царство йому небесне — 
доглядав це дерево двадцять років: коли наставала весна — співав 
йому пісень, коли бралися морози — укривав його ковдрою, щоб за-
хистити чудове темно-смарагдове листя. Він завжди казав, що це особ-
ливе дерево. А вона, його дружина, ніяк не могла збагнути, чого він так 
упадає біля цієї чахлої рослини, забуваючи навіть про те, що поля 
чекають оранки, або про те, що картопля сама із землі не повистрибує.

Якби він тільки бачив своє дерево нині, коли воно розцвіло! А що, 
як хтось із нашого села дізнається? Ні — вона цього не дозволить. 
Це її обов’язок.


