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Молодій єврейці Джосаї Герценштайн довелося змінити ім’я на Джо-
зефіну й утекти з рідної Польщі до австралійського Мельбурна. З нічо-
го вона започаткувала невеличкий косметичний бізнес, згодом перетво-
ривши його на справжню імперію краси. Іммігрантка з Канади Констанс 
Ґардінер першою почала залучати маркетингові стратегії в косметичному 
світі та найняла до свого магазину темношкіру СіСі Лопес, яка ввійде 
в історію як творчиня випрямлювача для волосся. Кожен крок Констанс 
і Джозефіни поступово наближає їх одна до одної. Але про партнерство 
не йдеться. На тлі створення нових лінійок косметики та маркетинго-
вих інновацій, маккартизму, буремних змін у великому світі й таємних 
культур заборонених клубів, компліментів і заздрощів ці дві жінки зма-
гатимуться за титул королеви косметики. І вони якнайліпше знають, що 
перемога, як і краса, потребує жертв.

УДК 821.111(73)



Дані, моїй Зельді





Рум’яна були іншими, вони були річчю в собі. Речовиною, 
значно багатограннішою за тодішні пасти, пудри й кре-
ми. Рум’яна були сповнені глибшого сенсу, вони таїли 
в собі природний стан жінки — заохочення до зближен-
ня. Рум’яна являли собою колір зваблення, збудження 
перед сексом, під час і після нього. І саме тому активне 
застосування рум’ян — розпашілість, рожевий чи навіть 
червоний полиск жіночих щік — спочатку вважали «пре-

рогативою» жінок із сумнівною репутацією.
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ПРОЛОГ

Нью-Йорк, 1983

Р анок видався похмурим, у зловісних темно- 
сірих тонах. І здавалося, так воно й має бути. 

Наче Бог знав, що світло мого життя згасло, і тепер, не 
боячись його критичного ока, небеса розслабились і за-
лили все довкола найгнітючішим відтінком.

Мадам завжди ненавиділа сірі кольори. Вона частень-
ко казала:

— Хтозна-що, ні риба ні м’ясо. Терпіти не можу таке ні 
се ні те.

«Ні се ні те» вона промовляла зі своїм завсідним запа-
лом, здіймаючи підмальовану брову. Отже, вона точно 
була б проти. Гадаю, погода просто підлаштувалася під 
настрій похорону.

Я вирішив перед похованням присмачити свій коктейль 
«Мімоза» ксанаксом 1 не через глибоку скорботу, а радше 
через сам факт смерті Мадам.

Ніяк не вкладалося в голові, що життєві сили покину-
ли її, або настав «Капут!», як вона завше вигукувала, про-
читавши в газеті некролог про якогось свого друга чи 
знайомого, що супроводжувалося грюкотом її велико-
го смарагда у формі кабошона об мармурову стільницю 
столика-геридона 2.

1 Лікарський засіб, що належить до транквілізаторів і має заспокійливу, 
протитривожну та снодійну дію. (Тут і далі прим. пер.) 

2 Круглий столик на одній ніжці.
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Відколи я познайомився з Мадам, бувши простим хлоп-
цем двадцяти семи років, вона видавалася мені непохитною. 
Незборимою, безсмертною і величною. Вона була наче 
якийсь велетень, хоча зріст мала лише сто сорок сім сан-
тиметрів. Її тугий чорний шиньйон підкреслював шалені 
очі й міцний орлиний ніс.

Її краса приголомшувала навіть тоді, коли їй було вже за 
вісімдесят. Дивно, але в моїй пам’яті завжди постає її профіль, 
вражає навіть сам силует. Я не уявляв свого життя без неї — 
без її в’їдливості, вимогливості, переліку справ, без великих 
і дрібних деталей, а ще без її милих подарунків вряди-годи, 
які я отримував від неї саме тоді, коли відчував: ще секун да 
і мій терпець лусне. Її прояви ніжності майже завжди були 
грубуваті, проте, коли вже траплялися хвилі прихильності, 
то вражали щедрістю. Нерідко вони просто збивали з панте-
лику — від розкішних, анімалістичних, укритих емаллю 
золо тих запонок Девіда Вебба 1 до плавок Кельвіна Кляйна, 
коли вона дізнавалася, що на обрії з’явився новий чоловік.

— Бебісю, — бувало, казала Мадам своєю рідною поль-
ською. — Дитинко, принеси-но мені чашку чаю, «Таймс» 
і журнали.

Впадаючи в меланхолію, вона пестила моє обличчя.
— Ти нагадуєш мені мого першого чоловіка, — говорила 

вона, — хай він горить у пеклі.
А потім вона переглядала газети, шукаючи себе на світ-

линах з великосвітських прийомів, і пирхала на свою яскра-
ву рекламу в часописах.

Мене звуть Боббі де Фріз. Так було не завжди. Від наро-
дження мені дали ім’я Джо Боб Деверо. Я південець, поки-

1 Американський ювелір, засновник бренду David Webb, відомий, зокрема, 
ювелірними колекціями з анімалістичними мотивами.


