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Пригодницький роман володарки Пулітцерівської пре-
мії Джеральдін Брукс поведе читачів у подорож минулим, 
де абсолютно різні за вірою, культурою та національністю 
люди захищали безцінну Книгу.

Сараєво, 1996. Ханна Гіт досліджує середньовічний ма-
нускрипт — Сараєвську Агаду. Між його сторінок вона зна-
ходить фрагмент крильця метелика, дрібку солі, білу воло-
синку, що занурюють читачів в історії людей, які зберігали 
Книгу протягом століть. Несподівано манускрипт викликає 
інтерес у влади Боснії й агента Моссаду, і жінка опиняється 
у вирі політичних інтриг, які має розплутати.
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Там, де спалюють книжки,
зрештою спалюють і людей.

Генріх Гейне



 
 
 
 

Ханна
Сараєво, весна 1996 року
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Таке можливо тільки в ООН. Я мусила попросити йо-
го сказати боснійцям, що не можна палити у примі-
щенні, до якого невдовзі принесуть рукопис XV сто-
ліття. Почувши це, вони ще більше заметушились.

Я й сама почала нервувати. Ми чекали вже дві го-
дини. Я намагалася використати цей час з користю. 
Охоронці допомогли мені пересунути великий стіл 
ближче до вікна, де було більше світла. Я зібрала сте-
реомікроскоп і розклала свої інструменти: цифрові фо-
токамери, щупи і скальпелі. У мензурці на підігрівачі 
потихеньку розтоплювався желатин, а поряд чекали 
на свою чергу борошняний клейстер, лляні нитки, су-
хозлітне золото1, а також кілька пергамінових конвер-
тів — раптом пощастить натрапити на якісь цікавинки 
у палітурці. Ви навіть не уявляєте, що можна дізнатися 
про книжку, вивчаючи склад знайденої всередині хліб-
ної крихти. Я підготувала кілька зразків телячої шкіри, 
рулони виготовленого вручну паперу різних тонів і тек-
стур, а викладений пінопластом лоток уже чекав, щоб 
усередину помістили книгу. Якщо її взагалі принесуть.

— Як гадаєте, чи довго нам іще чекати? — запита-
ла я у Саджана.

Він знизав плечима:
— Мабуть, це через те, що затримується представ-

ник Національного музею. Оскільки книга — власність 
музею, без нього банк не може дістати її зі сховища.

Не в змозі подолати тривогу, я підійшла до вікна. 
Ми розташувалися на горішньому поверсі банку, по-
будованого ще за часів Австро-Угорської імперії. Зов-
ні він скидався на весільний торт. Оздоблений ліп-
ниною фасад, як, зрештою, й інші будівлі міста, був 
поцяткований слідами обстрілів. Торкнувшись ру-
кою скла, я відчула холод. Надворі була весна, і вни-
зу, у невеличкому квітнику біля входу до банку, уже 

1 Сухозлітне золото — дуже тонкі листи золота, які використо-
вують з декоративною метою. (Тут і далі прим. пер.)

 

І

Скажу відразу: це не мій стиль роботи.
Мені подобається працювати наодинці, у власній 

чистій, тихій і добре освітленій лабораторії, з конди-
ціонером та всім необхідним напоготові. Щоправда, 
я заслужила на репутацію людини, здатної, якщо ви-
никне така потреба, ефективно працювати і поза ла-
бораторією, особливо коли музей не хоче оплачувати 
страховку на перевезення експонату чи приватні ко-
лекціонери відмовляються показувати, що насправді 
мають у своїй власності. Щиро кажучи, я вже встигла 
облетіти півсвіту — звичайно, задля цікавої роботи. 
Та мушу зізнатися, що в такому місці я ще не бувала: 
зала засідань банку в центрі міста, де ще якихось п’ять 
хвилин тому лунали постріли.

Принаймні в моїй лабораторії за спиною не тупцю-
ють вартові. У музеї, звісно ж, є кілька охоронців, які 
обходять зали, та жоден з них не посмів би без дозво-
лу вторгнутися до моєї робочої зони. Тутешні варто-
ві зовсім інші. Усього їх шестеро. Двоє банківських 
охоронців, двоє боснійських полісменів, які нагляда-
ють за банківськими охоронцями, і двоє миротворців 
ООН — вони наглядають за боснійськими полісмена-
ми. І всі вони гучно перемовляються боснійською або 
данською, звертаючись до своїх тріскотливих рацій. 
Натовп уже чималий, до того ж прислали ще й офі-
ційного спостерігача ООН Гаміша Саджана. Це впер-
ше я зустрічаю такого стиляжного шотландського 
сикха у твідовому костюмі й тюрбані кольору індиго. 


