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Розділ перший

Китайський бог

Лондон, столиця Британської імперії, розкинувся на берегах 
Темзи, яка протікає в Англії. Навряд чи Джеймс Аббот Мак-
Нейл Вістлер1, шотландський джентльмен, який народився в 
Америці й оселився в Парижі, не знав про це, але він точно не 
надавав цій інформації особливого значення. Йому ж бо вда-
лося з’ясувати той факт, на який ніхто не звертав уваги рані-
ше — місто вночі мало напрочуд гарний вигляд. Цей чоловік з 
головою поринув у гайлендські2 марення й зобразив Лондон у 
палантині з м’якого туману примарної краси, казкової витонче-
ності та смутку.

Власне, тут мойри3 виявили свою прихильність, бо насправ-
ді Лондон ліпше зобразив би Ґоя4. Це місто — величезне й по-
творне, і таємниця його — не в загадковості, а в змовах. Для 
будь-кого, хто визнає Чаринґ-кросс5 серцем Лондона, ці істини 
цілком очевидні.

Старий Кросс — то центр міста, як технічно, так і з погляду 
здорового глузду. Стренд із гарчанням проноситься крізь Фліт-

___________________

1 Джеймс Мак-Нейл Вістлер — американський художник шотланд-
ського походження. Найімовірніше, ідеться про його картину «Ноктюрн».

2 Гайленд — найбільша область у складі Шотландії, що лежить на пів-
ночі країни. 

3 Мойри — античні богині, що визначали долю людини, а також інших 
богів. У давньоримській міфології їх називали парками.

4 Франсіско-Хосе де Ґоя — іспанський художник, відомий фантастич-
ними сюжетами картин.

5 Чаринґ-кросс — перехрестя головних вулиць Вестмінстера, геогра-
фічний центр Лондона. Назва походить від поклінного хреста, що вста-
новив на тому місці король Едвард І. Докладніше про згадані місцини 
читайте в післямові. 
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стрит, а звідти до Ладґейт-гілл, увінчаної Катедральним собо-
ром Cвятого Павла. Вайтгол мчить униз до Вестмінстерського 
абатства й Парламенту. Трафалґар-сквер, що чатує над ним у 
трикутній проєкції, певною мірою рятує його від модерних ба-
нальностей Пікаділлі й Пелл-Мелл — звичайних підробок ко-
роля Джорджа1, укритих тиньком, які аж ніяк не конкурують 
із пишнотою величних релігійних пам’ятників, бо Трафалґар 
творив історію. Проте варто зауважити, що Нельсон зі свого 
монумента кидає обережний погляд понад Темзою — саме там 
вирує справжнє життя міста, аорта того величезного серця, 
шлуночками якого є Лондон і Вестмінстер. Ба більше, станція 
Чаринґ-кросс — це єдиний справжній столичний вокзал. Юс-
тен, Сент-Панкрас і Кінґз-кросс просто перевозять до провін-
цій — може, навіть до жорстокої Шотландії, такої голої та без-
плідної, як у часи доктора Джонсона2. Вікторія і Паддінґтон, 
здається, обслуговують порочні Брайтон і Борнмут узимку, а 
Мейденгед і Генлі — улітку. Вулиці Ліверпуль та Фенчерч — 
звичайні приміські клоаки, Ватерлоо — похмурий передпо-
кій Вокінґа, а Ґрейт-Сентрал — узагалі омана, запозичена в 
Бродвея підприємцями, саме лише ймення, така собі залізниця 
Барнума3 під назвою Єркес. Ніхто туди не навідується, хіба що 
задля гольфу в Сенді-Лодж. Якщо в Лондоні ще якісь станції і 
є, то я про них забув — чи можна знайти ліпший доказ їхньої 
неважливості?

Проте історія Чаринґ-кросс тягнеться ще від Норманського 
завоювання. Тут Цезар знехтував принадами Боудіки, яка прий-
шла на зустріч з ним на цю станцію; саме тут Святий Авґустин 
промовив своє дотепне Non angli, sed angeli4.

___________________

1 Ідеться про короля Британської імперії Ґеорґа V, який правив у 1910—
1936 роках. 

2 Доктор Семюел Джонсон — один з найвідоміших британських 
письменників, автор першого словника англійської мови. Зазвичай асо-
ціюється з XVIII століттям. 

3 Ідеться про ефект Барнума із психології, коли людина вважає будь-
який опис себе, складений із дуже загальних рис, притаманних будь-
кому, точним й індивідуальним.

4 Не англи, а ангели (лат.).
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Зачекайте, немає жодної потреби вдаватися до перебіль-
шень. Відверто кажучи, Чаринґ-кросс — це справжня сполучна 
ланка із Європою, а отже, і з її історією. Вона усвідомлює свій 
статус і свою долю. Працівники станції ніколи не забувають 
історії про короля Альфреда й пироги1 та надто заклопотані — 
хтозна чим, — аби приділити бодай якусь увагу потребам по-
тенційних мандрівників. Швидкість потягів дорівнює швид-
кості пересування римських легіонів: майже п’ять кілометрів 
за годину. І вони завжди запізнюються, щоб віддати шану без-
смертному Фабіусу з його qui cunctando restiuit rem2.

Цей вокзал тоне в споконвічному мороці. Саме тут, в одній 
із зал очікування, Джеймсу Томсону сяйнула ідея його «Міста 
жахливої ночі»; але тут усе ще б’ється серце Лондона з палким 
бажанням до Парижа. Людина, що прямує до Парижа з Вікто-
рії, ніколи не дістанеться Парижа! Вона знайде лише місто на-
півсвітських дам і туристів.

Та не свідоме розуміння цих фактів і навіть не імпульсивне рі-
шення привело Лавінію на Чаринґ-кросс. У своєрідний, езотерич-
ний спосіб, вона була найвідомішою балериною у світі й збирала-
ся поставити носок своєї витонченої ніжки в Лондоні, виконати 
один безтурботний пірует, а потім зникнути в Петербурзі. Ні, при-
чина її появи на Чаринґ-кросс жодним чином не була пов’язана із 
будь-яким згаданим вище фактом. Якби ви запитали її, то отрима-
ли б у відповідь незвичайну усмішку, що личила готелю «Савой 3» 
та банківському рахунку на сімдесят п’ять тисяч доларів.

Отже, того жовтневого вечора, коли Лондон майже волав до 
поета про свій жах і смуток, вона прочинила віконця свого го-
тельного номера через спеку, геть непритаманну сезону. Для 
___________________

1 Є байка про те, що одного разу король Альфред, рятуючись від на-
вали вікінгів, знайшов притулок у будинку звичайної селянки. Та не впіз-
нала в ньому свого короля й попросила його доглянути за пирогами в 
печі, поки сама піде у справах. Король Альфред задумався й забув про 
пироги, тому коли господиня повернулася, то побачила згорілі пироги й 
сумного чоловіка біля них. Тоді бідолашний король отримав на горіхи від 
розлюченої жінки. Цей переказ був дуже популярним серед селян, які не 
хотіли коритися владі. 

2 Урятував справу зволіканням (лат.).
3 Елітна мережа готелів.
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неї нічого не значив знаменитий Темпл Ґарденс, так само як і 
міст, який так полюбляли лондонські самогубці, що розмито 
вимальовувався в темряві біля освітленої частини залізниці.

Лавінія нудилася через свою подругу та постійну супутни-
цю на ймення Ліза ля Джуфрія, яка святкувала свій день наро-
дження вже двадцять три години поспіль, коли Біґ-Бен пробив 
одинадцяту. 

Того дня Ліза почула вісім передбачень долі від жінки, що 
була такою гладкою й закутою в залізні лещата корсета, що яко-
мусь поважному фахівцеві з вибухівки захотілося б пожбурити 
динамітом у Темпл Ґарденс, аби на нього не найшло дещо гір-
ше бажання, і такою захмелілою, що її власна вага точно відпо-
відала вмісту в ній виноградного соку для будь-якого проповід-
ника спільноти тверезості. 

Звали цю жінку Емі Бра, і вона ворожила на картах з невга-
мовною невпинністю.

— Ти точно отримаєш тринадцять подарунків на день наро-
дження, — мовила вона встотринадцяте, — і це означає чиюсь 
смерть у родині. Далі лист про подорож; ще щось про темного 
чоловіка, пов’язаного з великою будівлею. Він дуже високий, і, 
здається, на тебе чекає подорож — щось у листі. Так, дев’ять і 
тридцять шість... І тринадцять. Ти точно одержиш тринадцять 
подарунків. 

— Я отримала лише дванадцять, — заперечила втомлена й 
геть роздратована Ліза.

— Та забудь про це! — різко перебила її Лавінія Кінґ. — Так 
чи інакше в тебе ще є година! 

— Я бачу щось про великий будинок, — правила своєї Емі 
Бра. — Гадаю, це свідчить про раптові новини.

— Неймовірно! — вигукнула Ліза, раптом отямившись. — 
Бан’їп казав, що мій сон минулої ночі значив те ж саме! Просто 
дивовижно! Подумати лишень, є ж на світі люди, що не вірять 
в ясновидіння!

З боку крісла почувся видих, сповнений глибокого суму:
— Дайте мені персик!
Різкий глухий і потойбічний голос належав потворному бла-

китнощокому американцю. На ньому були недоречна грецька 
тога й сандалі. Важко знайти філософську причину, щоб не-
злюбити поєднання такого вбрання із чиказьким акцентом, але 
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все ж можливо. То був брат Лавінії. Він носив костюм наче ре-
кламне оголошення — це була частина їхньої родинної гри. Як 
він сам пояснив би з неабиякою впевненістю, з цієї причини 
люди вважали його дурнем, що давало змогу обчистити їхні 
кишені, поки ті відволікалися на таку привабливу оману.

— Хто сказав «персики»? — відгукнувся сонний молодий 
художник-єврей, що мав неабиякі здібності до спостереження. 

Лавінія Кінґ пройшла від вікна до столу, на якому стояло чо-
тири величезні срібні чаші. У трьох із них були наймиліші кві-
ти з усіх, що можна придбати в Лондоні — пошана її таланту 
від місцевих; четверта ж була по вінця наповнена персиками, 
чотири шилінги за одного. Дівчина кинула один з них своєму 
братові та лицарю Срібної кулі. 

— Не можу зрозуміти, до чого тут хрестовий валет, — про-
довжувала Емі Бра, — тут щось про велику будівлю!

Блауштайн, художник з кривими окулярами на носі, роздив-
лявся персик.

— Так, люба, — гикнула Емі, — буде подорож про лист... 
Дев’ятка й одна десятка, і три по тринадцять. Ти отримаєш ще 
один подарунок, люба, то є правда, як і те, що я сиджу перед 
тобою.

— Справді? — позіхнувши, запитала Ліза.
— Якщо тільки я не відірву руки від цього столу!
— До біса це! — скрикнула Лавінія. — Я йду спати!
— Якщо ти підеш спати на моєму дні народження, я ніколи 

більше з тобою не розмовлятиму!
— Хіба ми не можемо щось удіяти? — запитав Блауштайн, 

який ніколи нічого не робив, лише малював.
— Заспівай-но щось! — запропонував брат Лавінії, вики-

нувши кісточку персика і намагаючись заснути. Біґ-Бен про-
бив чергові пів години. Ці дзвони надто великі, щоб зважати на 
мирські справи. Навіть зміна королівської династії — ніщо для 
його молодого життя!

— Заходьте, заради всього святого! — вигукнула Лавінія 
Кінґ. Її чутливий слух уловив легенький стукіт у двері.

Вона сподівалася на щось захопливе, але то був лише її по-
кірний особистий піаніст — блідий чоловік з манерами, від 
яких оскаженів би навіть гробар, етичними засадами нашіпту-
вача й пихатістю єпископа.
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— Хочу побажати вам довгих і щасливих років життя, — 
звернувся він до Лізи після того, як привітався з товариством 
загалом, — і хочу відрекомендувати вам мого друга, Сиріла 
Ґрея. 

Усі присутні були вражені. Лишень тоді вони усвідомили, 
що до кімнати також зайшов інший чоловік, невидимо й не-
чутно. Той був високий і худий, майже як піаніст, але водночас 
мав своєрідну здатність не привертати до себе уваги. Спочат-
ку він вів себе якомога звичніше: усмішка, уклін, формальне 
рукостискання, влучне слівце для привітання. Але щойно зна-
йомство скінчилося, він раптом зник! Розмова повернула на за-
гальні теми, Емі Бра пішла спати, Блауштайн покинув свято, 
за ним подався Арнольд Кінґ, піаніст підвівся з тієї ж нагоди 
й роззирнувся довкола в пошуках свого друга. І тільки тоді 
всі зрозуміли, що той сидів на підлозі, схрестивши ноги, та не 
звертав жодної уваги на товариство.

Це усвідомлення мало гіпнотичний ефект. Той, хто спо-
чатку був у кімнаті ніким, став усім. Навіть Лавінія Кінґ, яка 
втомилася від світу вже у тридцять, — а тепер їй було сорок 
три, — побачила для себе щось нове. Вона дивилася на байду-
же обличчя юнака. Його щелепа була квадратної форми, а риси 
обличчя — надзвичайно вольові. Маленький рот, наче багряні 
макові пелюстки, напрочуд чуттєвий. Невеликий круглий ніс. 
Здавалося, наче вся активність його обличчя концентрувалася 
в ніздрях. Очі — маленькі й косі, вигнуті брови демонструють 
непокору. Жмутик скуйовдженого волосся над лобом стирчав, 
наче самотня пальма на гірському схилі; а так чоловік був геть 
голомозий — чи то ретельно поголений, оскільки скальп був 
сіруватий. Череп — неймовірно вузький і видовжений.

Лавінія знову поглянула йому в очі. Ті незрушно дивилися в 
одну точку, немов зосередилися на нескінченності. Зіниці зда-
валися гострими, наче вістря шпильки. Вона зрозуміла, що той 
не бачив нічого в кімнаті. У пригоді стала типова кокетливість 
танцюристки: вона рушила до нерухомої фігури й жартома 
зробила перед нею реверанс. Із таким само успіхом вона могла 
вклонитися статуї з каменю.

На превеликий подив, Лавінія відчула руку Лізи на своєму 
плечі. В очах її подруги застиг напіврозгублений, напівдобро-
чесний вираз. А потім жінку сердито відштовхнули вбік. Обер-
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нувшись, вона побачила, як Ліза присідає навпочіпки навпроти 
гостя, зосереджуючи погляд на його очах. Було зрозуміло, що 
він не помічав нічого, що коїлося довкола.

На Лавінію Кінґ раптом накотилася хвиля люті, жінка схо-
пила свого піаніста за руку й відтягнула його до підвіконня.

Подейкували, що знайомство Лавінії з піаністом було надто 
близьким, а чутки не завжди брешуть. Вона скористалася си-
туацією, щоб приголубити його. Моне-Нотт — а саме так його 
звали — сприйняв це як належне. Її пристрасть було втамовано, 
як і його гаманець та себелюбство. Піаністові бракувало харак-
теру — він був канонічним підлабузником, — але влаштовував 
танцюристку, яка зустрічала на своєму шляху і вправніших ко-
ханців. Ця істота не могла навіть приревнувати її до заможного 
виробника автомобілів, що утримував її власним коштом.

Проте цієї ночі їй не вдавалося зосередити думки на піаністо-
ві, натомість вони постійно поверталися до чоловіка на підлозі. 

— Хто він такий? — доволі різко прошепотіла жінка. — Як, 
ти кажеш, його звати?

— Сиріл Ґрей, — байдуже відповів Моне-Нотт. — Можли-
во, у своєму мистецтві він найвеличніша людина в Англії.

— І що в нього за мистецтво?
— Ніхто не знає, — пролунала дивна відповідь. — Він нічо-

го не показує. Цей чоловік — суцільна лондонська таємниця.
— Ніколи не чула про такі дурниці, — розлючено відрізала 

танцівниця. — А проте я з Міссурі. 
Піаніст витріщився на неї.
— Я до того, що ти маєш мені показати, — пояснила вона. — 

Як на мене, він скидається на суцільного позера.
Моне-Нотт стенув плечима. Він не збирався продовжувати 

цієї теми.
Раптом Біґ-Бен пробив північ і цим повернув кімнату до ре-

ального світу. Сиріл Ґрей прийшов до тями, наче змія, що про-
кинулася після шестимісячного сну, а наступної миті вже мав 
вигляд звичайного чемного джентльмена з усіма цими усмішка-
ми та поклонами. Він подякував міс Кінґ за дуже приємний ве-
чір, мовляв, лише відірвався від обговорення на якусь годинку...

— Обов’язково приходьте ще! — саркастично промовила 
Лавінія. — Не щодня можна насолодитися такою чарівною 
розмовою.
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— Мій день народження скінчився, — простогнала Ліза з 
підлоги, — а я так і не отримала свого тринадцятого подарунка.

Емі Бра майже прокинулася. 
— Це якось пов’язано з великим будинком, — почала було 

вона, а потім різко й збентежено обірвала себе, не розуміючи чому.
— Я завжди тут чайної години, — раптом сказала Сирілові 

Ліза. Він з дурнуватою посмішкою торкнувся її руки. І з по-
клоном покинув кімнату, перш ніж бодай хтось устиг це усві-
домити.

Трійко жінок утупилися одна в одну. Несподівано Лавінія 
Кінґ зайшлася сміхом. То була зухвала удавана вистава, і з якоїсь 
причини подруга сприйняла її неправильно — вона розгнівано 
покрокувала до своєї спальні й гучно захряснула за собою двері.

Лавінія, майже так само розлючена, пішла до протилежної 
кімнати й покликала свою служницю. За пів години вона вже 
спала. Уранці жінка пішла навідати свою подругу й застала ту в 
ліжку все ще одягнену, з утомленими червоними очима. Ліза не 
спала всю ніч. Емі Бра, навпаки, усе ще куняла в кріслі. Коли її 
розбудили, вона лишень пробурмотіла:

— Щось про подорож у листі...
Потім вона несподівано струснула головою й мовчки пода-

лася геть у справах на вулицю Бонд, де представляла один із 
найбільших будинків мод Парижа.

Лавінія Кінґ ніколи не розуміла, як це працює і чи працює 
взагалі, проте того дня вона відчула неймовірну тугу за своїм 
автомобільним мільйонером. 

Тож Ліза залишилася в будинку сама. Вона сиділа на дива-
ні, вдивляючись своїми великими чорними, сповненими життя 
очима у вічність. Чорне волосся спадало на чоло, кучерик за ку-
чериком, її засмагла шкіра блищала, а губи безупинно рухалися.

Вона не здивувалася, коли двері без стуку прочинилися. 
Сиріл Ґрей зачинив їх за собою швидким рухом. Жінка була 
зачарована й не могла підвестися, щоб привітати гостя. Він пі-
дійшов, схопив Лізу обіруч за горло, відкинув її голову назад 
й уп’явся прямо в губи, ледь не прокусивши їх. То була цілком 
продумана дія: він миттю відпустив жінку, сів біля неї на ди-
ван і буденно зауважив щось про погоду. Дівчина перелякано 
й здивовано дивилася на нього, проте Сиріл на це не зважав; 
він розпочав розмову, де дріб’язкові теми змінювали одна одну 
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суцільним потоком — театр, політика, література, останні но-
вини мистецтва...

Нарешті жінка настільки отямилися, щоб покликати служ-
ницю і замовити чаю. 

Після чаювання — і ще одного випробовування розмовою 
ні про що — вона дійшла рішення. Або, якщо точніше, змо-
гла усвідомити своє становище. Вона зрозуміла, що належить 
цьому чоловікові тілом і душею. Сором кудись зник, і дівчи-
ну охопило полум’я, що пожирало її. Ліза дала йому тисячу 
можливостей, намагалася повернути розмову на серйозні речі. 
Він вводив її в оману своєю порожньою посмішкою й гострим 
язиком, що зводив усі теми до буденності. О шостій годині Ліза 
подумки вже стояла перед ним на колінах, благаючи лишитися 
на вечерю. Сиріл відмовився, бо вже пообіцяв повечеряти з та-
кою собі міс Беджер в Чейні-вок. Можливо, він зателефонує їй, 
якщо звільниться не надто пізно. Вона благала його перепро-
сити й лишитися; Сиріл відповів — уперше серйозно, — що 
завжди дотримує свого слова. 

Зрештою, юнак підвівся, щоб піти. Ліза прилипла до нього, 
а той зобразив справжнє роздратування у відповідь. Дівчина 
перетворилася на тигрицю, коли Ґрей удавав саму невинність, 
з тією самою порожньою посмішкою на губах.

Сиріл поглянув на годинник. Його поведінка змінилася так 
швидко, наче спалах блискавки. 

— Я зателефоную пізніше, якщо зможу, — мовив він з яко-
юсь дивною жорстокістю й силоміць посадив Лізу на диван.

Сиріл пішов геть, а Ліза лишилася лежати на подушках, не-
самовито ридаючи. 

Увесь вечір перетворився для неї на жахіття — і для Лавінії 
Кінґ так само.

Піаніста, який зазирнув з пропозицією повечеряти, з про-
кльонами вигнали геть. Навіщо він привів того нахабу, того 
грубіяна, того дурисвіта? Емі Бра схопили за її товсті зап’ястки 
й потягнули до карт, але щойно вона промовила «велика будів-
ля», її спровадили геть із квартири. Зрештою, Ліза приголом-
шила Лавінію, що не прийде подивитися на її танець — єди-
ний виступ у Лондоні цього сезону! Це було неймовірно. Проте 
коли та, розгнівана й ображена, пішла, Ліза закуталася в шарф, 
щоб піти за нею слідом, однак передумала ще в коридорі.
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Її вечір минув у вирі вагань. Коли Біґ-Бен пробив одинад-
цяту, Ліза лежала на підлозі в розпачі, проте наступної миті за-
дзвонив телефон. То був Сиріл Ґрей — звісно ж, хто ж іще?

— Коли ти будеш удома? — спитав він. Ліза уявила собі 
його бліду ненависну посмішку так, наче знала її все життя.

— Ніколи! — відповіла дівчина. — Я завтра збираюся ви-
рушити до Парижа найпершим потягом.

— Тоді ліпше мені зайти до тебе зараз.
Його голос був байдужий, як сама смерть — інакше жінка 

кинула б слухавку.
— Зараз не можна, я не одягнена! 
— Тоді коли я можу зайти?
Це було жахливо, ця антиномія наполегливості з придуше-

ним позіханням! Тут рішучість зрадила її:
— Коли захочеш, — прошепотіла вона. 
Слухавка випала в неї з рук, але дівчина встигла почути ще 

одне слово — «таксі».
Уранці Ліза прокинулася мов скупана у мертвій воді. Він 

прийшов і пішов, — не промовивши жодного слова, навіть не 
натякнув, чи прийде знову. Вона наказала служниці пакувати 
речі до Парижа, проте вирушити туди так і не змогла. Ліза по-
чувалася хворою. Істерія перетворилася на неврастенію; утім, 
вона знала, що одне-єдине слово могло б її врятувати. 

Проте цього слова вона так і не почула. Ліза випадково ді-
зналася, що Сиріл Ґрей грав у гольф у Гойлеку. Шалене бажан-
ня знайти його розгорілося в дівчині одночасно із бажанням 
вкоротити собі віку.

Минуло чимало часу, перш ніж Лавінія Кінґ помітила, що з 
Лізою справи геть кепські. Її думки рідко полишали межі фан-
тазування про власні таланти й розваги. А проте вона привезла 
подругу до Парижа: так чи інакше та була потрібна їй, щоб гос-
подарювати в будинку.

Уже через три дні після приїзду до Парижа Ліза отрима-
ла листівку. На ній не було нічого, окрім адреси й поштової 
марки. Жодного підпису, незнайомий почерк — але вона все 
зрозуміла. Дівчина надягла капелюшок та манто й побігла вниз 
сходами. Автівка чекала на неї біля дверей. За десять хвилин 
вона стукала у двері студії Сиріла. 

Той відчинив двері.



16

Його руки були розкриті для обіймів, але Ліза впала йому 
до ніг.

— Мій китайський боже! Мій китайський боже! — вигуку-
вала вона. 

— Чи дозволиш мені, — серйозно промовив Сиріл, — від-
рекомендувати тобі мого друга й наставника — містера Саймо-
на Іффа?

Ліза підвела погляд. У кімнаті був ще один чоловік, дуже 
старий, але неймовірно жвавий та енергійний. Дівчина зніяко-
віло підвелася на ноги.

— Насправді я не наставник, — м’яко мовив старий, — бо, 
виявляється, наш господар — китайський бог. А я — простий 
дослідник китайської філософії. 

Розділ другий

Філософське обговорення природи душі

— Є невелика різниця — з огляду на нашу європейську ви-
тонченість — між китайською та англійською філософією, — 
зауважив Сиріл Ґрей. — Китайці хоронять чоловіка заживо в 
мурашнику, англійці ж знайомлять його із жінкою.

Ці слова змусили Лізу ля Джуфрію отямитися. То було ска-
зано не жартома.

Відтак вона вирішила роззирнутися.
Сиріл Ґрей кардинально змінився. У модному Лондоні він но-

сив костюм темно-червоного кольору, а сірий метелик неймовір-
них розмірів приховував м’який шовковий комір. У богемному 
Парижі його вбрання було збіса клерикальним у своїй формаль-
ності. Сюртук, який щільно облягав тіло, сягав колін, а його по-
крій був такий само строгий, як і вишуканий. Штани були світ-
ло-сірого кольору. Велика чорна краватка-самов’яз кріпилася до 
високого цупкого коміра кабошоном такого темного сапфіра, що 
його важко було помітити. У правому оці —  монокль без оправи. 
Манери чоловіка також змінилися відповідно до костюма. Гордо-


