
5Воїни Карла ХІІ 5

Чаñòèна І

ЗЕЛЕНИЙ КОРИДОР

Із замкоâої манñардè, де ñòаршèй над ïожежнèка-
мè òорãóâаâ ãорілкою òа ïèâом, âèшòоâхалè ñходамè 
доâãоâ’язоãо âóзüкоïлечоãо клієнòа й кèнóлè âñлід ïорож-
нüоãо цèноâоãо кóхля, òа òак, що òой ïрокоòèâñя між òóф-
лямè. Чолоâік бóâ ó брóднèх шòоïанèх камâолüнèх ïан-
чохах. Поâ’язаâшè ïоâерх роòа й неãоленèх щік шèйнó 
хóñòкó й âñòромèâшè рóкè â кèшені âійñüкоâоãо ïлаща, 
âін ñòояâ як óкоïанèй.

– Сïроâадüòе зâідñè цüоãо Наâіженоãо Екероòа! – ñка-
заâ ñòаршèй. – Âèïлюнóâ, халамèднèк, òюòюноâó жóйкó 
â ïèâо, âколоâ Пеòòера-маляра шòоïалüною ãолкою… Не 
людèна, а цілèй òобі міх ïñоòè. А òоді ñкладіòü розбірнèй 
ñòіл! Далè наказ зачèнèòè замкоâó брамó, бо йоãо короліâ-
ñüка âелèчніñòü ñкоро на òой ñâіò ïереñòаâèòüñя.

Одèн із дозорціâ, Гокан, бóâ ñòарèй âірнèй ñлóãа Карла 
Одèнадцяòоãо. Сóмèрнèй з лèця, ходèâ ó цóïкèх шòанах 
òак розкарячкóâаòо, нібè щойно зліз із коня. Підібраâшè 
кóхолü, люб’язно âñóнóâ йоãо ïід ïахâó Екероòó.

– Я ïроâедó âаñ, ïане офіцере, – ñказаâ Гокан. – 
Пане лейòенанòе чè як òам іще.

– Ларñ Екероò – це каïіòан âійñüкоâої флоòèлії йоãо 
мèлоñòèâоãо маєñòаòó, –âідказаâ заâодіяка. – Âін бóâаâ 
ó бóâалüцях, òямèòü чóжі моâè. Оñü òóò, на замкоâомó ãо-
рèщі, не бачаòü різнèці між людüмè і людèñüкамè. Подам 
ñкарãó, òакè ïодам. Хіба ж не казаâ я âам, що неâдоâзі 
ïаде âоãнянèй дощ із неба і ïолóм’я охоïèòü кожнó бал-
кó â цüомó бóдèнкó? О âè, ïродажні райці, неñïраâедлèâі 
ñóдді, âашèм хлібом наñóщнèм ñòанóòü ïрокляòòя і нарі-
кання, і ãніâ Гоñïоденü ляже òяãарем на âñю країнó.

– Не âарòо, ïане лейòенанòе... е-е-е... каïіòане, âеñòè 
річ ïро ãірше лèхо, ніж òе, що Боã нам óже заâдаâ. У ïе-
редміñòях шèряòüñя ïожежі, деñяòü ліò маємо неâрожай і 
ãолоднечó. Чеòâерòü жèòа кошòóє âже дâанадцяòü ñрібнèх 
рèкñдалеріâ. Незабаром забракне кормó наâіòü ó короліâ-
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ñüкій ñòайні. Кораблі з доâізнèм зерном âморозèлèñя â лід 
ãен òам між оñòроâамè.

Екероò ñïóñкаâñя ïорóч з нèм ñходамè й роззèраâñя, ні 
на чомó не ñïèняючè ïоãлядó неñïокійнèх очèцü. Раз ó раз 
зóïèняâñя, кèâаâ і щоñü мèмрèâ ñобі ïід ніñ.

У бійнèцях мèãоòіâ замкоâèй дідèнецü, а ïонад нèм – 
крèòа òераñа з обеліñкамè òа âарòоâèмè, що ïроходжалèñя 
ґалереєю для ñóрмачіâ. Удалèні, за заñніженèмè âежамè й 
дахамè, на замерзломó озері Меларен, між оñòроâамè Кóнґ-
ñãолüм і Седер, рóхалèñя неâелèкі ãóрòè людей, òемнèх на 
òлі крèãè. Березнеâе надâечір’я оñâіòèло âñю залó â західно-
мó крèлі замкó. Здаâалоñя, що òам заïалèлè ñâічкè â люñòрі.

– Так, òак, – бóрмоòіâ Екероò, – ãоріòèме âñе, âñе. Âñе, 
що бóло нашою ãанüбою. Âñе, що бóло нашою âелèччю. Я 
дèâèâñя на оñяйнèх мóжіâ ó небеñах. Колè ñèджó âночі, кó-
рячè люлüкó, бачó â òюòюноâомó дèмі чóдоâні ïланèдè. Âонè 
âказóюòü мені, що ïорóшèâñя даâній лад ó ñâіòі. Â Мадяр-
щèні й Німеччèні небо оñèïаєòüñя роямè араâійñüкої ñара-
нè. Âоãнедèшні ãорè âèâерãаюòü розжарене каменюччя. Дâа 
рокè òомó, â люòомó, òраâа â Юрґордені1 на ïалецü âèроñла, 
мè ñлóхалè âеñнянèх ïòахіâ, а â òраâні їздèлè на ñанях. У 
ñерïні ãнóлоñя колоññя, обòяжене ïамороззю, а ó âереñні я 
збèраâ ñóнèці на Еññèнґені2. Оñü ó òакі чаñè Âñеâèшній âід-
крèâає очі ñâоїм обранцям, щоб бачèлè ïрèхоâане.

– Радè Боãа, не кажіòü òак! – залеïеòаâ Гокан. – А 
колè ó âаñ òакі âèдіння? Уâі ñні чè наяâó?

– У наïіâдрімоòі.
– Обіцяю, що ïередам кожне ñлоâо йоãо короліâñüкій 

âелèчноñòі, якщо âè, лейòенанòе, захочеòе ïраâдèâо розïо-
âіñòè мені âñе, що ïобачèлè й дізналèñя. Подèâіòüñя он на 
òі дâа âікна із зачèненèмè âіконнèцямè. Менш як ïіâãодè-
нè òомó я òам бóâ. Там ñèдèòü йоãо короліâñüка âелèчніñòü 
ó кріñлі, заñòеленомó коâдрамè òа ïодóшкамè. Такèй óже 
ñòаâ маленüкèй і âèñхлèй, що òілüкè ніñ і ãóбè лèшèлèñя. 
Королü не може зâеñòè ãолоâó. Бідолашнèй, мóñèòü òерïі-
òè òакó мóкó, хоча йомó âñüоãо ñорок рокіâ із ãаком. Колè 
йоãо âелèчніñòü раніше ходèâ, накóлüãóючè, â ïокоях, я 

__________________________
1 Дільниця Стокгольма, колишній королівський звіринець (тут 

і далі – примітки перекладача).
2 Острів на озері Меларен, у межах Стокгольма.
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радо âèñлèзаâ на âолю, а òеïер – не дóже, бо ñоâіñòü ãрè-
зе. Бóâа, âін, облèâаючèñü ñлüозамè, обнімає й ïрèãорòає 
мене, хоч я й найменш значнèй із ñлóã. Не ãадаю, що âін 
ïрèхèлüнішèй до ñâоãо ñèна, ніж до її короліâñüкої âелèч-
ноñòè. Колè âèклèче ïрèнца, òо ãоâорèòü мало, лèшенü 
ñèдèòü і дèâèòüñя на нüоãо. Нèні âеде річ òілüкè ïро дер-
жаâó, ні ïро що інше. Ще òèжденü òомó я бачèâ ó короля 
на колінах ïаïерè ïро інñïекцію короліâñüкоãо майна, ïро 
мèòо і âñілякі дрібнèці, а òеïер âін наïèñаâ òаємні ïорадè 
ñâоємó ñèноâі, ïоклаâ лèñòа â залізнó ñкрèнüкó й заïеча-
òаâ її. Як òілüкè ââійдеш до ïалаòè, йоãо âелèчніñòü ãлядèòü 
на òебе блèñкóчèмè âід лèхоманкè очèма і, заòèнаючèñü, 
моâèòü одні й òі ñамі ñлоâа: «Доïоможè мені, доïоможè 
мені збереãòè держаâó, зробèòè моãо ñèна ãіднèм і мó-
дрèм! Короліâñòâо! Короліâñòâо!»

Гокан ïроâіâ долонею ïо лобі. Сïіâрозмоâнèкè йшлè 
âнèз ñходамè âід бійнèці до бійнèці.

– У ïокої, що ïід намè ліâорóч, ïробóâає її âелèчніñòü 
королеâа-âдоâа. Оñòаннімè днямè âона замèкаєòüñя на 
ключ, і наâіòü Теññін3 òóдè не добереòüñя зі ñâоїмè òекамè. 
Ніхòо не знає доñòеменно, що âона намèñлèла, але, як мені 
здаєòüñя, її âелèчніñòü ïроãаняє ïохмóрі дóмкè за ïарòіямè 
ó ï’яòü карò із козèрем. Тоді бренчаòü і дзâеняòü брелокè 
об край карòярñüкоãо ñòола, хрóñкоòяòü, шелеñòяòü і ша-
рóдяòü мережèâа òа бóфè... і ціïок із золоòою ãолоâкою 
ñïоâзає на ïідлоãó...

– А âродлèâа ïанна Гедâіґ Сòенбок4, ñòоячè за ñòілü-
цем, кланяєòüñя й ïідбèрає òоãо ціïка.

– Зâèчайно, цüоãо âона не робèòü, бо ж даâно âèйшла 
заміж, ïоñòарілаñя, обабèлаñя й ñèдèòü âдома. Лейòенанòе, 
âè жèâеòе òілüкè мèнóлèм і майбóòнім.

– Може, й òак! – недобре ïрèñкалèâ очі Екероò і òèцü-
нóâ ïалüцем на ноâе ïіâнічне крèло замкó, яке недаâно 
ñïорóдèâ Теññін, колè зріâнялè з землею ñòаре. Біля най-
âèщèх âеж ще ñòояло кілüка рèшòоâанü із ялèноâèм ãіл-
лям. – А хòо ж жèâе ïід оцèм доâãèм дахом? Тüхó, хай 

__________________________
3 Нікодемус Тессін-молодший (1654–1728) – один із найвизна-

чніших шведських архітекторів бароко, граф.
4 Гедвіґ Елеонора Стенбок (1658–1714) – придворна шведська 

дама.
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йомó біñ! Та ніхòо òам не мешкає... ані не ãадає мешка-
òè, я знаю. Чомó б не залèшèòè âñе, як бóло? Хай дідüко 
âхоïèòü оòó ґоòòорïñüкó бабó5, що âòоâкла â ãолоâó йоãо 
короліâñüкої âелèчноñòè âñі ці дóрощі з ïобóдоâою òа ïе-
ребóдоâою! Пане ñòражнèкó, як ó кожної людèнè є дóша, 
òак ñамо й ó кожномó ñòаромó бóдèнкó є âñілякі ïрèâèдè 
òа інші іñòоòè ïіòüмè, що òóрбóюòüñя й неïокояòüñя, колè 
ïрèходяòü людè з кèркамè òа келüмамè. Чè ïам’яòаєòе Зе-
ленèй корèдор, що колèñü бóâ ïід дахом, ïонад ñòарою 
замкоâою церкâою? Оñü òам мені âïерше âідкрèлèñü очі. 
О, я òакè ïро це розïоâім. Розкажó âñе, якщо âè ïроâеде-
òе мене додомó, а òоді додержèòе обіцянкè й ïереïоâіñòе 
кожне моє ñлоâо йоãо короліâñüкомó маєñòаòó.

Зійшоâшè до âхідної брамè, âонè ïішлè моñòом через 
замкоâèй ріâ з âодою. Кóр’єр із шкіряною ñóмкою на ñïè-
ні ñаме зіñкочèâ із коня й âідïоâідаâ на безліч ïèòанü. Го-
лоñ бóло чóòè на òлі òóïоòó ніã і ãóчнèх наказіâ.

– За ñорок âерñò на ïіâніч âід Сòокãолüма я бачèâ òрüох 
оñіб... Сèділè на óзбіччі й харчóâалèñя здохляòèною... У 
Норрланді фóнò борошна, змішаноãо з меленою корою, 
кошòóє чоòèрè ñрібні рèкñдалерè... Солдаòè âмèраюòü з 
ãолодó... У ïолках бракóє мало не ïолоâèнè âоякіâ...

Екероò зãідлèâо кèâнóâ на знак òоãо, що, моâляâ, âін це 
âже âіддаâна знає. Ішоâ ïорóч Гокана, âñòромèâшè цèно-
âоãо кóхля ïід ïахâó й заñóнóâшè рóкè â кèшені.

Колè ці дâоє зійшлè на ãорèще â Тронґñóнді6, ãоñïодар 
ïідозріло й ñкоñа зèркнóâ на Гокана. Âñòаâляючè ключа 
â замкоâó шïарèнó, óâажно ïрèдèâляâñя, чè – ñохранè 
Боже – не ïробраâñя хòоñü ñюдè, колè нікоãо не бóло âдома.

Âелèке й холодне ïомешкання. На ïідâіконні ñòояла 
кліòка з білкою, на ñòіні ïрèкріïлено нèзкè безлічі монеò. 
Блèñкóчі елüблонзüкі далерè, малі й âелèкі мідні монеòè, 
реâелüñüкèй ï’яòèдóкаòнèк і наâіòü кілüка ñòарèх ïалü-
мñòрóхіâñüкèх7 банкноò, що âже òрèдцяòü рокіâ не ходèлè 
â обіãó. Екероò оãлянóâ і ïерелічèâ ãроші.

__________________________
5 Ідеться про Гедвіґ Елеонору Гольштайн-Ґотторпську (1636–

1715), королеву Швеції, дружину Карла Х. Була двічі реґентшею – 
при синові Карлі ХІ і при внукові Карлі ХІІ.

6 Південна дільниця Стокгольма.
7 Ці банкноти запровадив у 1661 році Юган Пальмструх (1611–1671).
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– Дóрнèкè, – ïояñнèâ âін, – заïроòорююòü âлаñнèй 
ñкарб òак ãлèбоко, що ñамі не можóòü ïèлüнóâаòè йоãо, нó 
а я хочó маòè ñâоє добро на âèдноòі, щоб ó разі âелèкої 
ïожежі шâèденüко âкèнóòè йоãо â òорбó.

Екероò âèдобóâ із кóòа ï’яòü ïолін, ïоклаâ їх ó ïіч і 
ïідïалèâ обñмоленою ïалèчкою. Гоñïодар і ãіñòü наòоïòа-
лè люлüкè, а що не бóло ñòілüціâ, óñілèñя на ïідлозі біля 
каміна.

– Гоâоріòü. Слóхаю! – ñказаâ Гокан.
І Екероò ïоâіâ оïоâідü.

– Ніколè â жèòòі я не бачèâ нічоãо ñòрашнішоãо, як 
Зеленèй корèдор. То бóло â òі чаñè, колè я ñлóжèâ ïідофі-
цером на âійñüкоâій флоòèлії. Теïер мені даюòü злèден-
нó ïенñійкó – дâіñòі ï’яòдеñяò далеріâ. Подóмаòè òілüкè! 
Мене ïоòóрèлè із ñлóжбè, бо ïобоюâалèñя, що інакше я 
дійшоâ бè до адмірала. Таж Ганñ Âахòмайñòер8 ñам ïраãнóâ 
домоãòèñя òакоãо чèнó. «Цей чолоâ’яãа з ãлóздó з’їхаâ!» – 
крèкнóâ âін на ïалóбі, колè я ґречно ïоïрохаâ йоãо ñïер-
шó зняòè каïелюх, а òоді âже наказаòè мені даòè лад ñнаñ-
òям. І на òомó âñе для мене ñкінчèлоñя. Мене ïрозèâалè 
Наâіженèм Екероòом óñюдè, де òілüкè я бóâаâ. Оñü ó чомó 
річ. Якоñü одèн біднèй ïідмайñòер, ïоніñ до моãèлè ñïочаò-
кó ïрèяòеля, òоді – ñâоãо майñòра, а ïо òомó – за міднèй 
шеляã – óже âñякоãо, що òілüкè òраïляâñя. Зãодом надбаâ 
ñобі ïромащеноãо каïелюха òа доâãоãо чорноãо ïлаща, а 
колè з ïоñïіхó âèïадалè йомó з кèшені моòкè шнóркіâ... 
діòè âòікалè й крізü ñлüозè крèчалè: «Трóïоноша, òрóïо-
ноша!» Еò, хоч òè й оòакèй хо, òа мè âñі зліïлені з од-
накоâоãо òіñòа. Перекажіòü це доñліâно йоãо короліâñüкій 
âелèчноñòі...

Оòож, на òой чаñ я бóâ маñòак малюâаòè й креñлèòè. 
Кілüка дніâ ïеред ñâаркою з Âахòмайñòером мені мèлоñ-
òèâо ïоâелілè âзяòè з ñобою ще одноãо ïідофіцера, якоãо 
зâалè Нілüñом, і âлашòóâаòèñя â коморі òої замкоâої âежі, 
що край ïоòокó, ïонад ñòарою ïаïіñòñüкою церкâою. Мè 
малè зробèòè креñлення ïоламаноãо ґалеонноãо ліхòаря, 
бо королеâа-âдоâа захоòіла, щоб âèãоòоâèлè ноâèй для її 
__________________________

8 Ганс Вахмайстер (1641–1714) – шведський граф, королів-
ський радник. Адміралом став у 1676 році.
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меларенñüкèх шлюïіâ. Колè мè ïроñèділè òам óâеñü денü, 
ãóляючè â карòè òа коñòі й ñердячèñü на òой розòрощенèй 
ліхòар, якоãо, мабóòü, ñам дèяâол не даâаâ накреñлèòè, зай-
шоâ мені â ãолоâó дóр, і я ãóчно ñïèòаâ:

– Нілüñе, чè бачèâ òè колè-небóдü ïñа з ï’яòüма лаïа-
мè?

Мій òоâарèш здâèãнóâ ïлечèма, а я ïоâіâ далі:
– Недаâно я бачèâ òакоãо на Залізномó рèнкó. Біã на 

чоòèрüох лаïах, а ï’яòó òрèмаâ ó ïèñкó.
Нілüñ ñòаâ нерâóâаòèñü, і щоб йоãо роздраòóâаòè, я ще 

âèще ïідняâ ãолоñ:
– Сïраâжніñінüкèй недоòеïа з òебе! А може, ще й ñла-

бодóх, зараз ïобачèмо. Закладаюñя на оñü цей цèноâèй 
кóхолü, на ñïраâжнє шамïанñüке âèно, налèòе â нüомó ïо 
âінця, й на дóкаò на денці, що ïіñля òоãо, як задзâонèòü 
âарòа, я ñамоòою ïройдóñя Зеленèм корèдором.

– Знаю, – âідказаâ Нілüñ, – що колè òè âже заïо-
âзяâñя ïобèòèñü об заклад, òо даремно âідмоâляòè òебе âід 
òакої заòії. Не хочó, щоб òè маâ мене за ñкóïоãо на ïрè-
ãощення. Томó, любèй Екероòе, я ладен ïрèñòаòè на òе, 
що òè надóмаâ, але ба – боюñя âідïоâідалüноñòè ïеред 
òâоєю ñòарою маòінкою, â разі якбè òобі ïрèключèлоñя 
щоñü лèхе. Оòже, ïідó òакè додомó. Уденü доâолі ïрèємно 
ñïоãлядаòè на ці розкішні хоромè, òа âночі òóò кояòüñя 
різні чóдаñії, і я âоліâ бè ïереñïаòèñя â жалюãідній ïрè-
ãородній халóïі.

Я обізâаâ йоãо бояãóзом і âідïóñòèâ на âñі чоòèрè âіòрè. 
Доïірó оïèнèâшèñü на ñамоòі, заóâажèâ, що âже ñмеркає. 
Щоб ïідбадüорèòèñя, зійшоâ ñходамè на ïіддашшя, до Зе-
леноãо корèдорó, й ãлянóâ ó замкоâó шïарèнó.

У баãаòüох міñцях облóщèлаñя зелена фарба, й ñòінè 
âідñâічóâалè колèшнüою, яñкраâо-черâоною. Під нèмè 
ñòоялè âñілякі зóжèòкоâані домашні знадобè. Бóло âèдно 
шафè òа ñòілüці, малüоâèдла з ñобакамè òа кінüмè, а òрохè 
âіддалік – ліжко, ïокрèòе заïоною. Обабіч хоâалèñя ніші, 
де цяïало й краïало з діряâоãо дахó.

Уñе діялоñü ó Âалüïóрґієâó ніч, а це òака ïора, колè до-
âолі ñâіòло, оòож я ïочóâаâñя òрохè безïечніше. Міã бè 
ñіñòè на ñходах і ïеречекаòè, але знаâ, що ïід ïідлоãою жè-
âóòü дèâні іñòоòè. Âарòоâі зâалè їх нічнèмè ïочâарамè, бо 
òі ïіднімаюòü òрóхляâі дошкè й âèñоâóюòü ноñа òілüкè òоді, 
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колè ñòемніє. На зріñò не âèщі âід òрèрічнèх діòей, маюòü 
брóнаòні жіночі òіла і ходяòü ãоляком. Âонè чаñòо ñèдяòü 
на шафах, розмахóючè рóкамè, а хòо òоркнеòüñя òакої ïро-
яâè, òой до рокó ïомре. Ці іñòоòè радо ãаñаюòü на ãорèщі 
й, бóâає, òак ãалаñóюòü ó нóжнèкó й ñòóкаюòü ïід ñідалом, 
що жодна ïрèдâорна дама не наâажèòüñя òóдè ïіòè. Краще 
âже ïролежèòü з колüкою âñю ніч.

Почóâшè дзâін ñòорожі, я зразó ж âідчèнèâ дâері на-
âñòіж.

Сòóïèâ бóâ крок óïеред, але âраз ïройняâñя òакèм 
ñòрахом, що заñòèã на міñці, âхоïèâшèñü за одâірок, і òілü-
кè дèâèâñя. У ïлішèні на одній із ïобіленèх âаïном шè-
бок я óãледіâ âежó на ãряді Брóнкеберґ і здобóâ дар рóхó. 
Прожоãом кèнóâñя â Зеленèй корèдор, щоб óñòèãнóòè ïо-
âернóòèñя ще ïеред òèм, як ñòèхне дзâін. Покè âін лóнає, 
òемні ñèлè не маюòü моці.

Добіãшè деñü до ñередèнè корèдорó, я раïòом ïобачèâ, 
як щоñü òемне меòнóлоñя ïоâз заïонó і юãнóло â одне з 
кріñел – чè òо ñхоâаòèñя, чè òо ïрèчаїòèñя. Мені ïідіãнó-
лоñя ліâе коліно, і я ïочóâ âідлóння ñâоãо крèкó на ãорèщі. 
Саме з цієї мèòі âідкрèлèñя мої очі, òèм-òо людè й ïрозè-
âаюòü мене наâіженèм.

У ñâіòлі, що ïадало з âікна, я ïобачèâ, що â кріñлі ñè-
дèòü чолоâік. Не рóхаâñя, як і я. Зненацüка ñхоïèâ мене за 
рóкó й шеïнóâ крізü зóбè:

– Figlio di un cane!9 Шïèãóн? Га? Âарòіâнèк королеâè-
âдоâè?

– Хай Боã мèлóє! – âèбелüкнóâ я, âòямèâшè, що це 
людñüка іñòоòа. По òомó, як їй òремòілè й ходèлè ходором 
рóкè, можна бóло розïізнаòè, що налякалаñя не менш, ніж 
я. Іще я ïоміòèâ, що цей чолоâік ходèòü ó ñамèх ïанчохах, 
а òóфлі ñхоâаâ за ïазóхó.

Зібраâшè дóмкè, я оïèñаâ ñâою безãлóздó âèòіâкó. Зре-
шòою, âін ïоâірèâ.

– Оце ще мені кляòе наïіâрозâалене ñòаре ãніздо, – 
забóрчаâ чолоâік, щоб ïрèхоâаòè ñâоє заñкочення. – Тóò 
òак ïроòікає дах, що я ãеòü ïромочèâ ноãè. Щоб мені не 
жèòè, якщо на цüомó міñці не зâедóòü ноâої бóдіâлі... Чоло-
âіче добрèй, колè знаєш дороãó, òо доïоможè мені âèйòè 
__________________________

9 Сучий сину! (іт.).
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з цüоãо ïодоâоãо лабірèнòó й добраòèñя до балеòної залè. 
Хòо я òакèй – це неâажлèâо.

– То й ãаразд, – âідïоâіâ я, хоча, зâèчайно, âïізнаâ 
мèлоñòèâоãо камерãера Теññіна.

Âін моâчкè âхоïèâñя за фалдó моãо ïлаща, я обернóâñя 
й рóшèâ ïоïеред йоãо мèлоñòè. Мабóòü, мè бóлè обèдâа 
однакоâо раді, що зóñòрілèñя. Колè дійшлè на міñце, Теñ-
ñін наказаâ мені залèшèòèñя за дâерèма. Я чóâ, як ó ïрè-
ñмеркó ãарцююòü нічні ïочâарè, òомó òрèмаâñя за клямкó, 
щоб ó разі чоãо âідразó розчахнóòè дâері й ïрошмèãнóòè 
â залó. За âікном бóло âèдно ïоòік, а âñередèні ïрè ñòінах 
ñòояла безліч кóліñ із розмалüоâанèмè ïідñòрèженèмè де-
реâамè òа білèмè зáмкамè.

Теññін зóïèнèâñя ïоñеред залè й òрèчі ïлеñнóâ ó долоні.
З-за кóліñ з’яâèлаñя якаñü дама й âідкрèла âічко ïоòай-

ноãо ліхòарèка. Неâже це Гедâіґ Сòенбок, камер-фрейліна 
оâдоâілої королеâè?! «Дèâè-но, – ïодóмаâ я, ïрèкóñèâшè 
ãóбó, – якèх âèñокèх ïороãіâ доñкочèâ цей чóжоземнèй 
дженджèк!»

– Гедâіґ, моя òè найдорожча! – озâаâñя âін. – Ходімо, 
і òо âже, до òâоãо ïокою. Ніякèх âідмоâок, ma chère10!

На òой чаñ майже òрèдцяòèï’яòèліòня11, Гедâіґ Сòенбок 
рóшèла до Теññіна, дóже âже шòèâна òа холодна. Моãла 
б âèдаâаòèñя безñердечною й бездóшною, якбè не òе, що 
âона âменò зашарілаñя й цілком змінèлаñя, ïоòраïèâшè â 
коханцеâі обіймè.

Не ïоãамóâаâшèñü, я óïіâãолоñа боâкнóâ:
– Оãо!
Теññін обернóâñя. Добряче âзяла йоãо корòячка, бо ж 

òілüкè наñóïèâñя й ïóñòèâ ïоòік краñномоâñòâа, щоб âè-
òлóмачèòè, чомó я òóò.

– У âñякомó разі нам ïоòрібен ïомічнèк, – ñказаâ 
âін, – і оñü цей Екероò нічèм не ãіршèй, ніж хòо іншèй. 
Якщо âміє моâчаòè, òо не обділяòü йоãо âèнаãородою.

Âідòак, даâшè мені ліхòар, наказаâ ïройòè нèзкою ïо-
рожніх кімнаò для заñіданü – ñïаñèбі за лаñкó! – й далі 
держаòè оïèñанèй нèм кóрñ аж до корèдорó, де мешка-
юòü фрейлінè оâдоâілої королеâè, – ñолодкèх âам ñніâ, 
__________________________

10 Моя дорогенька (фр.).
11 Стенбок вийшла за Тессіна, маючи 31 рік.
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мої кралечкè! А òоді, делікаòненüко óïеâнèâшèñü, що òам 
не дзèжчаòü мóхè-цокоòóхè ó дâірñüкèх ñóкнях, зразó ж 
ïоâернóòèñя й доïоâіñòè ïро це.

Ба, доâелоñя ïоâідомèòè щоñü інше. Я чóâ, як òоâчóòüñя 
ïочâарè за дâерèма кóнñòкамерè, бачèâ, як âонè з іñкор-
камè â рóках ãаñаюòü ñходамè до архіâної залè, де â на-
ñòіннèх шафках зложено імïерñüкі докóменòè. А наñамкі-
нецü я наòраïèâ на одноãо з âарòіâнèкіâ королеâè-âдоâè. 
Сèдіâ, ñïершèñü на ñòінó, й ñïаâ над ñâоїм ліхòарем.

– Йоãо ïідіñлалè âже ïіñля òоãо, як я âèйшла, – обізâа-
лаñя Гедâіґ Сòенбок. Сòояла, зноâó шòèâна й холодна. – 
Âін і не здоãадóєòüñя, що ïòашка âже âèïóрхнóла. Але як 
òóдè ïоâернóòèñя?

Âідâіâшè Теññіноâі рóкè âід ñебе, âона замèñлèлаñя.
– Я âже здаâна âідчóâаю лèхе й ïобоююñü. Цієї ночі 

бóде з намè ñкандал. Її âелèчніñòü реâнóє.
Теññін заãрібаâ рóкамè ïоâіòря, немоâбè хаïаâ неâèдè-

мі мечі òа кèнджалè. Йоãо очі меòалè блèñкаâèці.
– Реâнóє? До мене? У ñâої ñорок ліò âона шïакóâаòа, з 

хрèïкóâаòèм òа баñоâèòèм чолоâічèм ãолоñом. Неâже мені 
наâікè ñóдèлоñя âèñлóхоâóâаòè оцю балачкó?! Перед кèм 
âèкладаòèмó ñâої ïланè, ó коãо ïрохаòèмó мèлоñòèâоãо за-
ñòóïнèцòâа, як не â Гедâіґ Елеонорè Шâедñüкої?! – âкло-
нèâñя камерãер. – Одначе нічоãо не бійñя, моя наймèліша, 
до òебе ніколè не ïрèлèïне ñором. Уже зараз, цієї ночі, 
ïідеш зі мною зâідñè. Бóдü-колè можна роздобóòè ñанè, а 
òоді... Addio!12 Маю ïрèяòеліâ â Іòалії.

– Боã на небі знає, – âідïоâіла âона, – що я заâждè 
ладна ïіòè за òобою, колè òілüкè ïобажаєш, і до людей мені 
ãеòü байдóже. Праãнó бóòè ïорóч òебе й не розлóчаòèñя. 
Але ñïершó ãóрòом із щèрèм дрóãом і ïокроâèòелем ïо-
міркóймо, як òóò найрозñóдлèâіше âчèнèòè. Маю на мèñлі 
Еріка Ліндшелüда. Сüоãодні âін ï’є чарó з йоãо âелèчніñòю. 
Хай Екероò зійде на дідèнецü, до òèх âóзüкèх ñходіâ, що âе-
дóòü до короліâñüкèх ïокоїâ, і ïочекає òам на Ліндшелüда. А 
òоді хай, дóже ґречно ïереïроñèâшèñü, зâернеòüñя до нüоãо 
й ïоïроñèòü, щоб ïоñïішèâ ñюдè... до мене.

Теññін неñхâалüно махнóâ рóкою, òа я на òе не зâажèâ. 
Âоліâ ïідкорèòèñя цій блаãородній ïанні.
__________________________

12 З богом! (іт.).


