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ÊÍÈÃÀ 1

Ðîçä³ë I
Åììà Âóäõàóñ, âëàñíèöÿ ðîçê³øíîãî ìàºòêó òà ùàñëèâî¿
âäà÷³, âðîäëèâà, ðîçóìíà ³ áàãàòà, çäàâàëîñÿ, âò³ëþâàëà â ñîá³
äåÿê³ ç íàéîìð³ÿí³øèõ äàð³â çåìíîãî ³ñíóâàííÿ ³ ïðîæèëà íà
ñâ³ò³ ìàéæå äâàäöÿòü îäèí ð³ê áåçòóðáîòíî òà áåçæóðíî.
Âîíà áóëà ìîëîäøîþ ç äâîõ äî÷îê íàäçâè÷àéíî ëþáëÿ÷îãî
áàòüêà, ÿêèé â óñüîìó ¿ì ïîòóðàâ, ³ ÷åðåç çàì³ææÿ ñâîº¿ ñåñòðè
ùå çìàëå÷êó ñòàëà õàçÿéêîþ â éîãî áóäèíêó. Ìàòè ¿¿ ïîìåðëà
äóæå äàâíî, ³ òîìó â Åììè çáåðåãëèñÿ ëèøå íåâèðàçí³ ñïîãàäè
ïðî ìàòåðèíñüêó í³æí³ñòü; ¿¿ æ ì³ñöå çàñòóïèëà äáàéëèâà ãóâåðíàíòêà, ÿêà â³äçíà÷àëàñÿ ñïðàâä³ ìàòåðèíñüêîþ äîáðîòîþ òà
÷óéí³ñòþ.
Ø³ñòíàäöÿòü ðîê³â ïðîæèëà ì³ñ Òåéëîð ó ðîäèí³ ì³ñòåðà
Âóäõàóñà, âîíà áóëà á³ëüøå ïîäðóãîþ, í³æ ãóâåðíàíòêîþ, äóæå
ëþáèëà îáîõ äî÷îê, à îñîáëèâî  Åììó. ¯õí³ ñòîñóíêè ñêîð³øå
íàãàäóâàëè äðóæáó ñåñòåð. Íàâ³òü ùå òîä³, êîëè ì³ñ Òåéëîð
îô³ö³éíî ïðàöþâàëà ãóâåðíàíòêîþ, ¿¿ äîáðîòà ìàéæå í³êîëè íå
äîçâîëÿëà ¿é âäàâàòèñÿ äî ÿêèõîñü îáìåæåíü; à òåïåð, êîëè â³ä
íàëüîòó îô³ö³éíîñò³ äàâíî óæå ³ ñë³ä ïðîïàâ, âîíè æèëè ïîðó÷
ÿê ïîäðóãè, ùî â³ä÷óâàëè âåëèêó âçàºìíó ñèìïàò³þ. Åììà ÷èíèëà íà ñâ³é âëàñíèé ðîçñóä, äóæå ïîâàæàþ÷è äóìêó ì³ñ Òåéëîð, àëå êåðóþ÷èñü çäåá³ëüøîãî ñâîºþ.
Ðåàëüí³ æ âàäè ñòàíîâèùà Åììè êðèëèñÿ â íàäàíí³ ¿é, ìîæëèâî, äåùî íàäì³ðíîãî ïðàâà íà ñàìîñò³éí³ â÷èíêè òà â ¿¿ ñõèëüíîñò³ äóìàòè ïðî ñåáå íàäòî ãàðíî. Ñàìå ö³ íåäîë³êè ñòàíîâèëè
çàãðîçó ¿¿ ÷èñëåííèì âò³õàì. Âò³ì, öÿ çàãðîçà óñâ³äîìëþâàëàñÿ
íàñò³ëüêè ñëàáêî, ùî Åììà çîâñ³ì íà íå¿ íå çâàæàëà.
Çÿâèâñÿ ñìóòîê  ëåãåíüêèé ñìóòîê  àëå àæ í³ÿê íå â³ä÷óòòÿ ÷îãîñü íåïðèºìíîãî. Ì³ñ Òåéëîð âèéøëà çàì³æ. ßêðàç îä3

ðóæåííÿ ì³ñ Òåéëîð ³ ñòàëî ïåðøîþ æóðáîþ. Ñàìå â äåíü øëþáó
ñâîº¿ óëþáëåíî¿ ïîäðóãè Åììà âïåðøå ñ³ëà ³ íåâåñåëî çàìèñëèëàñÿ íàä òèì, ùî áóäå äàë³. Êîëè âåñ³ëëÿ çàê³í÷èëîñü ³ ãîñò³
ðîç³éøëèñÿ, âîíà ç áàòüêîì ëèøèëèñÿ âå÷åðÿòè óäâîõ, óæå íå
ò³øà÷è ñåáå íàä³ÿìè, ùî õòîñü òðåò³é ñêëàäå ¿ì òîâàðèñòâî ³
ðîçâàæèòü öüîãî íåñê³í÷åííîãî âå÷îðà. Ï³ñëÿ âå÷åð³ áàòüêî,
ÿê çàâæäè, òèõåíüêî çàäð³ìàâ, ³ ¿é í³÷îãî íå ëèøèëîñÿ, ÿê ñèä³òè òà ðîçì³ðêîâóâàòè ïðî ñâîþ âòðàòó.
Öÿ ïîä³ÿ íå ïåðåäâ³ùàëà äëÿ ¿¿ ïîäðóãè í³÷îãî, êð³ì ùàñòÿ.
Ì³ñòåð Âåñòîí ìàâ áåçäîãàííó ðåïóòàö³þ, ñîë³äíèé êàï³òàë,
ï³äõîäÿùèé â³ê òà ïðèºìí³ ìàíåðè; Åììà íå áåç óò³õè çãàäóâàëà ïðî òå â³ä÷óòòÿ ñàìîçðå÷åííÿ ³ áåçêîðèñëèâî¿ äðóæáè, ç ÿêèì
âîíà çàâæäè áàæàëà öüîãî øëþáó ³ ñïðèÿëà éîìó, òà ñìóòîê
âñå îäíî íå ïîëèøàâ ¿¿. Â³äñóòí³ñòü ì³ñ Òåéëîð â³ä÷óâàòèìåòüñÿ äåíü ó äåíü, êîæíî¿ õâèëèíè. Âîíà çãàäàëà, ç ÿêîþ äîáðîòîþ ³ í³æí³ñòþ ãóâåðíàíòêà ñòàâèëàñÿ äî íå¿ âñ³ ø³ñòíàäöÿòü
ðîê³â, ÿê ãðàëàñÿ ç íåþ, ïÿòèð³÷íîþ ä³â÷èíêîþ, ÿê â³ääàâàëà
âñ³ ñâî¿ ñèëè, ùîá âîíà ðîñëà çäîðîâîþ ³ ùàñëèâîþ, ³ ÿê äîãëÿäàëà çà íåþ, êîëè âîíà õâîð³ëà, à òàêå òðàïëÿëîñÿ íåð³äêî.
Òóò Åììà ìàëà âåëèêèé áîðã  áîðã âäÿ÷íîñò³; àëå ùå äîðîæ÷³, ùå í³æí³ø³ ñïîãàäè çàëèøèëè ò³ ñ³ì ðîê³â ð³âíîïðàâíîãî òà àáñîëþòíî íåâèìóøåíîãî ñï³ëêóâàííÿ, êîëè ï³ñëÿ çàì³ææÿ ²çàáåëëè âîíè ëèøèëèñü óäâîõ. Ìàëî õòî ìàâ òàêó ïîäðóãó
òà ñï³âðîçìîâíèöþ  ðîçóìíó, òÿìóùó, êîðèñíó, ëàã³äíó, îá³çíàíó â ðîäèííèõ ñïðàâàõ ³ çàö³êàâëåíó âñ³ìà äîìàøí³ìè òóðáîòàìè, à îñîáëèâî  Åììîþ, êîæíîþ ¿¿ ðàä³ñòþ, êîæíèì ¿¿
êðîêîì; ïîäðóãó, êîòð³é âîíà ìîãëà çâ³ðèòè áóäü-ÿêó òàºìíèöþ, ³ ÿêà ñòàâèëàñÿ äî íå¿ ç í³æí³ñòþ, ùî âèêëþ÷àëà íàéìåíøó ïðèñê³ïëèâ³ñòü.
ßê æå ¿é ïåðåæèòè öþ ïåðåì³íó? Òàê, íàñïðàâä³ ¿¿ ïîäðóãà
â³ä¿æäæàëà â³ä íèõ ëèøå íà ï³âìèë³, àëå Åììà óñâ³äîìëþâàëà òó
âåëèêó ð³çíèöþ, ÿêà îáîâÿçêîâî âèíèêíå ì³æ ì³ñ³ñ Âåñòîí, ùî
ìåøêàòèìå ëèøå çà ï³âìèë³ â³ä íèõ, òà ì³ñ Òåéëîð, ùî ìåøêàëà
â ¿õ áóäèíêó; ïîïðè âñ³ ¿¿ ÷åñíîòè  ïðèðîäæåí³ òà íàáóò³ âäîìà  òåïåð íàä íåþ íàâèñëà âåëèêà çàãðîçà âèìóøåíî¿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ ñàìîòíîñò³. Âîíà í³æíî ëþáèëà ñâîãî áàòüêà, àëå â³í áóâ
¿é íå òîâàðèø. Â³í íå ãîäèâñÿ ¿é ó ñï³âðîçìîâíèêè, ÿêîþ á ðîçìîâà íå áóëà  ñåðéîçíîþ ÷è æàðò³âëèâîþ.
4

Ë³òåðàòóðíî-õóäîæíº âèäàííÿ

ОСТЕН Джейн
ÅÌÌÀ
Роман

Формат 70 × 108 1/32. Умов. друк. арк. 14,0. Облік.-вид. арк. 12,0.
Наклад 4000 прим. Замовлення №
ПрАТ «Харківська книжкова фабрика «Глобус»
КП «ДАК «Укрвидавполіграфія».
61012, м. Харків, вул. Різдвяна, 11
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи
до Дернжавного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів
видавничої продукції серія ДК №3985 від 22.02.2011 р.
Віддруковано у ПрАТ «Харківська книжкова фабрика «Глобус»
Свідоцтво ДК № 3985 від 22.02.2011 р.

