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Ця книжка присвячена тим, 
кого бентежила відсутність телефонного дзвінка.

Особливо тим, хто не знав, що той дзвінок матиме значення
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Подяка

Насамперед дякую Джорджеві Пальєро та Еммі Стоунекс 
за той дивний спекотний день, коли ми зійшлися на тому, 
що я мушу, не зволікаючи, написати цю книжку. За неймо-
вірну підтримку та ентузіазм, якими вони ділились опісля.

Найтепліша подяка Пем Дорман, моїй редакторці, за 
блискучу редакторську мудрість і неймовірно яскраве ба-
чення та глибоке розуміння книжки. Браянові Тарту, Кейт 
Старк, Ліндсі Преветт, Кейт Ґріґз, Розанн Серрі, Джерамі 
Ортон та решті команди з «Pamela Dorman Books/Viking». 
Це дійсно честь — бути частиною такого виняткового списку.

Безмежна вдячність Еллісон Гантер, моїй невтомній аме-
риканській агентці, яка мало не вбила мене на тренуванні, 
а потім скерувала ситуацію в інший бік і запропонувала 
мені книжкову угоду мрії. Дякую моїй агентці з Великої 
Британії Ліззі Кремер за те, як мудро й непомітно все спря-
мовувала, без неї я почувалася б загубленою. Дякую також 
Гаррієт Мур та Олівії Барбер.

Дякую Сем Гемфріз із «Mantle» (Велика Британія) за 
те, що полюбила цю історію від самого початку, за вдумли-
ве й точне, як лезо, редагування, яке вдосконалило книжку 
настільки, наскільки це можливо. Дякую також іншим 
редакторам з усього світу, які над нею працювали. Я досі 
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не можу повірити! Моя подяка Еліс Гоув з «David Higham 
Associates» та її потужній команді, яка здобувала права на 
переклад, а саме: Еммі Джемісон, Емілі Рендл, Каміллі 
Дубіні, Марґо В’ялерон та Аннабель Черч.

Щира вдячність команді «Old Robsonians», справжній 
футбольній команді, якою я без міри захоплююся. Вони 
пожертвували дуже щедру суму доброчинній організації 
«CLIC Sargent» за згадку в цій книжці.

Дякую Джеммі Кікс та прекрасному благодійному фонду 
«Hearts & Minds» за величезну підтримку, яку вони нада-
вали мені, коли я досліджувала тему благодійних організа-
цій, що залучають лікарів, які перевдягаються в костюми 
клоунів. Мене вразило й надихнуло розуміння того, як по-
тужно такі лікарі змінюють життя дітей щодня. Дякую та-
кож Лінн Барлоу з Брістольської дитячої лікарні.

Дякую Еммі Вільямс, медсестрі з громадського центру 
психічного здоров’я, теслі Джеймсові Ґаллагеру та Вікторії 
Боуді, мамі хлопчаків. Дякую численним друзям, які відпо-
відали на нескінченний потік моїх запитань (часто дуже 
особистих) на фейсбуці.

Дякую Еммі Стоунекс, Сью Монґредієн, Кеті Реґан, Кір-
сті Ґрінвуд та Еммі Голланд за цінні відгуки на мій рукопис 
на різних етапах його створення. А понад усе — моїй любій 
партнерці з письменства Деборі О’Доног’ю, без якої ця 
книжка, можливо, і не побачила б світу. Стількома ідеями 
в цьому творі я завдячую тобі, Деб, дякую. Мені вже кор-
тить побачити на полицях твій роман.

Дякую моїм SWANS — «Південно-західним авторам та 
романістам»  1 — за підтримку, чудові обіди та сміх. За те 
саме дуже вдячна жінкам із CAN. Дякую Ліндсі Келк за мою 
дослідницьку подорож до Лос-Анджелеса та здебільшого 
дуже «неписьменницькі» розмови. Дякую Роузі Мейсон та 

1 Від англ. South West Authors and Novelists.



її родині за незабутні дні розваг у тій чудовій долині, а також 
Еллі Тінто за те, що підтримувала живий і бешкетний дух 
Марджері Кемпе.

Дякую Лін, Браяну та Керолайн Волшам, які завжди за-
охочували мене бути тією, ким я є нині, і які так пишалися 
мною, коли я почала своє становлення як автор під власним 
іменем. І найбільша моя подяка тобі, мій коханий Джордже, 
та нашому крихітному, милому, бездоган ному маленькому 
чоловікові, який назавжди змінив моє розуміння любові.



Напевне, ми можемо закохатися, 
лише не знаючи достоту, у кого закохуємось.

Алан де Боттон. Спроби в коханні
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Частина перша

Роздiл перший
Мій любий!

Сьогодні рівно дев’ятнадцять років з тієї днини, коли 
сонячного ранку ми попрощалися, усміхнувшись одне 
одно му. Ми ж тоді анітрохи не сумнівалися, що побачи-
мося знову, хіба ні? Ми говорили про наступну зустріч, 
уживаючи «коли», а не «якщо». Можливо, майбутнє 
й ви давалося туманним, неначе обірване сновидіння, 
однак у ньому однозначно були і ти, і я. Разом.

Утім, не так сталося, як гадалося. Дев’ятнадцять років 
минуло, а я досі не прийду до тями.

Дев’ятнадцять років від того дня. Аж цілих дев’ятнадцять. 
А я досі тебе шукаю. Я ніколи не припиню тебе шукати.

Часто ти з’являєшся тоді, коли я найменше очікую. От 
сьогодні я потрапила в пастку якихось темних думок, і моє 
тіло стислося, наче кулак. Аж раптом з’явився ти — 
яскравий осінній листок на тьмяному сіро-брунатному 
газоні. Я розслабилась і вдихнула життя, відчула росу на 
підошвах, помітила на траві зелені штрихи. Я намагалася 
тебе зловити, спіймати той яскравий листок, підстрибую-
чи, вигинаючись, гигочучи. Я намагалася взяти тебе за 
руку, дивитися просто на тебе, але ти полетів тихо геть, 
опинившись у сліпій зоні, яка поза досяжністю.

Я ніколи не припиню тебе шукати.
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Роздiл другий

День сьомий. Коли ми обоє зрозуміли

Трава стала вологою. Вологою, темною, сповнилася метушні. 
Простягаючись до затемненого краю лісу, вона аж двигтіла 
від тьми-тьмущої мурашок, вайлуватих слимаків та павуків, 
що тчуть серпанки. Земля під нами вбирала рештки тепла.

Едді лежав поруч зі мною, мугикаючи мотив із «Зоряних 
воєн». Цей чоловік гладив мій великий палець руки своїм. 
Ніжно, повільно, у такт хмарам, що пропливали над нами, 
затуляючи тонкий серпанок місяця. «Пошукаймо прибуль-
ців», — пропонував він раніше, коли бузкове небо згусти-
лося до пурпурного. Ми досі були там.

Я почула далеке зітхання останнього потяга, який зник 
у тунелі вище по схилу, й усміхнулася, згадавши, як ми з Хан-
ною в дитинстві розбивали тут табір, ховаючись від свого ще 
маленького світу.

Щойно літо розпочалося, Ханна взялася благати батьків 
дозволити їй поставити намет. «Звісно, — погодилися во-
ни, — можеш поставити його в садку».

У садку не було ані горбочка. Він розташувався просто 
перед нашим будинком, і видно його було майже з усіх вікон. 
Проте Ханні цього було замало. Своїм прагненням пригод 
сестра могла дати мені фору, хоч і була на п’ять років молодша. 
Вона хотіла ставити намет у полі. Поле розкинулося на кру-
тому схилі за нашим будинком, і лише нагорі був невеличкий 
плаский майданчик для намету. Тут його було видно хіба що 
з неба. Схил був поцяткований важкими коржиками кізяків, 
і він забігав дуже високо, ледве не вище за наш димар.

Від ідеї ставити намет у полі батьки були не в захваті.
— Але зі мною все буде добре, — наполягала Ханна 

своїм командним голосочком (як мені його бракувало!). — 
Зі мною буде Алекс.
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Ліпша подруга Ханни майже жила в нас.
— І Сара. Вона захистить нас, якщо прийдуть якісь убивці.
Ага, ніби я кремезний чолов’яга з убивчим правим хуком.
— І якщо ми отаборимося, вам не доведеться готувати нам 

вечерю. І сніданок…
Ханна була неначе маленький бульдозер — аргументи 

в неї не закінчувалися, тож батьки поступились, а інакше 
й бути не могло. Спершу вони теж ставили собі намет у полі, 
але потім, коли я почала продиратися крізь непролазні хащі 
своєї юності, вони дозволили Ханні й Алекс ночувати в полі 
самим, узявши мене за охоронця.

Ми лежали в татовому наметі для фестивалів — старому, 
із жовтогарячого полотна, неначе в маленькому бунгало, 
дослухаючись до звуків за його межами, у траві. Часто я ще 
довго не спала після того, як моя сестра та її подруга прова-
лювалися в дрімоту, намагаючись зрозуміти, як, власне, змо-
жу захистити їх, якщо щось трапиться. Доконечна потреба 
захищати Ханну не лише тоді, коли ми разом спали в наметі, 
а й завжди була неначе лава в моєму животі, лава, яку вулкан 
навряд чи зможе втримати всередині. І все ж таки чим би 
я зарадила? Застосувала б прийом карате своїми підлітко-
вими ручками? Заколола б нападників паличкою для підсма-
жування зефіру?

«Часто вагається, невпевнена в собі», — так учитель на-
писав про мене в характеристиці. «Ой, що за безглузде за-
уваження, — сказала мама таким голосом, яким зазвичай 
відчитує тата. — Не зважай, Саро. Можеш сумніватися 
в собі скільки завгодно. Для того й існує юність!»

Зрештою, виснажена суперечками між прагненням захи-
щати й безпорадністю, я засинала, а потім рано прокидала-
ся, щоб зібрати всі дивні інгредієнти, які приготували Ханна 
й Алекс, у їхні сумнозвісні «ранкові сандвічі».

Я лежала, поклавши руку на груди, притлумлюючи світ-
ло спогадів. Той вечір був не для суму за минулим, він був 
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для сьогодення. Для нас із Едді, для того почуття, яке виник-
ло між нами й досі росло.

Я зосередилася на звуках лісу, чіткіших уночі. Безхребет-
ний шелест, шурхотіння ссавців. Зелений шепіт листя, без-
турботні вдихи та видихи Едді. Я прислухалася крізь джем-
пер, як б’ється серце Едді, дивуючись його розміреності. 
«Почекай і дізнаєшся більше, — так мій тато часто казав 
про людей. — Треба просто чекати та спостерігати, Саро». 
Я вже тиждень спостерігала за цим чоловіком і жодного 
разу не відчула тривоги. Багато в чому він нагадував мені 
людину, якою я намагалася стати на роботі, — сильну, по-
мірковану, непохитну в бурхливих хвилях неприбуткового 
сектора. Проте я тренувалася протягом років, тоді як Едді, 
здається, від самого початку був такий.

Цікаво, чи чув він, як у моїх грудях плюскотить захват. 
Лише кілька днів тому я розійшлася з чоловіком, попереду 
в мене розлучення й сорокаріччя. І тут таке. Він.

— О, борсук! — сказала я, бічним зором помітивши 
низьку темну тінь. — А раптом це Седрік?

— Седрік?
— Так. Хоча навряд. Скільки живуть борсуки?
— Гадаю, років десять.
Едді всміхається. І я це чую.
— Ну, тоді це точно не він. Утім, можливо, то його син. 

Або онук. — Я замовкаю, а потім додаю: — Ми любили 
Седріка.

Він сміється, і я відчуваю це тілом.
— А «ми» — це хто?
— Я та молодша сестра. Ми тут неподалік жили в наметі.
Едді перекочується на бік, і тепер його обличчя біля мого, 

я бачу себе в його очах.
— Борсук Седрік. Ти… я, — тихо каже він, обводить паль-

цем моє чоло. — Ти мені подобаєшся. «Ми» — ось що 
мені подобається. Власне, дуже подобається.
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Я всміхаюся. Просто цим добрим щирим очам. Веселим 
зморшкам навколо губ, сильному підборіддю. Я беру його 
руку й цілую кінчики пальців, грубі й зашкарублі після два-
дцяти років роботи з деревиною. Мені здавалося, я знаю 
його вже сто років. Усеньке життя. Певно, ми були поєдна-
ні ще під час народження, нас підштовхували одне до одного, 
наші життя були розписані, розлінійовані, розплановані так, 
що ми нарешті зустрілися шість днів тому.

— Щось у мене самі сентименти замість думок, — кажу 
я після тривалої паузи.

— І в мене теж, — зітхає він. — Ніби за останній тиждень 
перетворився на партію для cтрімких скрипок.

Я розсміялась, і Едді поцілував мене в ніс, а я подумала: як 
же це так, живеш собі протягом тижнів, місяців, навіть років, 
просто рухаєшся звичними рейками, аж потім за кілька годин 
хтось повністю переписує сценарій твого життя. Якби того дня 
я вийшла пізніше й рушила одразу на автобус, то ніколи б не 
зустріла цього чоловіка, а це нове почуття так і лишилося б 
шепотом утрачених можливостей і невдалого хронометражу.

— Розкажи мені ще про себе, — просить Едді. — Я досі 
замало знаю. Хочу знати все. Повну й детальну історію жит-
тя Сари Евелін Макі, включно із сумними епізодами.

Я затамовую дух.
Звісно, я знала, цей момент настане, просто ще не виріши-

ла, як поведуся. «Повна й докладна історія життя Сари Еве-
лін Макі, включно із сумними епізодами». Гадаю, він упора-
ється. На цьому чоловікові є броня, у ньому — спокійна 
сила, яка змушує мене думати про стару греблю або про дуб.

Він проводить рукою по вигину між моїми ребрами та 
стегном.

— Мені подобається ця лінія, — каже Едді.
Із цим чоловіком так затишно, здається, йому можна роз-

повісти будь-яку таємницю й це не завдасть йому суттєвої 
шкоди.
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Певна річ, йому можна розповісти.
— У мене ідея, — кажу я. — Заночуймо сьогодні тут. 

Побавмося в молодих. Можна розкласти багаття, посмажи-
ти сосиски, порозповідати історії, якщо припустити, що в те-
бе є намет, адже є? Ти схожий на чоловіка, у якого є намет.

— Я і є той чоловік, що має намет.
— Гаразд! Тоді вчинімо так, і я все тобі розповім.
Я перевертаюся, вдивляюся в ніч. Останні пишні свічки 

тьмяно блимають на каштані на краю лісу. Жовтець похиту-
ється в темряві біля наших облич. Ханна завжди ненавиділа 
жовтець, але причини цього ніколи нікому не розповідала.

Відчуваю, як щось здіймається в моїх грудях.
— Чудове місце. Стільки спогадів навіює.
— Згода, — усміхається Едді. — Ми залишимося тут. 

Але спершу йди сюди, будь ласка.
Він цілує мене в губи, і на якийсь час звуки навколишньо-

го світу зникають, ніби хтось просто натиснув на кнопку 
паузи або викрутив на мінімум коліщатко.

— Я не хочу, щоб завтра був наш останній день, — каже 
Едді, коли ми закінчуємо цілуватися. Він обіймає мене міц-
ніше, і я відчуваю приємне тепло його тіла, коротке волосся 
потилиці лоскоче мені долоню.

«Від такої близькості мені лишався тільки тьмяний спо-
гад», — подумала я, вдихаючи свіжий, терпкий запах його 
шкіри. На той момент, коли ми з Рейбеном вирішили розі-
йтися, то спали по різні боки ліжка, нагадуючи краї підстав-
ки для книжок, і нейтральна смуга простирадла пролягла між 
нами свідченням нашого провалу. «Допоки матрац не роз-
лучить нас», — сказала я якось увечері, але Рейбенові було 
не смішно.

Едді відхилився так, щоб я могла бачити його обличчя.
— Знаєш… Я тут подумав, а що, як ми скасуємо всі пла-

ни. Я — свою відпустку, ти — подорож до Лондона. І ще 
на тиждень заляжемо в полях.
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