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Це почалося ще в школі. До класу Луїзи прийшла загадкова й потай-

на Марія. Між дівчатами виникла приязнь, і вони стали подругами. А по-
тім сталося дещо, про що хотілося б ніколи не згадувати. Те, що зникло 
назавжди, померло разом з Марією… Та одного дня вже доросла Луїза 
отримує сповіщення: Марія Вестон хоче стати вашим другом на Facebook. 
Але цього не може бути. У пам’яті Луїзи зринають давні жахіття та ста-
ранно приховані секрети. І та ніч у далекому минулому, що назавжди 
пов’язала двох дівчат моторошною таємницею. Якщо Марія жива, Луїза 
втратить усе: роботу, сина і навіть життя.
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Подяки

Мені кортить подякувати величезній кількості лю-
дей.Моїй агентці Фелісіті Блант — за віру в мене 

і в цю книжку, а також за редакторські ідеї, які змінили 
цю історію.

Моїй чудовій редакторці Люсі Малагоні — за те, що 
саме завдяки їй мої перші кроки у світі книговидання 
подарували мені таке колосальне задоволення, а також 
усій команді видавництва Little, Brown and Company — за 
ентузіазм та підтримку.

Дякую також Везові Міллеру з Grand Central Publishing 
за його цінний редакторський внесок.

Я вдячна всім з курсів літературної освіти Curtis Brown 
Creative, але насамперед моїй наставниці, талановитій 
авторці романів Ерін Келлі. Окремо слід згадати моїх 
чотирнадцятьох колег з навчання на курсах CBC — 
я вдячна їм за відгуки, підтримку та дружнє ставлення. 
Також дуже дякую Елеанор Моран — насамперед за те, 
що саме вона розповіла мені про CBC і заохотила відві-
ду вати ці заняття.

Дякую членам оргкомітету Премії Люсі Кевендіш за 
те, що вони спромоглися роздивитися потенціал у пер-
шій чернетці цього роману. Окрема подяка Джо Раян за 
її постійну підтримку й заохочення.

Дякую Каро Емброуз і всім членам оргкомітету Міжна-
родної літературної премії Бата за їхню невтомну працю 
і підтримку авторів, які потрапили до довгого і короткого 
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Лист падає до моєї електронної скриньки, наче не-
здетонована бомба.

Марія Вестон хоче стати вашим другом на Facebook.
Перші секунди я навіть не зважаю на словосполучен-

ня «на Facebook». Єдине, що я бачу,— «Марія Вестон 
хоче стати вашим другом».

Спонтанне рішення — рвучко захлопнути ноутбук. 
Мені здається, ніби в горлі застрягла розбухла губка, 
через яку повітря відмовляється потрапляти до легень. 
Намагаюся дихати глибоко й розмірено, щоб опанувати 
себе. Можливо, я просто помилилася. Я точно помили-
лася, адже цього просто не може бути. Тремтячими ру-
ками повільно відкриваю ноутбук. Знову повертаюся 
до поштової скриньки — і тепер уже жодних сумнівів 
не залишається. Марія Вестон хоче стати моїм другом.

Дотепер день здавався цілком і повністю звичним 
і спокійним. Генрі сьогодні в Сема, тому я з головою 
занурилася в розробку ескізів для клієнтки, яка зажада-
ла оформити весь будинок, починаючи зі стін і завер-
шуючи килимами й канапами, у різних відтінках кольо-
ру беж і тауп  1. Вона категорично наполягала, що інтер’єр 
не має бути аж надто похмурим.

1 Тауп — сіро-брунатний колір із ледь помітним рожевим відтінком. (Тут 
і далі прим. пер., якщо не зазначено інше.)

списків. Окрема подяка Еммі, яка постійно підбадьо-
рювала мене, а також дала кілька порад щодо систем 
спостереження.

Дякую всім своїм друзям за їхню підтримку, але на-
самперед Наташі й Клер, моїм першим читачкам, не 
лише за їхні неоціненні поради й постійне спонукання, 
а й за те, що вони героїчно витримали багатогодинне 
обговорення деталей сюжету. Також я вдячна Вікі за 
її поради щодо стилю й за чудову ідею щодо черниць. 
Дякую також Гетті, Джейн, Наомі та Рейчел — за все.

Я вдячна Гленові Вілсону, який ані на мить не забував, 
що я мушу написати цю книжку.

Моїм батькам Мюррею і Сесілії — за те, що читали 
мені вголос і прищепили любов до книжок. Моїй сестрі 
Алісі — за всі ті наші дитячі вигадки. Дякую вам за те, 
що я росла, оточена історіями. Саме це зробило мене 
письменницею.

Моїм хлопчикам Чарлі й Артуру — за те, що вони під-
тримували мене й розповідали про цю книжку всім і кож-
ному. Без вас цей задум був би геть нічого не вартий.

А ще Майклові — за те, що читав, за поради, за всі ці 
нескінченні обговорення сюжету. І за те, що вірив і під-
тримував мене від самого початку. Без тебе я б цього не 
подужала. Кохаю тебе.
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дивився: поглядом, що ніби оцінює тебе, але оцінює не 
зверхньо, а розважливо. Поглядом, який бачить більше, 
ніж тобі хотілося б винести на люди. Цікаво, чи вона 
здогадалася, як я перед нею завинила?

На задньому плані світлини маячать шкільні стіни 
з червоної цегли — ніби й добре мені знайомі, але вод-
ночас якісь забуті та химерні, вони неначе випірнули не 
з моїх спогадів, а з чиїхось чужих. Як же це все-таки 
дивно — упродовж п’яти років ти щодня навідуєшся до 
одного й того самого місця, а коли все завершується, то 
ти вже туди ніколи носа не потикаєш. Ніби цього місця 
взагалі ніколи не існувало у твоєму житті.

Усвідомлюю, що мені важко довго дивитися на Марію. 
Переводжу погляд на свою кухню, прагнучи переклю-
чити увагу на щось буденне та звичне. Мені просто не-
обхідно хоча б на мить відволіктися від цієї неочікуваної 
нової реальності. Підводжуся й роблю собі каву. Цей 
звичний ритуал трохи заспокоює мене — встромляю 
гладеньку блискучу капсулу пресованої кави до каво-
варки. Як завжди, обережно натискаю кінчиком пальця 
на кнопку, розігріваю молоко у спінювачі.

Сиджу серед буденних предметів мого такого зручно-
го, такого типового для жінки середнього класу й серед-
нього віку життя.

Кухонне начиння, світлина на дорогому холодильни-
ку — на ній ми з Генрі минулого літа під час перших 
канікул, що ми провели лише вдвох. Це селфі, яке я зро-
била біля басейну: шкіра в нас обох у цятках солі, вже 
приголублена сонцем. Біля губ у Генрі темна пляма — 
пил, що змішався з рештками морозива, яким він тоді 
ласував щодня.

Там, зовні, за французькими вікнами, мій крихітний 
сад у внутрішньому дворі, вже вбраний у лахміття пізньої 
осені; бруківка, слизька від охолодженої мжички, яка 

Коли надійшло сповіщення про новий лист у пошто-
вій скриньці, я неабияк зраділа нагоді відволіктися від 
роботи. Певна річ, я сподівалася на якесь приватне по-
відомлення, а не на розсилку від чергової компанії, яка 
прагне мені щось продати.

Однак зараз я вже шкодую, що це не маркетинговий 
спам, — і мені страшенно кортить знову повернутися до 
цього затишного буденного одноманіття, в якому я жи-
ла ще кілька хвилин тому. Схоже, хтось просто вирішив 
жорстоко пожартувати. Але хто саме? Хто міг би вважа-
ти цю витівку кумедною? Та й узагалі — хіба комусь 
відомо, яке враження вона на мене справить?

Натомість вихід є — і навіть доволі простий. Усе, що 
мені потрібно зробити, — це видалити лист, а тоді зайти 
на Facebook і відхилити запит на дружбу, при цьому не 
зазираючи на ту сторінку, з якої він надійшов. Якась час-
точка мого єства прагне вчинити саме так — і покінчити 
з цим просто тут і зараз. Та іншій частині мого «я» — мов-
чазній, потайній, допитливій — кортить побачити цю 
сторінку. Кортить дізнатися. Кортить зрозуміти.

Отже, так і роблю. Я клікаю по віконечку «Підтвер-
дити запит» — і мене перекидає просто на її сторінку. 
На профіль Марії Вестон у соцмережі Facebook. Основ-
на світлина профілю — давня, ще плівкової доби. Певна 
річ, ця світлина відсканована. На фото Марія в зеленому 
шкільному піджаку. Довге каштанове волосся розвіває 
вітер. На губах напівусмішка. Переглядаю інформацію 
з профілю, шукаючи хоч якусь підказку, але відо мостей 
на сторінці обмаль. Перелік друзів порожній, інших 
світлин, крім основної, немає.

Марія Вестон відчужено дивиться на мене з екрану 
комп’ютера. Мені не доводилося бачити цього пильно-
го холодного погляду впродовж останніх двадцяти п’я-
ти років. Уже понад чверть століття ніхто на мене так не 


