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На цю книжку нас надихнули люди, які йшли поруч і давали прихи-
сток, які знаменують Шлях і піклуються про нього. Сподіваємося, 
що вона запалить й інших бажанням вирушити в мандрівку.
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Розгублена й пригнічена, після смерті чоловіка Зої вирушає з Лос- 

Анджелеса до містечка Клюні у Франції, до своєї університетської подруги, 
і потрапляє на Каміно-де-Сантьяґо — Дорогу святого Якова, популярний 
паломницький маршрут. У Мартіна є чіткий план і меркантильний інтерес 
на Каміно, до того ж він має купу нерозв’язаних проблем. «Дорога змінить 
вас», — сказав один досвідчений паломник. Ці двоє зустрінуться на ній 
і пройдуть свої такі різні шляхи, щоб зрештою все зрозуміти й знову навчи-
тися любити…
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Настає час вирушати, навіть якщо ти не знаєш, куди йти.

Теннессі Вільямс

Середина життя — це період, коли ти вибираєшся на вершечок 
драбини й розумієш, що вона приставлена не до тої стіни.

Джозеф Кемпбелл
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Зої
Вісницею долі стала срібна мушля у вітрині антикварної 
крамниці середньовічного французького містечка Клюні. 
Вона лежала на випуклому боці, наче чекала на Венеру 
Боттічеллі, принаджуючи сузір’ям самоцвітів на білій ема-
лі. І я не змогла пройти повз цю мушлю.

Можливо, всесвіт намагався щось сказати, але в іншо-
му часовому поясі важко його зрозуміти. Минуло вже 
двадцять чотири години відтоді, як я без жодних емоцій 
вийшла зі своєї домівки в Лос-Анджелесі. Певно, я ще не 
оговталася від шоку.

Аеропорт Лос-Анджелеса.
— Тільки одна валіза?
Так, і в ній усе, що маю, за винятком залишених у доньок 

трьох коробок із паперами й спогадами.
Аеропорт Шарля де Голля: набридливий службовець 

намагався пропустити мене перед жінкою в бурці. Він не 
зрозумів, чому я протестую, та й добре, бо її спрямували 
в чергу паспортного контролю для громадян ЄС, що руха-
лася швидше за чергу для іноземців, у яку потрапила я.

Працівник міграційної служби — молодик з ідеальною 
англійською.

— На вихідні?
А тоді, коли я дала свій паспорт:
— Відпустка?
— Оui, — цілком пристойна відповідь.
— Де зупинитесь?
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сюди, якби не незнайомці, які передавали мене одне одному, 
наче естафетну паличку, від залізничних платформ до кас, 
від кас до автобусних зупинок. Свою карму вони покращили.

Я тягла валізу за вказівниками до Centre. Одне з коліщат 
видавало передсмертний хрип. Сподіваюся, за заплутаними 
інструкціями Камій ховався короткий шлях. Разом зі світлом 
і водопостачанням я відмовилася від мобільного зв’язку.

Дорога вивела на центральний майдан, обрамлений 
з одного боку величною будівлею абатства, з іншого — 
руїнами оборонного валу.

Із бару висипала компанія хлопців і дівчина. Усі в довгих 
сірих плащах, розписаних вручну. Я задивилася на вбран-
ня дівчини: художник майстерно відтворив кольори та ві-
зерунки аніме.

Після вимученого excusez-moi моя французька поки-
нула мене.

— Студенти-художники?
— Інженери, — відповіла англійською дівчина.
Я показала їм вказівки Камій. Вона написала французь-

кою «від майдану прямо», але не уточнила, куди саме.
— Ми погано орієнтуємось у Клюні, — пояснила сту-

дентка. — Краще запитайте в магазині.
Тоді я опинилася біля антикварної крамниці, яку через 

ковану дику гуску на дверях спочатку сприйняла за м’ясний 
магазин. Завжди відчувала особливий зв’язок із гусьми. 
Вони гуртуються, дбають одне про одного й утворюють па-
ри на все життя. А ще символізують пригоду, наприклад, 
пошуки моєї безжурної університетської подруги.

Сила поклику мушлі з вітрини трохи лякала. Через остан-
ні життєві події я сумнівалася, чи в мене залишився хоч 
якийсь зв’язок із всесвітом. Отож, упіймавши чіткий сиг-
нал, я намагатимусь дослухатися. Я виштовхала валізу схо-
дами і зайшла в крамницю.

— Avec une amie à Cluny 1. — У Камій, яку я не бачила 
чверть століття. Вона ще з університетських часів у Сент- 
Луїсі невтомно кликала до себе на канікули, та Кіт тричі 
скасовував поїздку.

Службовець усміхнувся на мою недосконалу французьку:
— Ваша віза дозволяє перебувати дев’яносто днів у кон-

тинентальній Європі. Термін дії закінчується тринадцятого 
травня. Подальше перебування — це порушення закону.

Я не збиралася нічого порушувати. Зворотний рейс че-
рез місяць. Пощастить, якщо взагалі стільки протягну зі 
своїми грішми.

Потяг у центр Парижа. Париж! Попри все, що стало-
ся, я затрепетала, уявляючи, як оглядаю картини Моне 
в музеї д’Орсе, занурююсь у експозицію Центру Помпіду, 
сиджу в кафе на Монмартрі, малюючи силует елегантної 
француженки.

Станція метро «Клюні — Ля-Сорбонн» у серці Латин-
ського кварталу.

— Вам потрібно не це Клюні. Ця адреса в Бургундії. Не-
далеко. Близько двох годин швидкісним потягом до Макона.

Ліонський вокзал.
— Сто сорок сім євро.
— Ви знущаєтесь?!
— Повільний потяг дешевший. Але він вирушає з іншо-

го вокзалу.
Станція «Париж — Берсі».
— Чотири години дев’ятнадцять хвилин, далі поїдете 

автобусом. Сто тридцять п’ять євро. Ні, тільки за потяг.
Коли я добралася до Клюні, що на південний схід від Па-

рижа, на півдорозі до Італії, зимове сонце сідало, і вулич ні 
ліхтарі стояли з ореолами у мжичці. Я б ніколи не потрапила 

1 У подруги в Клюні (фр.). (Тут і далі прим пер.)


