
Вдячне слово

Щоб написати цю книжку, мені довелося вивчити багато інфор-
мації, і я дуже вдячна всім людям, які допомогли мені з цим 
упоратись. Обіймаю друзів, які познайомили мене з експерта-
ми, котрі відповіли на масу моїх запитань: Вікі й Тоні Естрера, 
Дженніфер Гамільтон, Ів Лапін, Марк Пог і Дж.Дж. Спедейл.

Велика подяка всім медичним працівникам, які знайшли 
час і допомогли мені дослідити лікування Марґарет. Доктор 
Даррелл Гансон, запросивши мене на каву, розповів про 
травму, яка мала б бути в Марґарет, детально описав хірур-
гічне лікування й одужання, а також навчив мене слова 
iliopsoas (клубово-поперековий м’яз). Доктор Форрест Рот 
описав мені лікування опіків і пересадку шкіри. Роберт Ман-
нінг, фізіотерапевт, люб’язно витратив ранок, щоб показати 
мені відділення інтенсивної терапії і тренажерну залу в Г’юс-
тонській методистській лікарні. Росс ЛаБов і хлопці з компа-
нії «Project Walk» у Г’юстоні дозволили мені провести з ними 
цілий день і дізнатися про всі креативні й надихущі способи, 
завдяки яким вони допомагають людям видужувати.

Щиро дякую Джеффові Скотту й Веслі Бранчу, які люб’яз-
но погодилися поділитися зі мною своїми історіями про трав-
му спинного мозку й докладно описали реалії свого подаль-
шого життя. Я також рада, що мені вдалося знайти дві чесні 
й натхненні розповіді про життя з травмами спинного мозку: 
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книжки Марка Голла «Через вулицю від пекла» («Across the 
Street from Hell») та Памели Генлін «Іди, не біжи» («Walk, 
Don’t Run»). Доброчинний фонд Крістофера і Дейни Ріф 
також мені неабияк допоміг.

Величезна подяка Моллі Гордон, яка познайомила мене зі 
своїм батьком, Аланом Гордоном, який люб’язно узяв мене 
в політ на своїй «сессні», звозив мене до Галвестона й назад 
і навіть дав трохи «покермувати» літаком. А потім, коли ми 
вже безпечно приземлилися, описав мені найкращий спосіб 
розбити той літак. Дякую також Джону Маріно, який, запро-
сивши мене на каву, розповів свою жахливу, але подеколи 
й смішну історію виживання в авіатрощі.

Хочу переказати вітання і подяку своєму другові Семові 
Ніколсу за вечір у ресторані «Cherry Blossom» міста Фішкілл 
(штат Нью-Йорк, США), коли він мало не помер, заклавшись 
з’їсти цілу кульку васабі.

Протягом багатьох років мене надихала стійкість подруги 
моєї мами Жан Маєрс, яка разом зі своїм чоловіком після 
смерті їхнього маленького сина Джона Марка від раку засну-
вала літній табір для дітей з особливими потребами. Табір 
«Надія» в цьому романі — його продуманий і химерний дизайн, 
а ще його рішучість привносити радість у боротьбу людей — 
був навіяний «Табором Джона Марка».

Я також маю подякувати друзям, які підтримували мене, 
обговорювали зі мною книжки й доклали чималих зусиль, щоб 
допомогти мені написати цей роман, а потім виступали з від-
гуками про нього: Брене Браун і Стіву Еллі, Крісу й Конні 
Сегер, Дженні Лоусон, Шеріл Рапп, Вікі Вайт, Фей Робесон, 
Ендрю та Кетрін Вебер, Брайн Ларсен, Марії Зерр, Трейсі 
Песікофф і Дейлові Ендрюсу. А також дякую моїй веселій 
родині за те, що завжди так переймалася тим, що я роблю: 
Біллу Панніллу й Моллі Гаммонд, Шеллі та Метту Штейн 
(і Яззі), Ліззі й Скотту Флетчер, а також Елу та Інґрід Сентер.
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Моя дивовижна мама, Дебора Детерінг, і мій чоловік, рок- 
зірка Гордон Сентер, як завжди, набирають мільйон балів за 
готовність допомагати й за самовідданість під час моєї роботи 
над книжкою. (Особлива подяка Гордону за чудове володіння 
французькою мовою і за підказану фразу: «В мене розірвало 
окороки»). Мої діти, Анна й Томас, також дістають мільйон 
балів. Просто за те, що вони такі милі та веселі.

Також дякую всім людям у видавництві «St. Martin’s Press», 
які підтримали цю книжку і з якими було так добре працювати.

Й останнє, але не менш важливе: щиросерда подяка моїй 
агентці, Хелен Брайтвізер, яка вже з добрий десяток років 
захищає і підтримує мене. А також моїй редакторці, Джен Ендер-
лін, якій я ніколи не зможу віддячити за те, що вона працює 
зі мною. Мою вдячність вам неможливо передати словами.



Життя одне, і воно просто триває.

Веслі Бранч

Яких тільки щасливих кінців не буває.

Ів Лапін



Розділ 1

Найзлішою іронією стосовно того вечора було те, що я завж-
ди боялася літати.

Завжди. Тільки-но досягла віку, коли вже могла про таке 
думати.

Це було якесь безглуздя. Навіть зухвалість. Ну чого ото дер-
тися в небо, коли сила тяжіння міцно тримає тебе на землі?

Пам’ятаю, коли я ще вчилася в середній школі, батьки 
якось повезли нас зі старшою сестрою Кітті на Гаваї. Думка 
про політ жахала мене відтоді, як вони про нього сказали, і ще 
довго після повернення додому. Вислів «полетіти на Гаваї» 
трансформувався в моєму мозку на «потонути в океані». За 
тиждень до подорожі я зловила себе на обдумуванні стратегій 
виживання. Якось уночі, вимкнувши світло, я нишком про-
бралась у кімнату Кітті й залізла до неї в ліжко.

Я вчилася в дев’ятому класі, вона — у випускному, тож її 
слово важило чимало.

— То який буде план? — вимогливо спитала я.
Сестра лежала, напівзарившись обличчям у подушку.
— План чого?
— План порятунку, коли літак упаде.
Кітті розплющила одне око.
— Куди впаде?
— В океан. Дорогою на Гаваї.
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На якусь хвилю наші погляди зустрілися.
— Нічого такого не станеться.
— У мене лихі передчуття, — промовила я.
— Гляди, бо ще зурочиш нас.
— Це не жарти. Нам потрібна стратегія виживання.
Сестра простягла руку й легенько поскубла мою гривку.
— Немає ніякої стратегії виживання.
— Має бути.
— Ні. — Вона похитала головою. — Бо якщо ми не ро-

зіб’ємося, то він нам не знадобиться. А якщо розіб’ємося… — 
Кітті промовчала, щоб я вхопила її думку.

— То він нам не знадобиться?
Кивок.
— Ми просто помремо. — І вона клацнула пальцями.
— Ти так легко про це говориш.
— Помирати легко. Не померти — ось що важко.
— Що ж, може, ти й маєш рацію.
Сестра заплющила очі.
— Недарма ж я мозок сім’ї.
— А я гадала, що мозок — це я, — сказала я, легенько 

штовхнувши її ліктем.
Вона посунулась.
— Ти ж знаєш, що ти — красуня.
Неймовірно, але ми пережили ту мандрівку.
Потім, так само не ймучи цьому віри, я пережила ще ба-

гато подорожей, і найгірше, що мене під час них спіткало, це 
турбулентність. Я перечитала чимало статистики, яка запев-
няла, що літак — найбезпечніший засіб пересування по-
рівняно з автомобілями, потягами й повітряними кулями. 
Якось я навіть стажувалася в офісі поряд із міжнародним 
аеропортом, спостерігаючи, як літаки любісінько собі зліта-
ли й сідали цілими днями. Мені вже давно слід було подолати 
свої страхи.
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Та я ніяк не могла позбутися відчуття того, що слова «лі-
тати» й «розбиватися» — синоніми.

А тепер, по стількох роках, я зустрічалася — ще й дуже 
серйозно — із хлопцем, який ось-ось мав здобути ліцензію 
пілота. Насправді серйозність наших зустрічей була такою, 
що саме тієї суботи, коли ми зібралися поїхати кудись, щоб 
відсвяткувати мою нову, ще-не-зовсім-але-майже-офіційну, 
омріяну роботу, мене переслідувало відчуття, що він також 
ось-ось мав зробити мені пропозицію про одруження. Ну 
просто будь-якої миті.

Саме тому я й убралася в чорний сарафан без бретельок.
Якби ж то мені вистачило розуму пометикувати над цим, 

то я пригальмувала б і тверезо запитала себе: а як так ви-
ходить, що цей неймовірно гожий і чарівний Чарльз Фі-
ліп Данбар, стовідсотково ідеальний для мене, хоч із якого 
боку глянь, попри все те ще й такий завзятий любитель 
повіт ряних мандрів? Про те, щоб літати, він узагалі не роз-
думував, так само як і про інші жахіття, типу пірнати з аква-
лангом чи стрибати прив’язаному за ноги еластичним кана-
том. Він мав уроджену віру в порядок Всесвіту й у фізичні 
закони, а також у право людства гнути ті закони через коліно 
на свій розсуд.

Що ж до мене, то я завжди підозрювала, що хаос сильніший 
від порядку. Коли йшлося про Людину проти Природи, я завж-
ди ставила на Природу.

— Ти просто неуважно слухала на уроках природознав-
ства. — Чіп завжди так висловлювався, наче я була якимось 
недоуком.

Може, й так. Та це не означало, що я не мала рації.
Чіп був упевнений, що його вправляння в пілотуванні з ча-

сом вилікує всі мої страхи. Він не сумнівався: його приго-
ломшливість і натхнення не залишать мені іншого вибору, 
хіба що розслабитись і насолоджуватися цим.
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Стосовно цього кожен з нас лишився при своїй думці.
— Я ніколи з тобою не полечу, — оголосила я перед його 

першим уроком.
— Це ти зараз так міркуєш, але настане день, коли ти бла-

гатимеш, щоб я взяв тебе туди із собою.
Я похитала головою, мовляв, ні.
— Я не велика любителька благати.
— Поки що.
Й ось тепер ліцензія пілота майже була в його руках. Чіп 

виконав самостійний політ, а також самостійний маршрутний 
політ. Він налітав удвічі більше годин, ніж вимагали, просто 
щоб більше потренуватися. Що ще залишилось? Його конт-
рольний політ, коли поряд із ним буде досвідчений пілот, який 
ставитиме його в «стресові ситуації».

— Не розповідай мені про них, — попросила я.
Утім, він таки розповів.
— Це коли навмисне вимикають двигун і ти маєш само-

стійно вибиратися з такої халепи, — не вгавав Чіп, задово-
лено уявляючи собі, як він вправно долає цю перешкоду. — 
Або коли випадає сідати на маленькому полі, де недостатньо 
місця. І звичайно ж: нічний політ.

Контрольний політ мав відбутися наступного тижня. Чіп 
упорається. Він був із тих людей, які стають іще спокійніши-
ми, коли все навколо летить шкереберть. Із нього вийде чудо-
вий пілот. І я буду абсолютно щаслива, якщо він літатиме так, 
як йому схочеться. Без мене.

Та спершу ми збиралися заручитися — принаймні я на 
це сподівалась. Можливо, сьогодні. На День святого Ва-
лентина.

Не можу точно сказати, звідки я це знала. Просто весь день 
я це відчувала, як ото відчуваєш, що ось-ось задощить. І коли 
я пристібалася паском безпеки поряд із Чіпом у його джипі, 
то вже не сумнівалася.
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Я давно знала Чіпа. Ми зустрічалися три роки. Я знала всі 
його улюблені примовки, кожен вигин його тіла. Я знала, 
коли він сміявся нещиро та коли забивав мені баки. За якусь 
мить я могла визначити, сподобалась йому людина чи ні. І звіс-
но ж, я знала, коли він щось приховував, особливо те, що 
його хвилювало. І хоч здавалося, що це побачення було точ-
нісінько таким, як і всі інші наші побачення, я просто знала: 
має статися щось неймовірне.

Я подумала, що він повезе мене у той італійський ресторан 
із мерехтливими гірляндами, куди ми їздили на наше перше 
побачення. Та замість їхати в центр Чіп звернув на автостра-
ду й натиснув на газ.

Дах на джипі було знято. Я притримувала волосся руками.
— Куди ми їдемо? — гукнула я.
Чіп гукнув у відповідь:
— Це сюрприз!
Після таких слів мені похололо в животі. Знову ж таки, 

я вгадувала наміри Чіпа ще до того, як він їх виголошував. 
Була у нас така особливість. Я занадто добре його читала. Він 
не віз мене вечеряти. Він віз мене в аеропорт.

Хвилин через двадцять ми залишили місто Остін далеко по-
заду. Чіп зупинився біля ангара на приватному аеродромі 
серед якогось дикого пустирища.

Я роззирнулася довкола.
— Це, мабуть, якийсь жарт.
Він схилився до мене.
— Ти здивована?
— І так, і ні.
— Ну, придурися. Хоч разочок. Мені так кортить тебе 

здивувати.
— Гаразд. Я в шоці. Тремчу від жаху.
— Аж так дуже не треба.
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Чіп підійшов до дверцят з мого боку, узяв мене за руку, 
а потім несподівано сіпнув і, аж зігнувшись, підступно потяг 
мене за собою кудись у дальній кінець ангара.

Я йшла за ним у стані якогось когнітивного дисонансу — 
точно знаючи, що він робить, і водночас чітко себе запевня-
ючи, що він просто не може цього робити.

— Ти мене потайки сюди тягнеш? — прошепотіла я.
— Усе гаразд. Мій друг Ділан так само зробив це разом зі 

своєю дівчиною минулого тижня.
Я сіпнулась, намагаючись вирватися.
— Чіпе! Я не можу!
— Звісно, що можеш.
— Це що, незаконно?
— Я просто хочу показати тобі свій літак.
— Це не твій літак, хлопче.
— Усе одно що мій.
Мені зовсім не хотілося дивитись на його літак. Абсолют-

но. Мені хотілося вина, і закусок, і свічок. Я майже здобула 
роботу своєї мрії! Я воліла святкувати. Я була налаштована 
насолоджуватись, а не катуватися.

— Невже ми не можемо просто повечеряти?
Він заозирався, потім повернувся до мене.
— Повечеряти може будь-хто.
— Я залюбки готова бути будь-ким.
— А я — ні.
Потім, рішуче пересмикнувши плечима, мовляв, шлях 

вільний, Чіп витяг мене на летовище й зупинився перед ма-
ленькою білою «сессною». Це був саме такий літак, яким 
його зазвичай зображували на картинках: крила вгорі, фю-
зеляж унизу, на носі маленький пропелер. Іще й доволі па-
тріотичний — із червоними, білими й синіми смугами.

— Симпатичний, — промовила я, кивнувши, типу: «Чудо-
во. Питання закрито».




