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Чи можуть люди, які одне одному геть не підходять, прожити разом 

ціле життя? Чи обов’язково якоїсь миті вони стануть перед межею, за 
якою — розлучення? Чи можна налагодити контакт із уже дорослим сином, 
який тобі зовсім не довіряє? До чого треба вдатися, чого зазнати, щоб син 
тебе «почув» і вибачив? Чи зможе так зване Велике турне стати шляхом до 
примирення? А що, як дорогою до рідних тобі зустрінеться інша жінка? 
Це дуже добра, оптимістична книжка про кохання, про батьків і дітей, про 
різні характери й погляди на життя, про коротку мандрівку — і про довгу 
дорогу до себе…
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Лишень ти явила мені, що в мене є серце, лишень ти освітила 
глибінь моєї душі. Лишень ти одкрила мені мене. Без твоєї під-
тримки я міг хіба що впізнати свою тінь, і дивитися, як тріпоче 
вона на стіні, і приймати її химери за свої справжні вчинки…
Скарбе мій, чи розумієш ти тепер, скільки мені запомогла?  
І як страшно стає від думки, що кілька зовсім не значних подій 

могли б завадити нашій зустрічі…

Натаніель Готорн, лист до Софії Пібоді 
4 жовтня 1840 року
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Частина перша  
Англія

Від звички одне до одного, від солодких цілунків її рот 
обрамили лінії, лінії, які скидалися на лапки, так, наче все, 

що вона говорила, уже було сказано раніше.

Лоррі Мур. Аґнес із Айови

1. ГРАБІЖНИКИ

Минулого літа, незадовго до від’їзду сина в університет, дру-
жина розбудила мене серед ночі.

Спочатку я подумав, що вона трясе мене через грабіжни-
ків. Відколи ми переїхали за місто, дружина стала схоплю-
ватися через будь-який тріск, скрип чи шурхіт. Я намагався 
заспокоїти її. Це батареї, казав я; це теплове розширення 
балок; це лисиці. Ага, лисиці цуплять ноутбук, говорила 
вона, лисиці цуплять ключі від машини, а ми лежатимемо 
і слухатимемо далі. Біля нашого ліжка була «кнопка триво-
ги», але мені було важко уявити, що я коли-небудь натисну 
на неї: сигналізація могла когось наполохати, припустімо, 
тих самих грабіжників.

Мене важко назвати аж таким сміливим і фізично витри-
валим чоловіком, але тієї ночі я глянув на годинник — кіль-
ка хвилин по четвертій, — зітхнув, позіхнув і пішов униз. 
Переступив через нашого безнадійного пса, навшпиньки 
пройшов із кімнати в кімнату, перевірив двері й вікна, а то-
ді піднявся сходами назад.

— Усе гаразд, — сказав я. — Мабуть, просто повітря ша-
рудить у трубах.

— Ти про що? — запитала Конні, яка сиділа на ліжку.


