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Пролог

Зміни в житті:  
проект «Щастя»

Усе	розпочалося	досить	просто.	Після	кількох	вихідних	
днів	ми	з	чоловіком	страждали	від	постсвяткового	син-
дрому,	що	спричиняв	депресію,	і	що	було	сили	намага-
лись	повернутися	до	звичайного	ритму	життя.	Над	Лон-
доном	нависали	сірі	хмари,	мрячив	дощ,	тому	все	місто	
було	на	вигляд	похмурим	і	якимось	виснаженим	—	влас-
не,	 як	 і	 я	 сама.	 «Але	ж	десь	 є	 інше	життя…»	—	 з	 такою	
думкою	я	щоранку	долала	дорогу	до	офісу.	Не	переста-
вала	я	розмірковувати	про	це	й	за	дванадцять	годин,	коли	
вузькими	 вуличками	 поверталась	 додому,	 де	мала	ще	
кілька	годин	додатково	попрацювати,	або	коли	йшла	на	
захід,	пов’язаний	із	моєю	роботою.	Я	працювала	журна-
лісткою	 в	 глянцевому	 виданні	 й	 почувалась	 брехухою.	
Протягом	усього	дня	я	радила	своїм	читачкам,	як	гармо-
нійно	поєднувати	кар’єру	з	особистим	життям,	як	дося-
гати	успіху,	зберігати	душевну	рівновагу	та	ясний	розум,	
тримати	себе	в	спортивній	формі,	стежити	за	модними	
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тенденціями	 та	 врешті-решт	 випромінювати	 радість.	
А	 сама	 досі	 сплачувала	 кредит	 за	 навчання,	 поглинала	
кофеїн	шаленими	дозами,	аби	бути	в	тонусі,	та	не	могла	
заснути	без	келиха	совіньйон-блан.
Недільними	вечорами	аж	щеміло	у	грудях	від	згадки	

про	те,	що	попереду	робочий	тиждень.	Спокуса	вимкну-
ти	будильник	 і	поніжитися	в	теплому	ліжечку	щоранку	
наростала.	Я	працювала	в	індустрії	моди	та	краси	понад	
десять	років.	Аж	ось	такий	парадокс:	 здобувши	роботу,	
про	яку	так	довго	мріяла,	я	усвідомила,	що	стала	не	щас-
ливішою,	а	більш	заклопотаною.	Мої	прагнення	немовби	
вислизали	в	мене	з-перед	носа:	щойно	я	наближалась	до	
мети	—	 виникали	 нові	 завдання,	 які	 «накривали»	мене	
з	головою.	Постійно	зростав	перелік	життєвих	пріорите-
тів	—	того,	чого	я	потребувала,	і	того,	що	слід було	зробити.	
Проте,	на	жаль,	я	не	мала	сили	задовольняти	такі	шалені	
амбіції.	Синдром	хронічної	втоми	став	моїм	вірним	супут-
ником,	 а	 особисте	життя	 видавалось	невпорядкованим	
і	розбитим.	Я	постійно	хапалась	за	все	й	одра	зу,	проте	
завжди	почувалась	так,	неначе	пасу	задніх.
Мені	було	тридцять	три	роки	—	вік	Ісуса	Христа.	Він,	як	

відомо,	на	той	час	ходив	по	воді,	зцілював	прокажених	
і	воскрешав	померлих.	Зрештою	надихнув	послідовників,	
наклав	прокляття	на	фігове	дерево	та	 зробив	щось	не-
ймовірне	з	вином	на	весіллі.	А	що	я?	У	мене	була	робота.	
Було	житло.	А	ще	чоловік	і	прекрасні	друзі.	І	новий	чоти-
рилапий	приятель	—	собака	підо	зрілої	породи,	який,	ми	
сподівались,	додасть	трохи	заміської	розслабленості	на-
шому	шаленому	лондонському	побуту.	Загалом	нормаль-
не	життя.	Я	навіть	назвала	б	його	гарним,	якщо	не	зва-
жати	 на	 головний	 біль,	 постійне	 безсоння,	 хронічний	
тонзиліт,	 який	 я	 не	 змогла	 вилікувати	 після	місячного	



9пРолог . Зм іни в житт і :  пРоект «Щастя» 

курсу	антибіотиків,	і	застуду	раз	на	два	тижні.	Та	це	ти-
пове	явище	для	багатьох,	чи	не	так?
Попри	все,	скажений	ритм	міста	давав	приплив	адре-

наліну.	 Коли	 працюєш	 у	 яскравій	 позитивній	 команді,	
сумувати	не	доводиться.	Робочий	день	був	розписаний	
буквально	по	хвилинах.	Я	жила	в	одному	з	дивовижних	
міст	планети,	а	поряд	були	мої	любі	друзі.	Та	після	два-
надцяти	 років	 насиченого	 столичного	життя,	 зокрема	
довгих	місяців,	проведених	у	Північному	Лондоні,	я	рап-
том	відчула	нестачу	сили.
Була	ще	одна	причина.	Упродовж	двох	років	я	оббивала	

пороги	всіх	лікарів;	вони	оглядали	кожен	сантиметр	мого	
тіла,	щодня	робили	гормональні	ін’єкції,	і	з	кожним	міся-
цем	мій	душевний	стан	погіршувався.	Ми	з	чоловіком	на-
магались	зачати	дитину,	однак	у	нас	нічого	не	виходило.	
Коли	в	офісі	починали	збирати	гроші	на	подарунок	черго-
вій	колежанці,	яка	вирушала	в	декретну	відпустку,	на	моїх	
очах	бриніли	сльози.	Неможливо	приховувати	емоції	що-
разу,	коли	дивишся	на	дитячий	комбінезон,	у	той	час	як	
все	твоє	єство	пронизує	думка	про	дитину	й	ти	тричі	на	
тиждень	ходиш	на	процедури,	щоб	наблизитись	до	запо-
вітної	мрії.	Знайомі	стали	жартувати:	типу,	варто	поквапи-
тись,	бо	я	вже	не така	молода,	мовляв,	«мій	поїзд	поїде	без	
мене».	У	відповідь	я	широко,	просто	до	болю	в	щелепі	ши-
роко	посміхалась,	але	ледве	стримувалась,	аби	не	вдарити	
по	 обличчю	й	не	 закричати:	 «Відвали!»	 У	 зв’язку	 з	 про-
веденням	процедур	 екстракорпорального	 запліднення	
(ЕКЗ)	мені	довелося	змінити	графік	роботи,	а	також	по-
жертвувати	частиною	вільного	часу,	щоб	упоратися	з	усі-
ма	справами.	Я	мала	пробувати	далі,	припинивши	забагато	
думати,	мала	підтримувати	той	стиль	життя,	що,	як	здава-
лось,	мені	подобався.	Я	думала,	що	нам	це	потрібно.	Чи	не	
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щовечора	 чоловік	 повертався	 додому	розлютований	на	
цілий	світ.	Він	проклинав	усіх	тупих	водіїв	і	затори	на	до-
рогах,	адже	йому	доводилось	по	півтори	години	добира-
тись	на	 роботу	й	 стільки	 само	 витрачати	на	 зворотний	
шлях.	Тільки-но	він	переступав	поріг	нашого	дому,	одразу	
йшов	до	дивана	і	впадав	у	«телевізійну	кому».
Мій	чоловік	серйозний,	він	блондин,	у	його	зовнішності	

є	щось	від	учителя	фізики.	У	дитинстві	його	навіть	запро-
шували	 знятися	 в	 рекламі	молочного	 батончика	 «Milky	
Bar».	Тоді	в	них	не	було	телевізора,	тож	він	до	кінця	не	
розумів,	що ж воно таке,	той	«Milky	Bar».	Його	батьки	по-
бачили	оголошення	в	«The	Guardian»	 і	подумали,	що	це	
доволі	 непогана	 ідея.	 Урешті	 роль	 дістала	 інша	дитина,	
альбінос,	але	той	день	мій	чоловік	запам’ятав	назавжди:	
уперше	в	житті	йому	випала	нагода	погратися	з	пристав-
кою	«Nintendo»,	яку	прихопив	із	собою	інший	сповнений	
надії	 хлопчик.	До	 того	ж	йому	дозволили	 з’їсти	 стільки	
шоколаду,	скільки	він	забажає,	а	таке	зазвичай	суворо	забо-
роняють.	Батьки	мого	чоловіка	з	недовірою	ставилися	до	
всіляких	гаджетів	і	нових	продуктів	харчування,	намагали-
ся	плекати	в	синові	любов	до	класичної	музики,	відвідуван-
ня	музеїв	і	прогулянок	на	свіжому	повітрі.	Можу	лише	уяви-
ти	собі,	яким	було	їхнє	розчарування,	коли	у	вісім	років	він	
заявив,	що	 його	 улюблена	 книжка	—	 каталог	 інтернет-	
крамниці	«Argos».	Над	цим	«Євангелієм»	він	міг	сидіти	го-
динами,	зачаровано	вивчаючи	електронні	девайси	й	кон-
структори	«Lego»,	про	які	він	так	мріяв.	Батькам	уже	тоді	
слід	було	звернути	увагу	на	це	й	зрозуміти,	що	 їх	очікує.
Він	 з’явився	 в	моєму	житті	 саме	 тоді,	 коли	 я	майже	

попро	щалася	 зі	 сподіванням	на	 особисте	щастя.	 Якщо	
точніше	—	2008	року.	Незадовго	до	цієї	зустрічі	мене	по-
кинув	наречений	просто	на	весіллі	 (чистісінька	правда),	
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й	останнє	побачення,	на	яке	я	таки	спромоглась	піти,	від-
булося	так:	кавалер,	котрий	запросив	мене,	так	захопився	
трансляцією	футболу,	що	врешті	замість	ресторану	про-
сто	замовив	додому	піцу	«Domino’s».	Я	сказала	йому,	щоб	
не	«парився».	Зізнаюсь,	коли	я	познайомилася	зі	своїм	
майбутнім	чоловіком	і	він	сказав	мені,	що	власноруч	при-
готує	вечерю,	я	не	сподівалась	на	кулінарний	шедевр.	Та	
я	помилялась:	вечеря	була	дійсно	смачна!	Він	приготував	
страву в горщечках!	До	того	ж	мій	новий	знайомий	ви-
явився	розумним,	добрим	і	приємним	у	спілкуванні.	Коли	
я	розповідала	матері	про	нашу	зустріч,	вона	була	вражена.
—	Такою	нагодою	варто	скористатись,	—	сказала	мені	

мама.	—	У	нього	є	горщечки,	і	він	знає,	що	з	ними	робити!	
Це	неймовірна	рідкість!
За	три	роки	ми	одружились.	Він-бо	постійно	старався	

мене	розсмішити,	 їв	 те,	що	 я	 готувала,	 і	 не	 скаржився,	
коли	я	«нафарширувала»	солодощами	всю	його	оселю.	
Проте	водночас	він	страх	як	мене	дратував.	Чи	не	щодня	
губив	щось	—	то	ключі,	то	гаманець,	то	телефон,	а	інколи	
взагалі	все	й	одразу,	був	жахливо	непунктуальним	і	мав	
дурнувату	звичку:	сидіти	в	туалеті	по	півгодини!	(«Ти	там	
що,	ремонт робиш?!»	—	обурювалась	я.)	Утім	нам	було	
добре	разом.	Ми	змогли	влаштувати	спільне	життя	і,	по-
при	постійне	відвідування	лікарів,	постійні	хвилювання	
із	цього	приводу	та	фінансові	проблеми	наприкінці	міся-
ця	 (бо	на початку	місяця	дехто	 забагато	 витрачав),	ми	
кохали	одне	одного.
Я	мріяла,	що	колись	ми	переїдемо	жити	за	місто,	буде-

мо	працювати,	зустрічатись	із	друзями,	їздити	у	відпуст-
ку,	а	потім	вийдемо	на	пенсію.	Уявляла	себе	британською	
Джессікою	Флетчер,	 героїнею	телесеріалу	«Вона	напи-
сала	 вбивство»:	 писатиму	 детективи	 та	 розкриватиму	
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загадкові	злочини,	а	потім	питиму	чай,	насолоджуючись	
щасливою	розв’язкою.	Загалом	пенсія	в	моїй	уяві	постала	
неначе	приємне	дозвілля.	Проте	коли	я	поділилася	мрія-
ми	з	чоловіком,	вони	його	не	вразили.
—	І	це	все?	—	запитав	він.	—	Усі	так	живуть!
—	Ти	 геть	мене	не	слухаєш,	 —	 обурилась	 я.	—	Ти	що,	

ніколи	не	чув	про	Джессіку	Флетчер?
Він	став	натякати	на	те,	що	«Вона	написала	вбивство»	—	

лише	художній	твір.	А	мене	це	розсмішило,	тож	я	сказала:	
«Ти	б	ще	заходився	мені	розповідати,	що	єдинороги	не-
справжні».	Аж	раптом	чоловік	повідомив,	що	насправді	
йому	хотілося	б	жити	за	кордоном.
—	За	кордоном?	—	Я	не	могла	повірити	власним	вухам.	—	

Ти	маєш	на	увазі	за	межами	цієї	країни?	Десь	далеко	від	
наших	берегів?
—	Авжеж!
—	Ого!
Не	можу	сказати,	що	мені	не	подобаються	пригоди,	адже	

в	юності	моє	життя	було	досить	бурхливим.	Однак	тепер	
мені	хотілося	стабільності,	а	коли	з’являлися	перспективи	
чогось	незвичного,	 я	 завжди	прагнула	 якомога	швидше	
повернутись	у	власну	зону	комфорту.	Для	мене	завжди	був	
стресом	вибір	нової	страви	з	уже	традиційного	меню.	Про-
те	чоловік,	як	виявилось,	прагнув	змін,	і	мене	це	лякало.	
Я	захвилювалась,	що	мене	йому	«недостатньо».	Він	посіяв	
у	моїй	душі	зернятко	сумніву.	Одного	вечора	середи	(була	
жахлива	злива)	мій	чоловік	сказав	мені,	що	роздумує	про	
нову	роботу.	У	геть	чужій	країні.
—	Що?	А	коли	ти	встиг	подати	документи?	—	заметушила-

ся	я,	підозрюючи,	що	він	постійно	був	у	активному	пошуку.
—	Сьогодні	вранці,	—	відповів	чоловік	і	показав	мені	по-

відомлення	з	електронної	пошти,	яке	він	отримав	удень	
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і	в	якому	хтось	запитував,	чи	не	цікавить	його	переїзд…	
у	Данію.	 У	 країну	 тістечок,	 бекону,	 незалежних	 героїнь	
жіночих	романів,	а	також	улюбленої	іграшки	мого	чоло-
віка.	Власне	кажучи,	саме	виробники	маленьких	пласти-
кових	деталей	і	потребували	його	послуг.
—	«Lego»?	—	запитала	я,	але	мій	розум	уперто	відмов-

лявся	в	це	вірити.	—	Ти	хочеш,	щоб	ми	переїхали	в	Данію	
і	ти	міг	працювати	в	їхній	компанії?
Це	розіграш?	Чи,	може,	ми	потрапили	в	комедію	з	То-

мом	Хенксом,	у	якій	дорослі	здійснюють	свої	дитячі	мрії?	
А	що	далі?	Жителі	Сільванії	 1	оголосять	мене	королевою	
лісу?	Або	«My	Little	Pony»	 2	примчить	із	запрошенням	ста-
ти	правителькою	кінного	царства?	Що	тут,	у	дідька,	від-
бувається?	Може,	втрутився	джин	або	тут	задіяно	якусь	
несправну	ярмаркову	машину?
Мій	чоловік	похитав	головою	та	сказав,	що	й	сам	нічого	

не	знав	до	сьогодні.	Несподівана	пропозиція	надійшла	від	
агента	з	працевлаштування,	до	якого	він	колись	звертався.	
І	хоча	це	не	те,	чого	чоловік	так	прагнув,	однак,	якщо	вже	
так	 вийшло,	—	можливо,	 варто	розглянути	цей	 варіант?
—	Ну	будь	ласка!	—	благав	він.	—	Заради	мене!	Я	зробив	

би	 це	 для	 тебе!	Наступного	 разу	ми	 переїдемо	 заради	
твоєї	роботи,	присягаюсь!
Я	не	розцінювала	такі	обіцянки	як	справедливий	обмін:	

він	чудово	знав,	про	що	я	мрію:	жити	в	милому	маленько-
му	містечку	неподалік	від	автомагістралі	М25	і	втілювати	

1	 Ідеться	про	вигадану	країну,	створену	в	рамках	бренду	«Sylvanian	
Families»	—	це	лінія	іграшок	японської	компанії	«Epoch»	у	вигляді	
наборів	ляльок	(зазвичай	це	сімейства	тваринок).	(Тут і далі прим. 
пер., якщо не зазначено інше.)

2	 «My	Little	Pony»	—	лінія	іграшок	американської	компанії	«Hasbro»	
у	вигляді	пластикових	поні.
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в	життя	проект	під	назвою	«Джессіка	Флетчер».	Данія	ні-
коли	не	входила	в	мої	плани.	Проте	схоже	на	те,	що	ця	
пропозиція	реально	зачепила	мого	чоловіка.	Увесь	наступ-
ний	тиждень	ми	тільки	те	й	робили,	що	обговорювали	цю	
тему	в	позаробочий	час.	Що	більше	ми	про	це	розмовляли,	
то	більше	я	усвідомлювала,	як	це	для	нього	важливо.	Якщо	
я	не	підтримаю	його	зараз,	через	рік	після	одруження,	то	
яким	буде	наш	шлюб?	Невже	я	можу	стати	причиною	рі-
шення,	про	яке	ми	потім	пожалкуємо,	або	ще	гірше	—	через	
що	він	мене	зненавидить?	Я	кохаю	його	до	нестями!	А	то-
му	погодилась,	що	все	обміркую.
На	наступні	вихідні	ми	вирушили	в	Данію	та	відвідали	

«Леґоленд».	Нас	потішило	те,	як	повільно	там	рухаються	
машини.	Натомість	нас	обурила	ціна	звичайного	сендвіча.	
Проте	в	усьому	цьому	були	й	позитивні	моменти:	ідеальна	
чистота	в	парку,	неймовірно	смачні	данські	тістечка,	а	ще	
напрочуд	мальовнича	місцевість,	хоча	й	не	така	колоритна,	
як	норвезькі	фіорди.
Поки	ми	були	там,	виникло	відчуття	нових	можливостей.	

Ми	побачили	новий	спосіб	життя.	Тутешнє	населення	не	
було	надто	«домашнє».	Окрім	того,	що	на	тлі	мініатюрної	
мене	(заввишки	1,6	м)	і	навіть	мого	чоловіка	з	його	зростом	
1,8	м	вони	всі	здавалися	кремезними	вікінгами,	—	вони	ще	
й	були	зовсім	не схожі	на	нас.	Місцеві	мали	спокійний	ви-
гляд,	пересувалися	значно	повільніше.	Вони	не	шкодували	
часу,	щоб	зупинитись	і	просто	помилуватись	околицями,	
вдихнути	свіжого	повітря.
Ми	повернулись	додому	та	з	головою	поринули	в	буден-

ність.	Я	щосили	намагалася	не	 думати	про	переїзд,	 але	
марно.	Неначе	я	розплутувала	хороший	детективний	сюжет, 
збираючи	поступово	доказ	за	доказом.	Можливість	карди-
нально	повернути	життя	не	давала	спокою,	незважаючи	
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на	те,	що	недавно	я	певною	мірою	вже	була	ладна	змири-
тися	з	майбутніми	змінами.	Проект	«Джессіка	Флетчер»	
сам	собою	відійшов	на	другий	план,	і	я	вже	засумнівалась,	
чи	зможу	прожити	в	такому	темпі	наступні	тридцять	років.	
У	моєму	бажанні	провести	половину	життя	в	очікуванні	
пенсії	 (нехай	навіть	найдивовижнішої)	було	щось	від	се-
редньовіччя.	Зрештою	я	не	рабиня,	змушена	гнути	спину	
в	полі,	поки	не	впаду	від	знесилення.	Я	працюю	в	Лондоні	
у	двадцять	першому	столітті!	Моє	життя	мало	б	здаватись	
прекрасним,	 приємним,	 навіть	 простим.	 Сам	факт,	що	
в	 30-річному	 віці	 я	 стала	мріяти	 про	пенсію,	 вочевидь	
свідчив	про	одне:	час	міняти	щось	у	своєму	житті.
Було	 вкрай	 важко	 згадати,	 коли	 я	 востаннє	 розслаб-

лялась	—	по-справжньому,	без	алкоголю	та	призначених	
лікарем	снодійних.	Я	думала:	«Якщо	ми	переїдемо	в	Данію,	
то	зможемо	спекатись	гнітючого	відчуття	постійного	стре-
су…	Ми	могли	б	жити	біля	моря.	Могли	б	щодня	на	пляжі	
вигулювати	собаку.	Нам	більше	не	довелося	б	їздити	в	ме-
тро,	адже	там,	куди	ми	переїдемо,	його	просто	не	буде».
Після	вихідних,	що	минули	під	знаком	«іншого	життя»,	

ми	 постали	 перед	 вибором:	 залишатись	 у	 звичній	 зоні	
комфорту	 або	 зважитись	 на	щось	 кардинально	 інакше.	
І	вирішувати	слід	було	негайно.
Мого	чоловіка,	палкого	шанувальника	всього	сканди-

навського,	Данія	підкорила.	Однак	я	стриманіша	і	як	жур-
наліст	хотіла	спочатку	трохи	більше	дізнатися	про	країну.
На	той	час	усе,	що	я	знала	про	Данію,	—	це	Сара	Лунд	 1 

і	її	традиційні	фарерські	вовняні	светри	та	Бірґітте	Нюборґ	

1	 Головна	героїня	серіалу	«Вбивство»	(дан.	«Forbrydelsen»)	—	інспек-
тор	Сара	Лунд	(у	виконанні	данської	актриси	Софі	Гробель),	типо-
вий	трудоголік,	у	якої	бракує	часу	на	особисте	життя.
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із	серіалу	«Уряд»	 1	і	його	творець	Адам	Прісе,	якому	вда-
лося	«смачно»	подати	політику	коаліції	на	екрані.	Скан-
динавський	нуар,	який	я	бачила,	дав	мені	змогу	дійти	двох	
головних	висновків:	цю	країну	заливають	безкінечні	дощі,	
а	 людей	 убивають	 на	 кожному	 кроці.	 Утім,	 Данія	мала	
шалену	популярність	у	туристів,	а	працівники	сайту	«Visit	
Denmark»	запевняли,	що	кількість	звернень	збільшилась	
на	26	відсотків.	
Також	я	дізналась,	що	ця	крихітна	скандинавська	краї-

на	досягла	неймовірного	комерційного	успіху.	Це	й	не	
дивно,	адже	в	Данії	працюють	такі	компанії,	як	«Carlsberg»	
(як	на	мене,	найкращий	лагер	у	світі),	«Arla»	(посідає	сьо-
ме	місце	серед	виробників	молочних	продуктів,	а	також	
виготовляє	масло	«Lurpak»),	«Danish	Crown»	(саме	звідси	
в	Британію	постачають	велику	кількість	бекону)	і,	звісно,	
«Lego»	—	найбільший	у	 світі	 виробник	 іграшок.	Вельми	
непогано	 як	 для	 країни,	 де	 проживає	 п’ять	 із	 полови-
ною	мільйонів	осіб	(це	приблизно	як	населення	Півден-
ного	Лондона).
—	П’ять	із	половиною	мільйонів!	—	вигукнула	я,	прочи-

тавши	таку	інформацію.
У	квартирі	були	тільки	я	й	собака,	однак	 і	він	виявив	

зацікавленість	цією	темою,	видавши	якийсь	дивний	звук.	
А	може,	це	було	просто	чхання.
—	Хіба	п’ять	із	половиною	мільйонів	осіб	можна	розці-

нювати	як	цілу	країну?	—	запитала	я	в	собаки.	—	Адже	це	
як	населення	одного	мегаполіса!	Хіба	їм	узагалі	потрібна 
окрема	мова?

1	 «Уряд»	(дан.	«Borgen»)	—	данський	серіал	про	владу	і	політику,	який	
транслювали	на	телеканалі	DR1	з	2010	по	2013	рік.
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Собака	гавкнув,	неначе	давав	зрозуміти,	що	такі	питан-
ня	перебувають	за	межами	його	компетенції,	а	я	заходи-
лася	далі	вивчати	цю	країну.
Як	виявилось,	відповідно	до	даних	Центрального	ста-

тистичного	бюро	Ірландії,	Данію	вважають	найдорожчою	
країною	у	Євросоюзі,	а	її	населення	платить	нереальні	по-
датки.	Це	означає,	що	й	нам	доведеться	платити.	Ну, пре-
красно! Наприкінці місяця ми будемо ще вбогішими, ніж 
зараз… Однак	 завдяки	 стабільній	 данській	 кроні	можна	
розраховувати	на	просто	фантастичну	систему	соціально-
го	забезпечення,	безкоштовну	медицину	й	освіту	 (навіть	
вищу),	субсидії	на	утримання	дітей	і	допомогу	з	безробіття,	
яка	гарантовано	становитиме	80	відсотків	вашого	заробіт-
ку	впродовж	двох	років.	Як	я	дізналася,	Данія	належить	до	
країн	із	найменшим	розривом	між	доходами	найбідніших	
і	найбагатших.	І	попри	те,	що	жодна	країна	світу	ще	не	до-
сягла	цілковитої	гендерної	рівності,	Данія	значно	набли-
зилась	 до	цієї	мети	 завдяки	 зусиллям	прем’єр-міністра	
(на	той	час,	коли	я	писала	книжку,	цей	пост	обіймала	жін-
ка)	та	сотень	інших	жінок,	які	працювали	на	відповідальних	
державних	постах.	На	відміну	від	США	та	Великої	Британії,	
де	жінки	досі	отримують	меншу	оплату,	ніж	чоловіки,	і	по-
стійно	вислуховують,	що	їм	варто	вгамувати	свої	апетити	
й	більше	працювати,	у	Данії	можна	жити	так,	як	заманеть-
ся,	і	чудово	почуватися.	Тут	жінки	не	вдаються	до	само-
бичування,	якщо	не	можуть	«мати	все	в	житті».	«Хм,	—	по-
думала	я.	—	Доволі	непогано!»
Тим	часом	як	у	США	та	Великій	Британії	ми	боремося	

за	підвищення	заробітної	плати,	у	Скандинавії	відвойо-
вують	право	на	 збільшення	кількості	вільного часу.	Тут	
люди	хочуть	більше	спілкуватися	зі	своєю	родиною	і	від-
почивати,	 прагнуть	 урівноважити	 роботу	 та	 особисте	
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життя.	 Данію	 часто	 згадують	 як	 країну	 з	 найкоротшою	
тривалістю	робочого	тижня.	Як	повідомляють	у	Службі	
статистики	Данії,	тут	у	середньому	працюють	по	34	годи-
ни	на	тиждень.	Порівняймо:	за	даними	Управління	націо-
нальної	статистики,	середня	тривалість	робочого	тижня	
у	британців	—	42,7	години.	Замість	того	щоб	цілодобово	
працювати	 й	 витрачати	 гроші,	 наймаючи	 людей	 для	
обслу	говування	інших	сфер	життя	—	від	приготування	їжі	
до	прибирання,	догляду	за	садом	і	навіть	депіляції,	—	дан-
ці	є	прихильниками	принципу	«Зроби	сам».
Данія	славиться	чималою	кількістю	світових	рекордів.	

У	Копенгагені	розташований	найкращий	ресторан	у	сві-
ті	 —	 «Noma».	 Данців	 вважають	 найнадійнішою	нацією,	
і	вони	ненавидять	ієрархію.	Проте	понад	усе	мене	вразив	
такий	факт:	 наше	 потенційно	 нове	місце	 проживання	
офіційно	було	визнане	найщасливішою країною у світі!	
За	даними	ООН,	величина	внутрішнього	валового	про-
дукту	на	душу	населення,	тривалість	життя,	відсутність	
корупції,	високий	рівень	соціальної	підтримки,	свобода	
вибору	й	властива	мешканцям	країни	щедрість	дали	змо-
гу	сусідам	—	Норвегії	та	Швеції	—	посісти	доволі	почесні	
місця	в	списку	найщасливіших	країн	світу	одразу	після	
Данії.	Проте	Данія	перевершує	і	їх.	Відповідно	до	даних	
Управління	 національної	 статистики	 Великої	 Британії,	
Данія	визнана	найщасливішою	країною	й	уже	впродовж	
сорока	років	посідає	перше	місце	за	показниками	індек-
су	добробуту	і	щастя,	який	розраховує	Європейська	комі-
сія.	Поза	сумнівом,	така	інформація	дуже	тішить.

Щастя	як	тема	є	святим	Ґраалем	для	будь-якого	журналіс-
та,	що	висвітлює	питання	способу	життя.	Усі	мої	статті	так	
чи	інакше	були	пов’язані	з	гонитвою	за	цією	недосяжною	



19пРолог . Зм іни в житт і :  пРоект «Щастя» 

метою.	Відколи	на	початку	90-х	років	я	прикрасила	свій	
рюкзак	в	армійському	стилі	словами	однієї	з	пісень	R.E.M.,	
мені	 завжди	 хотілось	належати	до	 яскравих	 і	щасливих	
людей	 (гаразд,	 погоджуюсь,	 це	 скидалося	на	 своєрідну	
комуністичну	пропаганду,	однак	мені	було	тоді	лише	два-
надцять	років).
Щасливі	люди,	як	я	знала,	заробляють	більше,	мають	

краще	здоров’я,	у	них	гармонійне	особисте	життя.	Та	во-
ни	навіть	пахнуть	інакше!	Усі	прагнуть	бути	щасливими,	
чи	не	так?	Ми	витрачаємо	на	досягнення	цієї	мети	бага-
то	часу	та	грошей.	Коли	я	писала	цю	книжку,	індустрію	
«селф-хелп»	 1	у	США	оцінювали	в	11	мільярдів	доларів,	і	за	
п’ять	років	вона	принесла	англійським	видавцям	60	міль-
йонів	фунтів	стерлінгів.	Споживання	антидепресантів	за	
останні	п’ятнадцять	років	зросло	на	400	відсотків,	і	нині	
ці	медикаменти	на	третьому	місці	у	світі	за	частотою	при-
значення	лікарями	(після	препаратів	від	підвищеного	рів-
ня	холестерину	та	знеболювальних).	А	ті	окремі	щаслив-
ці,	які	ніколи	не	вживали	таких	засобів	або	не	тримали	
в	руках	книжок,	що	обіцяють	поліпшити	їм	настрій,	ви-
користовували	з	тією	самою	метою	їжу,	алкоголь,	кофеїн	
або	кредитну	картку.
«А	раптом	щастя	не	можна	отак	узяти	й	купити?» Я	май-

же	фізично	відчувала	гнів	богів	глянцевих	журналів,	лад-
них	звалити	на	мою	голову	страшну	кару	за	таке	святотат-
ство.	«А	що,	коли	щастя	—	це	процес,	який	треба	втілювати	
в	життя?	Щось	таке,	на	що	слід	налаштувати	свій	розум	
і	тіло?	І	невже	саме	данці	до	цього	додумалися?»

1	 Від	англ.	self-help	industry	—	індустрія	самодопомоги,	тобто	сфера	
вироблення	продукції	на	тему	саморозвитку	й	психологічної	допомо-
ги,	зазвичай	це	електронні	чи	паперові	науково-популярні	видання.
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Серед	переваг	роботи	журналіста	—	постійно	втруча-
тися	в	чиєсь	життя.	Я	змогла	поговорити	з	величезною	
кількістю	цікавих	людей,	прикриваючись	тим,	що	«про-
воджу	дослідження»,	а	це	чудове	виправдання	для	най-
більш	 каверзних	 запитань.	 Тож	 тільки-но	 я	 дізналась	
про	 існування	 данського	 «економіста	щастя»	Крістіана	
Бйорнс	кова	—	негайно	зв’язалася	з	ним.
Науковець	підтвердив	мої	підозри	стосовно	того,	що	

наші	скандинавські	сусіди	прямують	до	щастя	аж	ніяк	не	
шляхом	витрат	(а	моя	життєва	стратегія	на	90	відсотків	
ґрунтувалась	саме	на	такому	підході).
—	Данці	не	вірять,	що	покупки	приносять	щастя,	—	по-

яснював	мені	Крістіан.	—	Велика	машина	в	Данії	означає	
лише	те,	що	її	власникові	доведеться	платити	більший	пода-
ток.	А	прибирання	просторого	будинку	забере	більше	часу.
Власне	кажучи,	про	те	саме	говорив	і	репер	Notorious	

B.I.G.:	 величезне	багатство	породжує	непотрібні	триво-
ги.	Як	видає	мій	улюблений	віднедавна	додаток	«Google	
Trans	late»,	 данською	 це	 звучить	 так:	mere penge, mere 
problemer  1.
То	що	втримує	на	плаву	данські	кораблі?	У	чому	секрет	

щастя	цих	людей?	Я	з	неабияким	скептицизмом	заявила	
Крістіанові:	данці,	імовірно,	почуваються	такими	щасли-
вими	просто	тому,	що	досить	невибагливі.
—	Категорично	ні,	—	миттєво	відповів	він.	—	Заведено	

вважати,	що	данці	щасливі,	бо	в	них	низький	поріг	споді-
вання.	Але	опитування,	яке	проводили	в	Данії	в	рамках	
загальноєвропейського	 дослідження,	 дало	 протилеж-
ний	 результат:	 сподівання	 данців	 досить	 високі,	 хоча 
й	реалістичні.

1	 Більше	грошей,	більше	проблем	(дан.).
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