
ДЕББІ МАКОМБЕР



РоманA Novel

ДЕББІ МАКОМБЕРDEBBIE MACOMBER

2019

Харків



Літо 2017 року

Л юбі друзі,
Нам усім потрібен другий шанс. А інколи навіть третій 

або четвертий. Коли я згадую всі дієти, яких намагалася 
дотримуватись у своєму житті, то легко збиваюся з ліку.

Саме роздуми про другий шанс допомогли мені усвідо-
мити, що я хочу написати історію про це. Читачі часто за-
питують, що надихнуло мене на написання книжки. Ідея 
для «Будь-яка мрія згодиться» з’явилася в мене у в’язниці. 
Ні, це не те, що ви подумали! Я виступала з промовою у ви-
правному центрі для жінок у Вашингтоні кілька місяців 
тому. Там я зрозуміла одну важливу річ — ті жінки не над-
то відрізняються від нас із вами. Усі вони припустилися 
помилок і зараз розплачуються за них.

Тоді ж, коли я відвідувала виправний центр, наша сім’я 
розпочала співпрацю з благодійними організаціями «Union 
Gospel Mission» («Об’єднана євангельська місія») у Чикаго 
та «Hope Place» («Місце надії»). Моя донька, яка виконує 
роль генерального директора, брала участь у кількох місіях 
«Search & Rescue» («Знайти і врятувати»), мета яких — до-
помагати безхатькам. Кілька учасників моєї команди при-
єдналися до неї в цих нічних пошуках з метою надання 
допомоги безхатькам.

Так і народилася книжка «Будь-яка мрія згодиться». Це 
історія про порятунок, другий шанс, засвоєння уроків на 
власних помилках та подальше життя. Я сподіваюся, ви 
полюбите Шей і Дрю так само, як і я.

Ця книжка присвячується нашому чудовому зятю Гре-
гові Бенксу. Понад рік тому Грег потрапив у автомобільну 
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Шей занадто любила молодшого брата. І коли Каден захопився нар-

котиками, дівчина сіла до в’язниці замість нього. Дрю обожнював свою 
дружину. Родина була для нього всім. А потім він утратив кохану. Усе, що 
в нього лишилося, — діти. І Шей, яку він випадково зустрів у церкві. У них 
багато спільного: обоє пережили біль утрати, обоє потребують підтрим-
ки та розуміння. Щира дружба поступово переростає в щось значно 
сильніше. Доки одного дня Каден не повертається, щоб стати на шляху 
Дрю та Шей. Щоб подолати всі випробування, герої повинні мати незламні 
почуття й мету, за яку варто боротися.

УДК 821.111(73)



6

катастрофу. Унаслідок подальшої операції половину його 
тіла паралізувало. Грегу та нашій дочці Джоді довелося 
змінити багато чого у своєму житті. Їхня віра, любов та 
взаємна підтримка вражають мене щодня.

Я дуже тішуся, коли маю нагоду поспілкуватися зі свої-
ми читачами. Я надзвичайно відкрита, тому не соромтесь 
і зв’язуйтеся зі мною. Ви можете зробити це кількома спо-
собами. Найкращий із них — це залишити мені повідом-
лення на сайті debbiemacomber.com або у Facebook чи 
Twitter. Або ж можете написати мені на адресу: P.O. Box 
1458, Port Orchard, WA 98366.

Найтепліші вітання Нашому зятю Грегові Бенксу за його внутрішню силу, 
чесність та повагу. Ти благословляєш нашу сім’ю



Пролог

–М ені потрібні гроші.
В очах мого брата відображався відчай, якого 

я раніше ніколи не бачила.
— Шей, — благав він. — Ти не розумієш. Якщо я не знай-

ду гроші до завтрашнього вечора, вони мене вб’ють.
— Вони? — повторила я. — Хто вони?
Але я знала.
Каден чекав на мене біля моєї маленької квартири, яку 

я винаймала з трьома сусідками. Він ходив біля дверей, 
коли я приїхала з банку, де працюю. Я не бачила його кіль-
ка тижнів, і це ніколи не було добрим знаком. Якоюсь мі-
рою я була вдячна, що він зник із мого життя. Це був мій 
шанс, перший справжній шанс, а брат був для мене вели-
кою проблемою.

— Скажи, що сталося, — мовила я, відчиняючи двері 
в квартиру.

Він зайшов за мною і скуйовдив волосся з такою силою, 
що вирвав кілька волосинок.

— Це складно…
З Каденом завжди було складно. Я дбала про нього май-

же все його життя, але зараз мені варто було подбати про 
себе. Я страшенно нервувалася, ставлячи чайник на плиту 
й боячись того, що Каден скаже мені. Мій брат зв’язався 
з багатьма поганими людьми переважно через мене, точ-
ніше через мого хлопця. Зі Стрільцем у мене закрутився 
серйозніший роман, ніж я очікувала, але завдяки соціально 
орієнтованій програмі я змогла порвати зі своїм колишнім 
стилем життя. За сприяння одного з консультантів я вла-
штувалася на роботу, хорошу, у банку. Уперше в житті 
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Його темні карі очі, такі ж, як мої, були шаленими, а його 
голос — нестямним.

— Я не жартую, Шей. Якщо я не поверну гроші до завтра, 
я — покійник.

Я щосили намагалася зберігати спокій. Заклала довге 
пасмо свого рудуватого волосся за вухо, роздумуючи, що 
робити. Ніхто не позичить мені таких грошей. Моєї зар-
платні касира в банку ледве вистачало на життя. Після 
опла ти оренди та бухгалтерських курсів у мене майже ні-
чого не залишалося. Мені вдалося відкласти кілька доларів 
завдяки тому, що я не обідала або ж їла вермішель швид-
кого приготування на вечерю.

Перш ніж я змогла пояснити, що мені не дадуть позику, 
Каден спробував іще раз.

— А як же банк? — запитав він, зазираючи мені в очі.
Я відчула тремтіння, яке від шиї спускалося вниз по 

хребту. Ще до того як відповісти, я знала, про що ду-
має Каден.

Брат стишив голос, наче очікував, що хтось підслуховує 
через тонкі стіни квартири.

— Ти можеш узяти гроші в банку? — запитав він.
— Ти маєш на увазі позику? Ні, мені не дадуть таку суму, 

зважаючи на розмір моєї зарплатні. У мене немає чого 
запропонувати як заставу.

Незважаючи на те, що в мене було водійське посвідчен-
ня, я користувалася громадським транспортом. Я не могла 
дозволити собі автомобіль. Навіть скутер. Каден знав це.

— Не позику, сестричко. Банк не помітить недостачі… 
хоча б перші кілька днів. Ти візьмеш гроші, і перш ніж хтось 
помітить, я поверну тобі все, і ніхто ніколи не дізнається.

Страх у моєму животі перейшов у біль. Каден, звісно, 
знав, про що він мене просить. Відтоді, як померла мама, 
у мене вперше з’явилася надія, а зараз він просить мене 
відмовитися від усього заради нього. У банку помітять 

я мала можливість чогось досягти. У мене з’явився шанс 
утекти від банд і відмовитися від наркотиків та життя, яке б 
закінчилося або в’язницею, або смертю. Я відчула смак 
того життя, яке чекало на мене, якщо я триматимусь як-
найдалі від людей, котрі тягнули мене в прірву. Я припу-
скалася помилок. Значних помилок, але я старанно працю-
вала, щоб залишити їх у минулому житті.

Я мала б здогадатися, що це не спрацює. Принаймні не 
для такої людини, як я. Каден був тут, щоб нагадати мені, 
що я жила нездійсненною мрією.

— Хто погрожує вбити тебе? — запитала я знову, очіку-
ючи на відповідь. Це був Стрілець або один із членів його 
банди.

Брат заплющив очі і схопив мене за передпліччя так 
сильно, що міг залишити синець.

— Ти знаєш.
— Ти знову зависаєш із Янголами? — я неодноразово 

попереджала Кадена триматися якнайдалі від банди, котра 
була якою завгодно, але точно не янгольською.

Він не відповів, і його мовчання вже було відповіддю.
Коли я ставила на стіл чашки та діставала чайні пакети-

ки, у мене тремтіли руки. Я стояла спиною до Кадена.
— Скільки тобі потрібно? — запитала я, зціпивши зуби.
Мені вдалося відкласти кілька сотень доларів. Я лише 

могла сподіватися, що їх вистачить.
Він завагався, а потім випалив:
— П’ять тисяч.
— Доларів? — зітхнула я.
Цифра вразила мене настільки, що я відчула слабкість 

у колінах. На якусь мить мені здалося, що я впаду. Каден 
повинен був знати, що ця сума за межами моїх можливо-
стей. Я не могла позичити йому стільки грошей.

— У мене немає такої суми.
— Ти не можеш позичити? — благав він.


