
Хто автор цього незвичайного твору, нам невідомо. 

Тексти, документи і фотографії, наведені в книзі, 

видавництво отримало електронною поштою. У 

супроводжувальному листі стверджується, що описані в 

книзі детективні розслідування є реальними. 

Герої - наші сучасники: одинадцяти-дванадцятирічні 

підлітки. Змінено лише імена, деякі події і географічні 

назви... 

Наше видавництво ще ніколи не видавало книг 

анонімних авторів. Проте, цього разу ми вирішили 

зробити виняток. Перш за все, нас підштовхнула до цього 

хвацько закручена інтрига і зворушлива щирість героїв. А 

ще... ми подумали: а раптом це все - дійсно правда? 

  

 

Продавець кропу, 

або 

Пригоди Вуді Фітча  
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ПРОДАВЕЦЬ  КРОПУ 

 

1 

Лондон - столиця Парижа, або, навпаки, Париж - 

столиця Лондона? Вуді Фітч не знав. Він не вивчав 

географію. 

Він також не вивчав історію, арифметику, правопис, 

правила гарної поведінки, так само як і ніякі інші 

предмети, які проходять у школі. 

Вуді не вчився в школі. 

Тобто вчився, але недовго. 

До того самого дня, як його мати народила відразу 

шістьох близнят, а татусь незабаром кудись зник. 

З тих пір Вуді отримував домашнє виховання. Так це 

називалося. У тому сенсі, що він торгував  кропом в 

крамниці неподалік від будинку. Крамниця називалася 

«Кріп Фітч. Духмяна травичка». Вона належала його 

дядькові, Томасу Фітчу. 
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 Томас Фітч був дуже доброю людиною. Але він не 

вмів розмовляти. Він умів тільки незрозуміло кричати. 

Наприклад: «Шестеро ротів на мою лисину! Лопнути і не 

встати! За нору для них і жрачку, - хто буде горбатитися з 

ранку до ночі? Відповідь - ти!» 

Що означало: «Дорогий племіннику, мені необхідна 

твоя допомога. Адже одному так важко забезпечити 

шістьом милим крихіткам гідний  прожиток і теплий дах».  

«Гідний прожиток» означало салат зі стебел кропу, 

кроповий суп і котлети з зелені. «Теплим дахом» був 

колишній голубник. 

Таким чином, у свої 11 років Вуді Фітч був єдиною 

надією трьох братів, трьох сестер і змученої життям 

матері. 

І, стоячи за прилавком під вивіскою «Кріп Фітч. 

Духмяна травичка» у провулку Косих Кутів, в забутому 

Богом 325-му кварталі, Вуді знав: так і буде завжди. З 

роками шия його противно витягнеться, голова стане 

дрібно тремтіти і на ній утвориться зеленуватий чубчик. А 

він, як і дядько Томас, стане схожий на зів'ялий пучок 

кропу. І нічого його не врятує. Не впаде метеорит. І не 

станеться землетрус. 

 «Жах. Невже заради цього варто було 

народжуватися? - думав  Вуді у такі хвилини і, сумуючи 
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всім серцем, додавав, - і бути при цьому таким 

симпатичним? Таким кмітливим?» 

А те, що Вуді - кмітливий, знала вся околиця. І навіть 

не просто «кмітливий», а «дуже корисно кмітливий». 

Справа в тому, що Вуді мав одну вражаючу здатність 

- він умів вгадувати чужі бажання. 

Наприклад, він знав, що прищава дівиця із сусідньої 

перукарні уявляє, що вона - це Пупсі Мупсі з серіалу. 

А товстун з будинку навпроти, любить гратися з 

плюшевим мопсом. 

А старенька, яка годинами просиджує в піцерії, 

терпіти не може піцу. І приходить, бо просто любить 

дивитися на дітей. Вуді знаходив заховані речі, називав 

задумані карти. 

Він міг виграти будь-яке парі. Але за однієї умови. Це 

була  жахлива умова. Умова, при якій виграш втрачав 

всякий сенс. 

Правильніше сказати, і виграшу ніякого не було. 

Тому що Вуді Фітч вгадував чужі бажання тільки в 

тому випадку, коли для нього це було абсолютно 

даремно. 

Чому так відбувалося, Вуді пояснити не міг. Просто 

це було так. 



8 
 

Потроху Вуді став втрачати інтерес до свого 

незвичайного таланту. Справді, який сенс вигравати парі 

для інших? 

Але одного разу опівдні перед крамницею «Духмяна 

травичка»… 

…Вуді Точно запам'ятав, що це було опівдні, тому що 

радіо оголосило дзвінким голосом: «Світові новини», а 

дядько Томас, як завжди, гаркнув сердито: «Вимкни цю 

гидоту!»  Він якраз приготувався полити кріп з лійки, але 

так і завмер, розкривши рот. 

Бо перед ним виникло те, що ніяк не могло з'явитися 

у провулку Косих Кутів, та й у всьому 325-му кварталі - 

сірий, з блакитним акулячим відливом, лімузин. 

Він був такий довгий, що, здається, зайняв всю 

вулицю - від перукарні Пупсі Мупсі до самої стічної 

канави. У його дзеркальних склах відбивалося 

перелякане небо. 

 



9 
 

Лімузин безшумно зупинився. Небо в дзеркалі 

зрушилось. Вікно прочинилось. 

- Мені потрібен Томас Фіцджеральд Фітч, дядько 

неповнолітнього Вуді Фітча. Це ти? - запитав сердитий 

голос з глибини лімузина. 

Дядя Томас хотів кивнути у відповідь, але замість 

цього трусонув лійкою, і вузька цівка води потекла йому 

на штани. Однак він цього з переляку не помітив. 

- Я так і думав, - промовив сердитий голос. Двері 

розчинилися. І на брудну від налиплої жуйки бруківку 

провулку Косих Кутів ступив чоловік, точнісінько схожий 

на свій лімузин. 

Він був неймовірно високий. На ньому був сірий з 

блакитним акулячим відливом костюм. Очі йому 

прикривали окуляри з дзеркальними стеклами. 

- Чи не можна швидше пройти у ваш офіс? - гидливо 

поцікавився людина-лімузин. 

- Мій офіс? - Розгублено повторив Томас Фітч і знову 

труснув лійкою. 

 - Чи не думаєте ви, що ми будемо вести ділові 

переговори на вулиці? - посміхнувся гість, легким рухом 

відсунув Вуді і увійшов до крамниці. За стіною з 

картонних ящиків він знайшов диван, продавлений точно 

за формою тіла дядька Томаса, розташувався на ньому, 
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дістав з кишені блокнот, з іншої кишені ручку з золотим 

наконечником, підняв очі на дядька Томаса, який стояв 

перед ним в мокрих штанях і нетерпляче вимовив: 

- Ну? 

- Е-е-е... - протягнув дядько Томас, щоб за звичкою не 

закричати. 

- Зрозуміло, - відповів чоловік-лімузин. – Тоді  

послухайте, що я вам скажу. Сьогодні ввечері я граю в 

бридж з міністром торгівлі містером Теккереєм і 

міністром освіти містером Діккенсом. Якщо я ненароком 

повідомлю їм, що на вулиці Косих Кутів обманюють 

покупців, поливаючи кріп водою, щоб надати йому більш 

свіжий вигляд - раз; і торгує цим кропом підліток, який 

кинув школу - два. Знаєте, що тоді станеться? 

- Це була катас... васія. Вася благо. - витиснув з себе 

дядько Томас, маючи на увазі: «Це було б катастрофою, 

Ваша благородність, не робіть цього!» Але раптове 

тремтіння завадило йому продовжити. Він хотів спертися 

на щось, але «щось» виявилося стіною картонвих ящиків 

з кропом… 

- Міністр Теккерей розчавить, як муху, вашу нещасну 

крамницю.  А самого вас відправить на північ довбати 

мерзлу землю. Тверду, як граніт. Ви будете довбати її 

холодним важким ломом… 
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Чоловік-лімузин встав, спритно ухилившись від 

зруйнованої картонної стіни… 

- А вашого милого племінника міністр Діккенс 

посадить у в'язницю для малолітніх злочинців. Вже там-

то він дізнається, що таке гіпотенуза! Мабуть, я так і 

вчиню! - завершив гість, поклав у кишеню блокнот і 

зробив крок до дверей. 

- Все, що  хочете - що… я… я... я… коржик! - заблагав 

дядько Томас, сидячи по шию в кропі. 

- Ось як? - Задумався чоловік-лімузин. Очевидно, він 

зрозумів, що дядько Томас має на увазі: «Побажайте, що 

хочете. Я для Вас вщент розіб’юсь». 

І тоді гість вперше зняв свої дзеркальні окуляри. А 

потім повернув голову і глянув на Вуді. Більше того, Вуді 

здалося, що він йому злегка, зовсім небагато, непомітно 

для дяді Томаса - підморгнув. 

- Я тут подумав, - протягнув він ліниво, - кажуть, ваш 

племінник має рідкісні здібності. Я чув, що він вміє 

вгадувати бажання інших людей? Я, зрозуміло, не вірю в 

такі речі. 

- Ваш благорожіє, Вуді дуже навіть… - спробував 

заперечити дядько Томас. Але гість перебив його. 
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- Значить, тебе звуть Вуді? - звернувся він до Вуді, - 

втім, саме так мені й доповіли. Що ж, цікаво перевірити, 

наскільки правдива уся ця брехня. Отже… 

Він дивився на Вуді, спокійно і дуже уважно. 

- Я ненавиджу морозиво. Будь-яке. Крім одного, яке 

я обожнюю. Яке? 

- Ванільне, - відповів Вуді. 

- Гм. Всякий спорт огидний. Але, незважаючи на це, 

іноді, дуже рідко, вкрай рідко, мені подобається  що? 

- Грати в пінг-понг. 

- Правильно… - чоловік-лімузин різко зігнувся і 

наблизив своє обличчя до обличчя Вуді, - …але не треба 

нікому про це розповідати. У тебе дома є телевізор? 

- Ні, - сказав Вуді. 

-Три! У Вуді цілих три телевізори, - вигукнув дядько 

Томас несподівано чисто, напевне з переляку. 

- Три - це занадто, - відповів гість, розігнувшись. - 

Оскільки у нашої великої країни є всього один президент. 

І сьогодні ввечері він виголосить коротку, пристрасну, 

запальну промову. Її покажуть по всіх телевізійних 

каналах, тому що всі знають, що наприкінці цієї промові 

він назве… 

Раптово, немов злякавшись самого себе, чоловік-

лімузин перейшов на шепіт. 
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- Президент назве людину, яку він призначає Самим 

Головним Міністром нашої держави. Це буде або міністр 

Теккерей, або міністр Діккенс. Міністр Діккенс або 

міністр Теккерей. Я повинен знати, яке ім'я промовить 

президент, за п'ять хвилин ДО того, як це станеться. 

Чоловік-лімузин нахилився і наблизив своє обличчя 

до обличчя Вуді так, що воно немов би розпливлося, і 

Вуді бачив тільки його очі - веселі блакитні очі, які зовсім 

йому не підходили. 

- Я повинен знати це, Вуді. Ти повинен вгадати 

бажання президента. Я подзвоню   тобі з цього телефона. 

Вуді відчув холодок телефону, котрого вклав йому в 

руки гість. 

Чоловік-лімузин випростався і сказав, обернувшись 

до дядька Томаса: 

- Якщо ваш племінник помилиться, з вами 

відбудеться все, що я говорив. І навіть ще гірше. А якщо 

ні, якщо він не помилиться… 

«Не продовжуйте, - промайнуло в голові Вуді. - 

Тільки нічого не обіцяйте!» 

- Я обіцяю десять тисяч вам. І стільки ж Вуді. 

З цими словами чоловік-лімузин обернувся і вийшов 

з крамниці. 
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2 
На п'ятій годині своєї короткої запальної промови 

президент чхнув. 

Вуді прокинувся. 

Він сидів вдома перед телевізором. Мати і близнюки 

давно спали. 

- Ситуація стала нестерпною! - сказав президент. - Ми 

дихаємо повітрям, у якому літають мухи. Наш ур… наш 

уря… наш… 

«Він знову хоче чхнути», - промайнуло в голові у Вуді. 

Президент апетитно чхнув. І ще раз. Більше про його 

бажання Вуді не знав нічого. 

Він ніколи не зміг би пояснити, звідки у нього ця 

дивовижна здатність - читати чужі бажання. Він не 

розумів мови птахів. Чи не вмів вгадувати майбутнє по 

тріщинах на стелі. Чужі бажання просто виникали в його 

голові. Самі по собі. Окремо від своїх господарів. І Вуді їх 

бачив. 

Але не сьогодні. 

Задзвонив телефон. 

- Хто, міністр Діккенс чи міністр Теккерей? - запитав 

чоловік-лімузин. 

- Міністр Діккенс, - бовкнув Вуді навмання. 
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- Ти впевнений? 

«Тюрма для малолітніх злочинців нічим не гірша від  

крамниці кропу», - подумав Вуді. І ще подумав: «Бідна 

мама, як вона справиться зі всією оравою?» І відповів: 

- Так. Міністр Діккенс. 

Телефон дав відбій. 

У цей момент на екрані заграли фанфари. Президент 

доклав одну руку до лацкана піджака маючи на увазі там 

серце, а другу підняв до люстр, маючи на увазі там 

майбутнє. 

- Наше майбутнє і всі надії наших сердець, - сказав 

він, - ми пов'язуємо з ім'ям людини, яку  призначаємо 

Головним Міністром Уряду. Це ім'я… 

Президент простягнув обидві руки в зал, немов 

намагаючись обійняти його. Цей жест він вчора 

репетирував перед дзеркалом цілу годину. 

- …це ім'я… 

Вуді раптом стало неймовірно тоскно. 

- …Міністр Теккерей! 

 

Наступного дня чоловік-лімузин знову з'явився в 

крамниці «Духмяна травичка». 
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- Твій ненаглядний племінник помилився, - сказав 

чоловік-лімузин голосом, від якого дядько Томас 

затремтів, як пучок кропу, - і поїде зі мною. А тебе… 

Він дістав з кишені щось довге, загорнуте в 

кольоровий папір, і замахнувся цим надядю Томаса. 

Дядя Томас впав на коліна. 

- Тебе, - продовжив чоловік-лімузин, - його 

величність Головний Міністр Теккерей прощає. Можеш і 

далі продавати свій кріп! 

З цими словами чоловік-лімузин опустив вниз свій 

паперовий згорток і простягнув, але не дядькові Томасу, 

а Вуді. Вуді слухняно взяв його. Всередині було щось 

м'яке. 

- Передайте міністру Такіро, як я, як я… всім моїм 

серцем… і печінкою… і кишками… - бурмотів дядько 

Томас, обливаючись сльозами щастя. 

- Головному міністру Теккерею наплювати на твою 

мізерну подяку, - відрізав у відповідь чоловік-лімузин. 

Незрозуміло, коли він так навчився розуміти дядька 

Томаса. 

Потім він узяв Вуді за руку і вивів з лавки… 

Виявилося, що лімузин зсередини зовсім не такий, 

яким здавався зовні. Зовні це була дорога блискуча 

валіза на товстих колесах, а зсередини… 
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Зсередини він був схожий на телевізійний автобус, 

який приїзджав в той день, коли сім'я Вуді збільшилася 

на п'ять осіб - плюс шість близнюків і мінус один татусь. 

Як і тоді, Вуді сидів на задньому сидінні в кутку. Йому 

здавалось, що його проковтнув величезний звір. 

Проковтнув і несе кудись. Куди - Вуді не знав. Йому було 

страшно. 

Провулок Косих Кутів зник за поворотом, потім 

зникла з виду стара водонапірна вежа. 

- Розв'яжи згорток, - наказав чоловік-лімузин. Він 

сидів за кермом, і Вуді бачив його очі в дзеркалі. 

Вуді підкорився, розгорнув  кольоровий папір. У 

згортку виявився бутерброд. 

- Їж, - сказав чоловік-лімузин. 

Вуді трохи відкусив. Сендвіч виявився надзвичайно 

смачним. 

Вуді заплакав. 

Він плакав від невідомості, від того, що дядько Томас 

так легко від нього відмовився. Він плакав і їв. А чоловік-

лімузин, мовчки, стежив за ним через дзеркало своїми 

уважними очима. 

Скоро місто скінчилося. Попереду з’явилися сосни. 

Машина збавила ходу. 
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- Проплакався? - запитав чоловік-лімузин, 

посміхаючись. - А тепер, будь люб'язний, поверни наліво 

свою розумну голову. Та відкрий очі. 

Вони рухалися тепер зовсім повільно, трохи швидше 

пішохода. Дорога петляла. Серед сосен стали з'являтися 

будинки, красиві, немов лялькові, під червоними дахами 

з черепиці. 

- Непогані будиночки, що скажеш, Вуді? - знову 

пожвавився чоловік-лімузин. - Цікаво, хто тут живе? 

Бувають же на світі такі щасливці! 

Вуді побачив, як біля будиночка, що стоїть трохи 

віддалік, на пагорбі, зупинився мікроавтобус. 

Двері його відкрилися… 

Вуді скрикнув від несподіванки. З автобуса вийшла 

його мати. А потім невидимі руки стали їй передавати 

одного за іншим близнят. 

- Що трапилося? Побачив когось знайомого? Я чув 

навіть, що ті, хто живуть тут, ні за що не платять, - Не 

вгамовувався чоловік-лімузин. - І продукти їм 

доставляють прямо з супермаркету. І все - «за просто 

так», за рахунок уряду. 

Мати Вуді перерахувала всю шістку. Вона не бачила 

лімузина, який проїжджав повз неї. А якщо б побачила, 

то все одно не розгледіла би Вуді за дзеркальним склом. 
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А чоловік-лімузин продовжував. Він більше не 

посміхався. 

- Ти повернешся до них у суботу, тепер це - твій дім. 

Твій і твоєї сім'ї. А зараз нам слід поспішати. 

І немов отримавши розпорядження від самого себе, 

чоловік-лімузин кивнув, натиснув на педаль, і могутня 

машина, швидко набираючи швидкість, понесла їх 

уперед, туди, де за смугою рідких сосен поставала 

столиця.  

Вони мчали, і в голові у Вуді не було думок.  Якби 

його запитали в цю хвилину: «Куди ти їдеш?» Він би 

відповів: «Не знаю. В якесь місце. Здається, воно 

називається: «Тюрма для малолітніх злочинців». 

 

Будівля в'язниці для малолітніх злочинців була 

найкрасивішою в місті. Вона розміщувалась у 

старовинному замку. Замок стояв у центрі парку на 

високому пагорбі і гордо височів над усім містом. 

Численні вежі прикрашали прапори, що тріпотіли у висі. 

Бронзовий  напис над головним входом: 

 

«ПАЛАЦ  УРЯДУ» 
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Вони проїхали воротами замку і зупинились біля 

високої будівлі, суцільно вкритої старовинним 

орнаментом. Біля входу стояли гвардійці. 

- Хлопчик зі мною, - кинув на ходу чоловік-лімузин і 

увійшов разом з Вуді в будівлю. 

Потім вони піднімалися на ліфті, потім йшли 

сходами, потім якимись залами, потім знову сходами. 

Вуді не дивився по сторонах. Він просто йшов за 

чоловіком-лімузином, який мовчав і крокував, і 

крокував… 

Нарешті  він зупинився. 

- Отже, давай уточнимо ще раз. Ти у нас віщун? Ти 

можеш вгадувати цифри в лото і передбачати майбутнє? 

Вони стояли посеред довгого коридору з блискучою 

кам'яною підлогою. Стіни закривали книжкові шафи та 

картини. 

- Якщо я попрошу тебе вгадати, хто переможе у 

футбольному матчі, ти вгадаєш? - продовжував чоловік-

лімузин. 

- Ні, - відповів Вуді, - я не вгадаю. 

І подумав: «Зараз я поїду назад, в провулок Косих 

Кутів». 

- Як це ні? Ти ж казав, що… 
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- Я говорив, що вмію читати чужі бажання. Більше 

нічого. 

- Як це - більше нічого?! Стривай-стривай! Навіть 

якщо тобі заплатити? 

Вуді мовчав. Йому знову хотілося заплакати. 

- Навіть якщо тобі добре-добре-добре заплатити? 

- Якщо мені заплатити, тоді вже точно ні. Я ж не 

вгадав, хто стане Головним Міністром. 

Чоловік-лімузин розкрив рот. Потім закрив. Потім 

підніс пальці до перенісся. Взяв себе за ніс. 

- Ти хочеш сказати, - сказав він голосом, від якого 

будь-кому стало б страшно, - що ти вмієш читати чужі 

бажання, коли особисто тобі від цього немає ніякоЇ 

користі?!! 

І саме  в цей момент Вуді побачив бажання чоловіка-

лімузина. 

Воно було простим. Чоловік-лімузин жартував. Він 

його перевіряв! І вся ця історія з виборами міністра була 

перевіркою! Чоловіку-лімузину Вуді був потрібен саме 

такий, який він є. 

Йому стало легко. 

- Так, - сказав він і обережно посміхнувся. 

Чоловік-лімузин розреготався у відповідь так, що 

відлуння прокотилося по коридору. 
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- Ой же Вуді - продавець кропу! 

Він знову взяв Вуді за плече і легко торкнувся того, 

що здавалося раніше книжковою шафою. Розкрився 

прохід. Вони зробили крок у нього і зупинилися біля 

широких простих дерев'яних дверей. 

Чоловік-лімузин нахилився до Вуді: «Забув 

представитися: Маркус Беньяміні. Називай мене просто 

Маркус». 

І відчинив двері. 

- Маркус, де ти пропадаєш ?! - голосно вигукнув  

чоловік з цегляно-червоним, немов нагрітим в печі, 

обличчям. - Знайомтеся, панове. Професор Маркус 

Беньяміні. А разом з ним, як звуть юнака? 

Червоновидий посміхнувся, і Вуді одразу впізнав 

його. Він бачив його на екрані телевізора вчора вночі. Це 

був Головний Міністр Уряду  - Теккерей. 

Він стояв за столом, по обидва боки якого сиділи 

діти, приблизно такого ж віку, як і Вуді. 

Вуді механічно почав рахувати - адже він був 

вуличним торговцем. Дітей виявилося одинадцять. І всі 

вони, і міністр Теккерей, і ще троє дорослих, які стояли за 

його спиною, - всі вони дивилися на Вуді. І посміхалися. 

Вуді оторопів. 
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- Спробуємо здогадатися, - продовжував міністр 

Теккерей, звертаючись до тих, хто сидів. - У мене, на 

відміну від вас, немає ніяких незвичайних здібностей. Я 

всього-навсього чиновник, скромний слуга народу, але я 

спробую... Може, юнака звуть «Фітч?» Або навіть «Кріп 

Фітч»? 

Обличчя міністра Теккерея з цегельного кольору 

змінилося на червоний, і він зареготав. А слідом за ним - 

всі, хто сидів в кімнаті. 

Вуді здогадався, що він так і не переодягнувся від 

ранку, що на ньому досі та сама футболка, якою так 

пишався дядько Томас, з назвою лавки і зображенням 

пучка кропу. 

 І, стоячи посеред цієї кімнати, де всі реготали, Вуді 

відчув себе вкрай нещасним і самотнім. 

- Нашого гостя звуть Вуді, - прийшов йому на 

допомогу  Маркус. - Не розумію, чому в цьому світі 

торгувати зброєю і нафтою - почесно, а кропом - смішно? 

Сідай, Вуді. 

Сміх стих. Маркус підштовхнув Вуді до єдиного 

дванадцятого вільного крісла, а сам став за спиною 

міністра. 

- Професор правий, - сказав міністр Теккерей так, 

ніби це не він хвилину тому сміявс з Вуді. - У цьому світі 
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все переплуталося. Я б сказав, переплуталося сильно. Я б 

додав, настільки сильно, що дорослі, розумні, наділені 

державною владою люди змушені просити допомоги у 

дітей. Маячня… 

Міністр замовк. На його лобі виступили жили. 

Обличчя знову стало червоним. 

- Ця дивна, безглузда ідея - напевно, останнє, що ми 

можемо, наша остання надія. Всі ці природні катаклізми, 

війни, катастрофи - цьому немає кінця. Світ змінюється, 

але куди, в який бік - ми не знаємо, не знаємо. 

Міністр говорив тихо, але було видно, що він 

стримується з останніх сил. 

- Все, що у нас є - це армія і гроші. Але я ж не можу 

відкупитися від землетрусу. Або найняти дощ. Не можу 

послати танкову дивізію, щоб змусити матерів 

народжувати. Або розбомбити з повітря фінансові 

піраміди. 

Далі міністр перейшов на крик. 

- Ми безпорадні! І найбезпорадніший тут - я, 

Головний міністр. Оскільки краще від усіх розумію це! Ми 

нав'язали Природі гру, яку самі ж і програли!!! Боже, 

кому я кажу це? Дітям! Ні, я не вірю! Продовжіть за мене, 

Маркус. 
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Міністр розвернувся і попрямував до виходу. 

Вийшов. 

Грюкнули двері. 

Маркус заговорив так, як ніби нічого не сталося: 

- Головний Міністр абсолютно правий. Природа 

змінилася, а ми ні. Я маю на увазі, - уточнив він і обвів 

поглядом дорослих, - ми, люди минулого століття - ні. 

«Люди минулого століття» так і продовжували стояти 

на своєму місці. Це були двоє чоловіків і одна жінка, 

одягнена в рожеве. «Як продавець на пташиному 

базарі», - подумав Вуді. Ще він подумав, що ці троє 

знають те, що зараз їм належало почути. І більше того, 

згідні з цим. 

- Тому уряд вирішив звернутися до вас, - 

продовжував Маркус, - до нового покоління, яке 

змінилося разом з Природою. А тепер, перш ніж я 

продовжу, зробимо коротку паузу. Влаштовуйтеся 

зручніше. Охолоджувачі води вбудовані в підлокітники 

крісел. 

Вода виявилася трохи кислуватою і дуже свіжою на 

смак. Сьорбаючи її маленькими ковтками, 

прикриваючись склянкою, Вуді міг роздивитися дітей, що 

сиділи навколо нього. 

Мазунчик- зануда в окулярах з важкими лінзами… 
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..поруч з ним темношкірий, схожий на індуса, з 

дівочим гладким обличчям… 

…за ним - здоровань, з таким краще не зв'язуватися... 

…троє дівчат, дві з них - близнючки, у них ямочки на 

щоках… 

- Вас дванадцять*, - продовжив Маркус. - Деякі з 

півночі країни і деякі з півдня. Діти магнатів і такі, які 

своєю працею утримували родину. Перш ніж запросити 

вас сюди, за вами спостерігали довго, таємно і ретельно. 

Ми зустрічались з батьками кожного з вас. Ми пояснили, 

що  подбаємо про вас, з усіх наших сил. А ви, з усіх ваших 

сил, допоможете нам. Країні. 

Ви різні. Але кожен з вас має здібності, якими не 

володіє інший. Новими здібностями, нового покоління. 

Маркус заговорив схвильовано. У кімнаті, де й 

раніше було тихо, не залишилося інших звуків, крім його 

голосу. 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------- 

* див. додаток №1 
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- Ми хочемо вам зробити пропозицію. І ваше право, 

погоджуватися на неї чи ні. Ми створимо  особливе 

агентство з розслідувань. В ньому буде чотири групи. У 

кожній - троє дітей і керівник-професор. Завдання ми 

будемо - отримувати від уряду. Жити в інтернаті. Там же 

ви отримаєте прискорений шкільний курс. З рідними 

будете іноді бачитися… 

Тут Вуді здалося, що Маркус подивився на нього. 

- у вихідні. І тепер, перш ніж я отримаю від вас 

відповідь, ще дві важливі речі. Перше. Все, що з вами 

відбудеться, назавжди залишиться таємницею. І друге. Як 

я сказав, ми будемо отримувати завдання. Іноді вони 

здаватимуться нам нерозв'язними. Іноді - занадто 

простими. Це не повинно нас обманювати. Нас насправді 

цікавить не просто вирішення якогось одного завдання, 

хоча і це важливо. Ми повинні відкрити закон. Якийсь 

новий, ще невідомий нам закон. Загальний закон 

природи. Ми не знаємо його. Але вже відчуваємо. Кожен 

день все сильніше. Ми - це кожен з нас окремо. І вся 

країна. Правильніше сказати, всі країни. 

Покищо про Закон нам напевно відомо лише одне. 

Він проявляє себе з позитивного боку, коли проблеми 

намагаються вирішувати разом, спільно. Коли думки 

багатьох спрямовані до однієї мети… 
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Маркус зробив паузу, начебто подумки перевірив, чи 

все він сказав, що хотів. А потім запитав: 

- То як вам моя пропозиція? 
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ЖЕБРАК 

 

1 
3:00, 2:59, 2:58… - відраховував лічильник часу у 

верхньому куті екрану. 

Нижче був текст: 

 

Варіанти завдання: 

1. Знайти спосіб терміново подвоїти кількість бджіл у 

Медовій Долині. 

2. Врятувати самогубця. 

3. Очистити прибережні води від медуз. 

4. Виловити банду мотоциклістів, які називають себе 

«Нічні художники». 

 

Обов'язкова умова: Завдання повинно бути 

обрано ОДНОГОЛОСНО усіма членами групи! 

 

Вуді дивився у вікно. Там пливли хмари. 

Вікно було круглим, як і кімната, де розмістився так 

званий «штаб 4-ї групи». На даний момент ця сама 

четверта група перебувала тут у повному складі: Джонні 

Гомес, його - на зустрічі у міністра - Вуді прозвав 
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«Здоровань», поруч з ним - тихий темношкірий індус Лео 

Неру і він, Вуді Фітч, відставний продавець кропу. 

…2: 40, 2:39… 

Відразу з кабінету Головного Міністра їх усіх, 

дванадцятеро дітей, посадили в машини і привезли  

сюди, на Заячий Острів, в заховане в лісовій гущавині 

урядове селище. 

Тут їх розбили на групи і розвели по штабах. 

Кожен штаб - це будинок. У будинку - спальня на 

трьох, кухня, душ і ця велика кругла зала, де в цю 

хвилину горів екран, і бігли цифри. 

…2: 20, 2:19… 

Було ще одне приміщення в підвалі - величезний 

склад одягу. Крім звичайних сорочок, курток і джинсів, 

там зберігалися форми: пожежників, військових, 

посильних і ще якесь старовинне вбрання, перуки, 

тростини - хоч починай знімати кіно. Їм запропонували 

вибрати собі одяг за смаком. Але всього була така купа, 

що Вуді так і не зважився ні на що - залишився у своїй, 

осміяній усіма, футболці із зображенням кропу… 

…1: 00, 0:59… 

Цифри перетворилися на червоні. Пролунав 

противний пульсуючий звук. 

З'явився новий напис. 
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Нагадування! 

Якщо ви не приймете ніякого рішення, 

група буде РОЗФОРМОВАНА! 

 

…0: 55, 0:54… 

Суперечка виникла, ледь їм запропонували список 

завдань. 

- Нічого тут думати. Банда художників! - промовив 

Джонні, рубонув рукою повітря і встав. - Хто зі мною? 

Вуді підняв руку. Йому було все одно. 

Лео не поворухнувся. Джонні повернувся до Вуді: 

- Я думаю, він не розуміє ні чорта. Ти не знаєш, якою 

мовою говорять усі ці… абрикоси? 

«Абрикоси» - було образою. Так називають 

емігрантів зі сходу за смаглявий відтінок шкіри. 

Лео підняв очі. Усміхнувся: 

- Я надав би перевагу заняттю бджолами в Медовій 

Долині. 

- У «Медуовій Долині». - Протягнув Джонні, 

передражнюючи його акцент. - Зрозуміло. Але я, на 

жаль, не любитель солодкого. 

Він плюхнувся в крісло. 

- І не любитель любителів солодкого, чесно кажучи… 
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Потім раптом включився таймер на екрані і почався 

трихвилинний відлік часу. З тих пір у круглій кімнаті не 

прозвучало жодного слова… 

…0: 32, 0:31… 

Вуді подумав: як це знайоме. Точно так само 

сварилися Том і Гек, його брати - близнюки. Яка різниця, 

що ділити - м'яч чи ляльку, чи право вибрати рядок на 

екрані? Якщо на кону стоїть першість, то привід завжди 

знайдеться. 

Не вистачало ще через чужу впертість повернутися в 

провулок Косих Кутів! 

…0: 25… 

У таких випадках можливий тільки один розумний 

вихід - запропонувати щось третє. 

-  Друге. «Врятувати самовбивцю», - несподівано для 

себе самого дзвінко викрикнув Вуді в тишу. 

…0: 22, 0:21… 

- «Врятувати самовбивцю». Чому ж ні, - нарочито 

ліниво протяг Джоні і повернувся до Лео. 

Губи Лео здригнулися. Або Вуді здалося, що він 

посміхнувся? 

…0: 11, 0:10… 

-  Добре. Нехай буде самогубець. 
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В ту ж секунду, немов його підкинуло пружиною, 

Джонні підлетів і ткнув пальцем в екран, в саму 

серцевину цифри 2. Зображення погасло. І тут же 

виникло знову. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. 

Варіант завдання - 2. 

Успіху!   Успіху!   Успіху! 

 

Двері розчинились. 

- Я думав, що ви ніколи не зважитеся, - обличчя 

Маркуса сяяло. - А тепер хутко в машину, поки він не 

стрибнув вниз головою з 96-го поверху! 
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2 
Лімузин немов ковтав, не жуючи, кілометри шляху. 

Вже давно залишився позаду Заячий Острів, і міст, що 

з'єднував його з об'їзним шосе, і саме об'їзне шосе. 

За вікнами миготіли пустирі, звалища, склади, схожі 

на гігантські сірникові коробки. 

Не помічаючи їх, професор Маркус гнав свій лімузин  

далі і далі - в саме серце столиці. Там, залиті вогнями, 

немов наточені олівці зі  склянки, стирчали хмарочоси. І 

вище за всіх «Алмаз Сторіччя» - 

Техногенна потвора в золотих 

завитках. 

Саме він, «Алмаз Сторіччя», - 

в перехресті прожекторів - був 

зараз на всіх телевізійних 

екранах країни. Високо, на 

карнизі хмарочосу, стояв 

хлопчик. 

- Його звуть Поль Дандер, - 

говорив репортер. - Карниз, на 

якому він стоїть, як і вся громада  

«Алмаза», є його власністю.  

У свої дванадцять років Поль 
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Дандер «вартує» півтора  мільярда, і це - не рахуючи 

грошей його родини… 

Лімузин вже нісся центральним проспектом. 

Усередині нього, пригорнувшись до плазмового 

екрану, сиділа група професора Маркуса - Лео, Джонні і 

Вуді. 

- Він рекордсмен школи з кросу і капітан футбольної 

команди, - продовжував стрекотати репортер. 

 - Він вважається першим учнем в класі. Якби 

оголосили конкурс на звання «Самий натуральний 

блондин Північної півкулі», ним би став Поль. Іноді 

батько дозволяє йому керувати своїм літаком. У нього 

найбільша в країні колекція марок… 

Лімузин пірнув під жовтий сигнал світлофору і 

помчав по роздільній смузі. 

Картинка на екрані тремтіла. Як видно, зйомка 

велася з вертольота. 

Поль стояв, судорожно втискаючись в стіну. Ноги 

його ковзали на пташиному посліді. Обличчя було 

блідим. 

- …Минулого року він переміг на міському конкурсі 

«Найкрасивіший сміх». В цілому світі немає щасливішого  

хлопчика від Поля Дандера. Так здавалося… 
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Тепер, об'їжджаючи затор, лімузин їхав по 

трамвайних коліях. 

- Блондин він неприродний, - несподівано промовив  

Джонні Гомес. - А в іншому - все правильно. Цей Поль - 

хлопець не такий вже мерзенний. Навіть непоганий, що 

рідкість в сімействах банкірів. 

- А ти хіба знайомий з ним? - обережно промовив 

Вуді. 

- З дитинства. Його папаша і мій - компаньйони,- 

недбало відповів Джонні. - Тільки я, на відміну від Поля 

Дандера, не збираюся наслідувати бізнес татуся. Мені б 

що-небудь веселіше, ніж гроші рахувати. 

І він розреготався. А потім додав: 

- Можете не сумніватися, я вам в одну мить зніму 

цього дурника з карниза. 

Вуді помітив, як у дзеркалі блиснули напруженні очі 

Маркуса. 

- Слухай мене, Джонні Гомес! - гримнув професор. - 

Ти не повинен вирішувати нічого самостійно! Ти зрозумів 

мене? Я хочу почути відповідь! 

Але відповіді  він не почув. У цю мить перед 

лімузином з’явився офіцер з  оточення. 

- Роззуйте очі! - крикнув Маркус і ткнув пальцем в 

наклейку з гербом Республіки на вітровому склі. 
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І тут же, намагаючись загладити раптовий спалах 

гніву, заговорив спокійно: 

- Скажіть, лейтенанте, сімейство цього хлопця 

вже тут? 

- Так точно, сер. Їх розмістили в тимчасовому штабі - 

в ресторані фаст-фуд, сер. У цокольному поверсі «Алмаза 

Сторіччя». 

- Які бовдури! - знову не втримався Маркус. 

- Пробачте, сер? 

- Єдине місце в місті, звідки не видно «Алмаз 

Сторіччя» - це його цокольний поверх. 

Площа перед «Алмазом Сторіччя» була запруджена 

поліцейськими машинами. У темному небі кружляли два 

вертольоти. У небі шарили прожектори. Щось тривожне 

було у вечірньому повітрі, невідворотна впевненість: 

бути біді. 

- Тут збереться багато людей. Великий натовп. Дуже 

великий, - сказав Лео. Це були перші його слова з тих пір, 

як вони покинули Заячий Острів. 

- Це головна площа міста, братику. 

Тут завжди натовп, - посміхнувся Джонні. - А ти, я 

бачу, косиш під пророка? 

Лео не встиг відповісти, якщо і збирався. 

Лімузин раптово підскочив і став, як укопаний. 
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Площа навколо них немов стиснулася. А потім 

вибухнула барабанно-гітарно-моторно-задушевно- 

волаючим хітом з новомодного телевізійного серіалу 

«Весела конюшня». 

Маркус пружиною вискочив з крісла, залишив 

машину і, не озирнувшись жодного разу, плечем 

розсунувши роззяв, зник за дверима ресторану. Вуді 

заметушився, не знаючи, що робити. І тут же отримав 

болісного стусана у бік. «Ти що, заснув,  як тебе, ... Фітч?» 

- крикнув йому Лео, намагаючись перекричати 

барабанний гуркіт. Джонні вже не було в машині. 

Лео вискочив на вулицю. Вуді - за ним, впевнений, 

що їм ніколи не пробитися через стіну роззяв біля входу. 

 А якщо і проб'ються, то їх напевно зупинить охорона. 

А якщо не зупинить… 

- Нумо, розступіться, - пролунав голос, якому хотілося 

коритися. 

- Дайте дорогу цим дітям. 

І тут же стіна роззяв справді розступилась. І той, хто 

віддавав наказ - поліцейський офіцер - пропустив  Лео і 

вчорашнього продавця кропом в ресторан. 

Маркус стояв у залі, посеред штовханини 

поліцейских і репортерів. Поруч з ним стояв невисокій 

чоловік, огрядний і спітнілий.  
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Це був містер Дандер, мільярдер і банкір. 

- Це я попросив поставити цю мелодію, - сказав він 

Маркусу, мабуть, відповідаючи на питання. - Я зробив це, 

тому що, поки вона звучить, мій син ніколи, ні за яких 

обставин, не стрибне вниз. 

- Чому? - запитав Маркус, якого відповідь анітрохи не 

вразила. 

- Тому що ця чарівна музика обо’язково нагадає 

Полю про його дорогу родину. Я вірю, що, почувши ці 

звуки, сповнені непідробного почуття, Поль подумає, яке 

горе він може заподіяти своїм батькам. І сестрам, і 

братам… 

Містер Дандер зробив рукою півколо. Навпроти, 

збившись в купу біля стіни, сиділи діти. У них були 

найрізноманітніші відтінки шкіри. 

«Це його прийомні діти», - здогадався Вуді. 

- І ця мелодія - все, що ми змогли придумати, тому 

що ви заборонили нам робити будь-що до вашого 

прибуття, - продовжував містер Дандер. - А тепер дайте 

мені відповідь: у вас є план? 

- Тільки початок, - відповів Маркус. - Накажіть 

вимкнути музику. 

- Прошу мені пояснити, чому? 

- Ні. Не зараз. 
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Містер Дандер жестом зробив розпорядження. 

Музика відразу стихла. 

І тут сталося те, чого Вуді очікував менше всього. 

Лео Неру, який стояв поруч з ним, раптом рушив 

уперед, обійшов Маркуса, перетнув весь порожній 

простір, який відділяв його від потомства Дандер, і 

наблизився до одного з прийомних дітей – чорнявого 

підлітка зі скуластим обличчям. Він сидів за столом, 

заставленим картонними коробками з супом. 

- Привіт, Нгог, - сказав Лео. 

Нгог завмер. 

- Ти ж приїхав з Аквіланських островів, правильно? - 

Запитав доброзичливо Лео. 

- Таточку, можна Нгогу ще трохи супу? - несподівано 

заканючив Нгог плаксивим противним тоном. 

- Досить супу. Подумай трохи про брата, Нгог, - 

відрізав містер Дандер. - Я бачу, пропрофесор, ви 

привезли сюди своїх незвичайних дітей? 

-  Цілком правильно. Знайомого вашого сина Нгога 

звуть Лео Неру. Це Вуді Фітч. А з Джонні Гомесом Ви, 

здається, знайомі самі? Джонні… 

І тут виявилося, що Джонні Гомеса немає в ресторані. 

Його не помітив швейцар. Не перевіряла охорона при 
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вході. З того самого моменту, коли група професора 

Маркуса залишила лімузин, його не бачив ніхто. 

Джонні зник. 
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Всі винахідники електронних замків і охоронних 

систем -  справжнісінькі бовдури. Їх пристрої тільки того й 

чекають, щоб вибовкати всі свої таємниці тим, хто 

розуміє їхню мову. Джонні Гомес розумів. 

Правильніше, не Джонні, а його «Араміс». 

Це хитрий пристрій Джонні придумав на спір, коли 

обіцяв підкинути кошеня в головне сховище банку свого 

татуся. 

Джонні тоді виграв долар. 

Кошеня здали в котячий притулок. 

Старший Гомес висудив у охоронної фірми півтора 

мільйона. 

А «Араміс» придбав новий красивий титановий 

корпус, за формою схожий на старовинний пістоль. 

 
 



43 
 

З тих пір не було таємного коду, котрого не розгадав 

би «Араміс». 

Не було електронного пристрою, який би не 

підкорився йому без роздумів, не входячи в контакт, 

здалеку. 

Так було і тепер. «Алмаз Сторіччя» здався швидше, 

ніж Джонні з’явився біля вхідних дверей,..  

…які відкрилися, не видавши ні звуку. 

Не виявлений камерами стеження, Джонні 

прослизнув усередину, в якусь нішу, притиснувся до 

електричної шафиі, озирнувся. 

Порожнє напівтемне фойє. Блискучий мармур 

підлоги. Матовий мармур стін. Дзеркало стелі. 

Прямо навпроти, в п'ятнадцяти кроках від нього, 

розташовувалося те, що він шукав - ліфти. Ще мить - і 

Джонні кинувся б туди. 

Але раптово хтось виразно вимовив: 

- Король черв'яків. 

І пролунав сміх: 

- А ми його тузом! 

Голоси звучали зовсім близько. Джонні підняв очі. У 

відображенні стелі він побачив двох охоронців. Вони 

сиділи прямо за виступом ніші, де він переховувався, і 

грали  в карти. 
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- Треба б чаю попити, поки цей хлопець не стрибнув, 

- сказав один. 

- Та вже, коли він стрибне, народу тут буде купа, - 

відповів інший. 

«До чого ж простий цей простий народ! - усміхнувся 

подумки Джонні. - І треба з ним попростому». 

Можна було скористатися «Арамісом», але він 

вчинив інакше. Намацав в електричній шафі центральний 

рубильник і рвонув його вниз. І відразу ж - вгору. 

Світло згасло і тут же знову спалахнуло. 

І засліплені охоронці не побачили б навіть 

залізничний склад, завантажений слонами - не те, що 

чорну тінь, яка блискавично метнулась у бік ліфта… 

…Він знайшов Поля відразу. Поль так само стояв на 

широкому карнизі, тримаючись руками за гак. Внизу 

лежала столиця в різнокольорових вогнях. А тут, нагорі, 

були холод і темрява. І з кожною хвилиною посилювався 

вітер. 

- Привіт, Поль, - сказав Джонні, висунувшись у вікно. - 

Однак, прохолодно тут у тебе. 

Джонні говорив весело і доброзичливо. Але Поль 

навіть не повернув голови. 

- Довго відкладав. І ось надумав тебе запитати, - 

вирішив продовжити бесіду Джонні. - Ти ж розумний 
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хлопець. І смак у тебе є. Як ти можеш любити це лайно? 

Ні музики, ні тексту. Я про «Веселу конюшню», якщо ти 

не здогадався. 

Джонні перекинув ногу через підвіконня, готуючись 

ступити на карниз. 

- Зупинись, - сказав Поль. - Вернись в кімнату. Або я 

зістрибну. 
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4 
- Зупинись, - сказав Маркус. 

Вони сиділи в крихітному кабінеті директора 

ресторану. «Вони» - це Маркус, Лео і Вуді. 

- Зупинись, Лео. Зараз я коротко повторю все, що ти 

мені зараз розповів. А ти поправиш, якщо я помилюся. 

Лео згідно кивнув. 

- Ти сказав, що на цій самій площі зберуться 

одноплемінники Нгога - біженці з Аквіланських островів. 

Їх буде кілька тисяч. 

Так? 

Лео кивнув. 

- Вони перекриють всю площу та вхід у вежу. Вони 

будуть кричати і бити вітрини. І у них буде всього одна 

вимога. Яка? 

- Просити милостиню. 

- Ні, Лео. Ти сказав: «продовжувати просити 

милостиню». Так ти сказав? Правильно? 

- Так. Правильно. 

- Все правильно, крім однієї деталі. Ця подія, про яку 

ми говоримо, не відбудеться. Вона не може відбутися. І з 

дуже простої причини. Сказати, якої? 

І не чекаючи відповіді, він оголосив: 

- Вона вже відбулася. 
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- Я цього не знав, - прошепотів Лео. 

- Півтора року тому назад, - сказав Маркус. 

- А знати ти про це не міг. Коли розганяють людей 

водою і кийками, про це неохоче пишуть в газетах. Це ж 

не прогноз погоди. А знаєш, чому у них така дивна 

вимога? - запитав Маркус і сам же відповів: 

- Тому що просити милостиню - це їх сімейний бізнес. 

Їх острови лежать на перехресті торговельних шляхів. І 

ось вже багато століть все їхнє населення годується тим, 

що зображає з себе жебраків. Це їхнє мистецтво. Їхня 

майстерність. 

Вони вдосконалювали її з роду в рід. І ось тепер, 

коли, за волею долі, а точніше війни, вони опинилися тут, 

наш уряд заборонив їхню споконвічну діяльність, 

запропонувавши замість неї пенсію. 

- Ти щось хочеш додати, Вуді? - запитав Маркус, 

помітивши, що Вуді сидить, по-шкільному піднявши руку. 

Але Вуді не встиг відповісти, бо двері кімнатки 

розчинилися. 

- Джонні Гомес стоїть на карнизі! – прокричав містер 

Дандер прямо в обличчя Маркусу. - Він розмовляє з моїм 

сином! 

Маркус метнувся в зал, де за стійкою бару горів 

екран. 
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- Цей Джонні Гомес, я завжди знав, що він важкий 

хлопчик, можна сказати - просто нестерпний, справжня 

мука для своїх батьків, але серце, серце у нього з чистого 

золота! - містер Дандер говорив не зупиняючись і було 

ясно, що він скоріше дасть себе вбити, ніж замовкне хоч 

на хвилину. - Повірте, я завжди це знав. 

Камера крупним планом знімала Джонні. Він скорчив 

страшну гримасу прямо в об'єктив. Потім поповернувся 

до Поля і щось сказав, сміючись. 

- Он пожартував! Ви бачили? - вигукнув містер 

Дандер. - Вони друзі з моїм сином. Вони завжди не дуже 

ладнали, але вони справжні приятелі. 

Вуді відчував, що ще трохи - і він пропустить щось 

важливе, те, чого не бачать інші. Щоб цього не сталося, 

потрібно тільки одне - зосередитися. Але Вуді не міг, 

поки містер Дандер  роздмухував свою словесну пожежу. 

- Дивіться! Він показує рукою на карниз. Він щось 

говорить про «Алмаз Сторіччя». Він знає, що Поль 

обожнює цю споруду. Ох, який молодець цей Джонні!.. 

 

Містер Дандер вгадав. Але тільки наполовину. 

- Добре, що в цій вежі широкий карниз, - сказав 

Джонні і наблизився до Поля ще на один обережний 

маленький крок, - хоча в іншому архітектура жахлива. Хто 
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це приліпив на будівлю таку кількість витребеньок? Чи не 

твій татко? 

І він просунувся ще трохи. 

- Я стрибну, Джонні, - промовив Поль, в голосі його 

чулися сльози, - якщо ти зробиш ще один крок, я стрибну. 

Джонні зробив ще один крок. Поль не стрибнув. 

Вертоліт, що висів над дахом «Алмаза Сторіччя», 

ввімкнув прожектори. 

- Так, забув повідомити, ти тепер зірка, - захихотів  

Джонні, ухиляючись від світла. - Твоя перелякана пичка 

зараз маячить на всіх каналах. Дозвольте отримати 

автограф, сер? 

З цими словами Джонні просунувся по карнизу ще 

трохи. 

- Я стрибну, Джонні, - шепотів Поль. - Я зараз 

стрибну. 

Він стояв, чіпляючись за гак, і обличчя його було 

білим, як гіпс… 

 

- Я знаю, що він задумав, Маркус! Я здогадався, - 

обличчя банкіра Дандера потрапило на світло, і стало 

помітно, як вони схожі з сином. - За спиною у Джонні 

вікно. Адже він крупніший від Поля, так? І він страшенно 
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сильний! Він ще зробить один крок, ну максимум - два. 

Потім схопить Поля своїми сильними ручищами. 

- Таточку, Нгог голодний, - проканючив за його 

спиною Нгог. - Попроси, щоб йому принесли  трохи супу. 

Містер Дандер навіть не повернув голови: 

- …Поль  мені розповідав, як одного разу Джонні 

привів його в спортивний зал… 

«Поль - його справжній син» - мигцем подумав Вуді. 

Він невідривно дивився на екран. Але бачив не двох 

підлітків, які в наступаючій темряві стоять на карнизі 96-

го поверху будівлі, вищої і потворнішої від  якої немає в 

країні. 

Він бачив… … … … … … … … … 

- В-у-д-і… - голос Маркуса долетів до його слуху не 

цілком, а ніби по частинах. 

Вуді обернувся. На нього дивилися десятки очей. І 

серед них найуважніші - Маркуса. Блакитні очі на сірому 

від напруги обличчі. 

- Ти хотів мені щось розповісти, Вуді, - промовив  

Маркус підкреслено тихо, як говорять з хворими. - Ти 

бачиш його бажання? 

- Так. 

- Можеш сказати? 

- Так. 
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- Ти скажеш тут? 

Мовчання. 

- Або краще повернемося в кімнату? 

- Краще повернемося в кімнату. 

Вони зайшли в кімнату, зачинили двері. 

- Він хоче просити милостиню, - сказав Вуді. 

Вони знову були втрьох в кабінеті директора - 

Маркус, Лео і Вуді. 

- Він - це Нгог? - не зрозумів Маркус. 

- Він - це той, який стоїть там, нагорі. Я не пам'ятаю 

його ім'я. Йому дуже соромно. 

- За що? - знову не зрозумів Маркус. 

- Його бажання - просити милостиню, - повторив 

Вуді. - І йому дуже соромно перед своєю сім'єю. Це все, 

що я знаю. 

Маркус встав. Поправив сорочку. Вигляд у нього був 

дуже пригнічений. 

- Ви тут ні до чого. Все це - моя вина. Затьмарення 

мізку. Мого мізку - уточнив він. - Дітям ніколи не 

подужати проблеми дорослих. 

Він попрямував до дверей. Взявся за ручку. 

- Але все ж, одну маленьку істину ви повинні 

зрозуміти. Багаті не просять милостиню. Тому, що 
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можуть взяти все, чого хочуть. А Поль Дандер не просто 

багатий, він - мільярдер. 

- Він хоче цього так сильно, - промовив Вуді, не 

піднімаючи очей, - що готовий стрибнути вниз. 

Він чув зараз, як високо на карнизі вежі плаче Поль і 

погрожує, що стрибне вниз. І як в залі ресторану 

канючить і просить гарячого супчику Нгог. 

Маркус повернувся в кімнату. 

- Вуді, - він нахилився до Вуді близько-близько, як 

вчора в крамниці кропу в провулку Косих Кутів  - як давно 

це було! - Зізнайся. 

Ти почув від Лео про страйки жебраків та вирішив, 

що Поль теж… 

Вуді похитав головою. 

Маркус взяв його за плече. 

- У такому разі доведеться визнати, що бажання - 

це… Навіть не знаю, як висловити. Бажання - це така 

штука, яка не може просто так зникнути. Або вони 

виконуються, або ні. І якщо ні, вони можуть перейти до 

інших людей, навіть до таких, яким ці бажання 

абсолютно не властиві. 

Маркус випростався. У кімнаті стало так тихо, що 

голос Лео , який раптом прозвучав, прозвучав як грім. 
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-  Мені здається. Я б не міг висловити це так розумно. 

Але ви маєте рацію. 

Маркус хотів щось відповісти, але передумав. Замість 

цього він витягнув з кишені телефон і, не набираючи 

номери, просто сказав: 

- Міністра Теккерея. Вільям, це я. Ти пам'ятаєш 

демонстрацію біженців з Аквіланських  островів? 

Але почути відповідь йому не вдалося. 

Двері тихо розчинилися. Вуді побачив спотворене 

горем обличчя містера Дандера. 

- Він стрибнув, - сказав містер Дандер голосом, 

сухим, як шелест газет. 
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5 
Через дві хвилини в ресторані не було вже жодного 

газетяра, жодного оператора і поліцейского. Всі вони 

кинулися на площу. 

У спорожнілому залі залишилися професор Маркус,  

Лео, Вуді  та офіціант, який збирав на підлозі черепки 

розбитих в метушні кавових чашок. 

І ще,  байдужий до всього , що відбувалось Нгог,  з 

купою коробок супу. 

- Продовжуємо наш репортаж, - оголосив 

телевізійний екран. - Драматичні події цього вечора, 

схоже, ще не закінчилися. Поліція повідомляє, що, згідно 

з даними охоронної системи, в «Алмаз Сторіччя» ніхто 

сторонній не проникав. Це ж підтверджує охорона 

будівлі… 

- Привіт, - почув Лео за своєю спиною. - Чому ти мене 

пам'ятаєш, а я тебе ні? Ти хіба наш? 

Нгог говорив просто і доброзичливо, і обличчя в 

нього було тямущим. 

- Ні, я не біженець з Аквіланских островів. Я бачив 

тебе на мітингу. Ти стояв з гаслом і тріскачкою, - відповів 

Лео. 

- В такому випадку залишається загадкою, - 

продовжував телевізійний голос. - Яким чином потрапив 
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у будівлю Джонні Гомес, за яким ми тільки що 

спостерігали? І ще питання. Чому відмовила система 

управління ліфтами? 

Ведучий виник на екрані в сліпучому світлі 

прожекторів. Він був по-справжньому  розгублений: 

-  І найголовніше… Леді та джентльмени, я двадцять 

років веду репортажі. Я бачив війни, я бачив різне. Але 

ніколи не був свідком чудес. Вибачте моє хвилювання. Ви 

пам'ятаєте, на наших очах Поль Дандер стрибнув з 96-го 

поверху вниз. А тепер - увага. Тут, внизу, на площі 

«Алмазу Сторіччя» немає його тіла! 

Вуді і Лео перезирнулися. 

Маркус спалахнув, перехопивши цей погляд: 

- Не робіть з мене дурня! Відповідайте, ви обоє це 

знали?!! 

- Загалом, так, - за двох сказав Лео. Загалом, так. 

- Коли ви тільки встигли змовитися? - вражено 

запитав  Маркус. - І що тепер? Продовжуйте! У вас, 

ймовірно, вже готовий план? 

- Дядечку, - Нгог легко взяв професора за плече. 

Обличчя його виражало вселенську муку. 

- Ви навіть не знаєте, який Нгог голодний. Попросіть 

принести йому гарячого супчику, - попросив він 

мерзенно-плаксиво. 



56 
 

Маркус трусонув плечем, і, ймовірно, щось хотів 

відповісти. 

Але Вуді випередив його. 

- Це було б чудово, - сказав він, - тільки, якщо можна, 

попросіть принести два. 

- Чому два? - здивувався Маркус. 

- Один для Нгога. А другий для цього, як його, …Поля. 
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6 
Піднятися пішки на вежу «Алмазу Сторіччя» просто. 

Якщо ти вийдеш увечері, якщо не будеш відпочивати 

- частіше, ніж через п'ять поверхів, якщо ти худий, як 

тріска, бо все життя харчувався одним кропом, якщо тобі 

це дійсно чомусь важливо, то до ранку дійдеш. 

Джонні чекав його на 95-му поверсі. 

- Я так і знав, що це будеш ти, - сказав він Вуді. - 

Спочатку думав, що піде Лео. А потім вирішив: «ні, цей 

клієнт - для продавця зелені». 

«Коли ви тільки встигли змовитися?» - згадав Вуді 

слова Маркуса. 

Він сів поруч з Джонні. Правильніше, звалився. Він 

подолав за ніч дві тисячі східців, по тисячі на кожну ногу. 

Тепер ці ноги не слухались  його. 

- Де. Поль? - важко дихаючи, відповів Вуді. 

- Тут, - сказав Джонні, - у тебе за спиною. 

За нього не турбуйся. Він стрибнув у спеціальну, 

приховану від зовнішнього світу пастку. 

-  Що ти зробив з ліфтом? - запитав Вуді, 

намагаючись дихати рівно. 

- Це була неминучість, - кинув Джонні. - Я тобі 

поясню. Поки що відпочинь. Давай спирайся сміливо. 
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Він обняв Вуді за плече. Здавалося, що рука Джонні 

складається зі сталевих канатів. 

- Як висловлюється мій татусь, - продовжив Джонні, - 

«все чудово, окрім результату». Іншими словами, я 

страшенно лопухнувся. Можна сказати, я ледь не погубив 

цього бідолаху Поля. Ламати ліфти - це скільки завгодно. 

А ось вникати в чужі бажання… Я тут сидів всю ніч і думав 

- як добре, що ми різні - ти, Лео, я. 

- Точно, це добре, - погодився Вуді. - Тільки я все 

одно не зрозумів, навіщо ти зіпсував ліфт? 

- А ти хотів, щоб вони всі примчали сюди натовпом, 

всі ці газетярі, паркетники, фальшивомонетники і рідня? 

Ні, вже на цей раз я все розрахував - сюди здатний 

піднятися тільки хтось із наших. Ти або Лео. І скоріше за 

все - ти. 

- Тепер зрозуміло, - сказав Вуді. Дихання вже 

повернулося до нього. 

 

Коли електронний журнал «Не та планета» провів 

всесвітній конкурс на найпотворнішу споруду, «Алмаз 

Сторіччя» зайняв у ньому друге місце. 

Організатори не повідомили ім'я переможця 

конкурсу. За деякими чутками, це була нова будівля 

«Театру Вар'єте» в Осло. За іншими - казино в Непалі. 
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Як би там не було, архітектурний вигляд «Алмазу 

Сторіччя» був ненависним для всіх. Шанувальникам 

класики здавалося, що в будівлі занадто багато скла. 

Любителі сучасності говорили, що на скляних стінах 

надто багато прикрас. 

Ці прикраси вкривали скляний корпус вежі, як 

вигадлива позолочена павутина, утворюючи завитки, 

переплетення і пастки. 

В одній з таких пасток Вуді і знайшов Поля Дандера. 

Той спав… 

 

- Звичайно, знав, - засміявся Поль, сьорбаючи 

холодний суп з картонної коробки. - Я тут знаю все. Я 

господар цієї будівлі. Хочеш, подарую тобі поверх, просто 

за те, що приніс мені суп? 

- Хочу, - відповів Вуді і продовжив фразу так, що Поль 

Дандер не зможе зрозуміти її сенс за все життя. - Але 

мені не можна. 

- Як хочеш, - знизав плечима Поль, розпрямивши  

порожню картонку від супу і з розмаху запустив її в небо. 

Картонка злетіла вгору, описала велику хитромудру 

дугу, а потім розкошлатилась і, негарно перекидаючись, 

полетіла вниз. Сонце ще не зійшло, але було вже світло. 
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-  Можна задати питання? - запитав Вуді. - Те, через 

що ти хотів... 

- Залиш це, - перебив його Поль. - Тобі нічого знати, 

які причини були в мене стрибати з цієї безглуздої вежі. 

Ти про них не дізнаєшся і ніколи не зрозумієш. 

- Я не про причини питаю, - сказав Вуді. - Я хотів 

запитати - ці причини лишились? Чи їх більше немає? 

Поль задумався. Він думав майже хвилину. 

- Їх немає, - з подивом сказав він. 

- Я не можу цього пояснити, але їх немає. Вони 

скінчилися, - він залився сміхом. - Я їх проковтнув  разом 

з супом!!! 

Над їх головами пролунав тихий свист. 

Джонні висів, наполовину висунувшись у вікно, і 

посміхався на весь рот. 

- Ви збираєтеся додому? Нам, до речі, ще 95 поверхів 

перти пішки! 

Вуді застогнав. 

- Жарт. Я пожартував! Вибачте грубіяна! - схаменувся 

Джонні. - Ліфт вже давно очікує вас, хлопці. 

І він показав «Араміс». 
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7 
Вони висадили Поля біля фамільного будинку 

Дандерів, і тепер лімузин мчав через порожнє місто, яке  

ще не прокинулося. 

- Виходить, що Поль правий, - міркував вголос 

професор. - Всі проблеми закінчилися разом зі з'їденим 

ним супом. 

- Спочатку ці біженці. Вони не бачать нічого поганого 

в своєму мистецтві вимагати милостиню. Це їхня фішка, їх 

коронний номер, їхнє бажання, яке вони передавали з 

покоління в поколіня. І раптом його заборонили законом. 

Але ж бажання не вмерло від постанови якихось 

безглуздих міністерств! Воно й не могло померти, як не 

може померти природа. Ні, я не здатний в це повірити! - 

невпопад вигукнув Маркус і замовк. 

Але через пару митей продовжив: 

- І Це бездомне бажання вешталося, не знаючи, куди 

прибитися, як викинутий з дому пес. А потім воно 

знайшло собі притулок. І де? У душі підлітка-мільярдера! 

Вони минули новий міст, що височів над темною 

рікою. Столиця залишилася позаду. 

- А тепер уявіть таку картину, - сказав  Маркус. - Син 

однієї з найбагатших людей країни хоче, пристрасно 

бажає - не яхту, не новий хмарочос. Його заповітна мрія - 
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стояти з кухлем на перехресті і збирати милостиню у 

перехожих. Відмінний сюжет для скандалу! 

У дзеркалі Маркус бачив свою групу. Вони сиділи на 

задньому сидінні, всі троє. Вуді - між Лео і Джонні. «Як 

швидко вони встигли змовитись!» - ще раз подумав про 

себе Маркус. 

При цьому він говорив: 

- Зрозуміло, що він не міг примиритися з цією 

незвичайною і, як йому здавалося, жахливо ганебною 

пристрастю - просити милостиню. Не здивуюся, 

дізнавшись, що він навіть спробував пару раз. Можливо, 

його впізнав хтось із знайомих… 

- …Щось ви засумували, - перервав самого себе 

Маркус і оголосив, наслідуючи голосу радіоведучого, - 

слухайте програму «Музика за вашими заявками!» 

Він натиснув якусь кнопку на палаючій панелі і ранок  

наповнився знайомим хітом з «Веселої конюшні». 

На задньому сидінні дружно завили. 

Маркус зареготав: 

- Вимикаю, вимикаю, вже вимкнув. Я просто хотів 

переконатися, що мене поки що ще слухають. 

Музика стихла. Маркус продовжив: 

- …Як би там не було, Поль вирішує, що стрибок з 

вежі - це найпростіше вирішення його проблем. У цей 
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момент біля нього виникає Джонні Гомес, його сусід і 

приятель з раннього дитинства. Я думаю, Джонні - це 

остання людина, яку в цю мить хотів бачити Поль. 

Недивно, що він стрибнув. І не дивно, що недалеко. Що 

не кажи, а радіти життю йому поки ще хотілося більше, 

ніж випрошувати монетки… 

Вони мчали по швидкісній трасі. І чим швидше летів 

лімузин, тим голоснішим ставав голос Маркуса: 

- …А в цей час його прийомний брат Нгог - 

представник племені професійних жебраків - клянчить 

суп. Ніхто з родини вже не звертає на нього уваги. Бо 

знають: він не доторкнеться до нього, але стане 

випрошувати новий. Всім це здається дивною примхою. 

А я переконаний… Мені цього ніхто не говорив, але я 

знаю точно - ці дивацтва почалися відразу ж після 

прийняття того самого горезвісного закону. 

Маркуса явно захоплювала нова істина, яка 

розкривалася перед його очима, як нескінченне віяло. 

- Так, дивне, навіть незаконне, за нашими мірками, 

але абсолютно природне бажання цілого народу 

знайшло притулок в сім'ї мілліардера містера Дандера: 

Нгог клянчить зовсім не потрібний йому суп, а зведений 

брат Поль збирає милостиню… Боже, я збожеволію від 

цих теорій! 
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Маркус схопився за голову, кинувши кермо. 

- І ще дещо я додам, - викрикнув він, поки 

некерований лімузин летів крізь світанковий туман, - я 

зателефонував Головному міністру і вмовив його 

переглянути цей триклятий закон про жебрацтво. Це 

сталося в той самий момент, коли Вуді і Джонні були на 

верхівці хмарочоса! Тим самим бажання… острів'ян  

збулося! А значить, брати Дандер - вільні! 
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8 
Лімузин наближався до розвилки на Заячий Острів. 

- Виявляється, в столиці фруктові магазинчики 

працюють цілодобово, - зауважив Лео і витягнув з-під 

сидіння пакет абрикосів. 

Джонні почервонів так, що це було видно навіть у 

темряві. 

- Лео, те, що я зараз скажу, абсолютно серйозно, - 

сказав він. - Через ці «абрикоси» я відчуваю себе так 

бридко, що хочу померти. Але я не Поль і не полізу на 

дах. Просто - або ти мене прощаєш раз і назавжди, або я 

залишаю групу і…. і… 

Джонні несподівано замовк. 

Вуді озирнувся на нього і побачив те, чого ніяк не 

очікував - Джонні ридав, уткнувшись в рукав. 

Лео відповів не відразу. 

-  Не розумію про що ти. Абрикос і абрикос. Нічого не 

бачу поганого в цьому фрукті. 
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ЛОВЦІ САРАНИ 

 

1 
«Вивчати історію абсолютно марно. Ця наука ще 

нікого не зробила обережнішим. Кажу вам як доктор 

історії», - заявив професор Маркус. Потім посміхнувся і 

продовжив. - «Проте, наступним семестром буде семестр 

історії». 

Так було прийнято в школі, яку заснували на Заячому 

Острові. Кожній науці відводилося не більше, ніж 

півроку. Але протягом  цього  часу  в школі вивчали тільки 

її. Це було одне з семи Головних Правил, прийнятих на 

загальних зборах учнів і викладачів. Тепер цей документ, 

написаний нашвидкуруч на аркуші з зошита, в простій 

рамі і під склом, висів при вході в школу.* 

Відкривати семестр повинен був сам Головний 

Міністр. І не просто відкривати, а виступити з промовою. 

Більше того, цю промову заздалегідь оголосили 

історичною. «Урок Історії на уроці історії», як писали 

газети. 

 

_____________________ 
* Див. Додаток №2 
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На Заячому Острові готувалися прийняти дуже багато  

гостей. Розчищали стежки, підстригали кущі. 

Саме тоді з Вуді трапилося щось значно важливіше, 

ніж усі ці війни і суперечки царів, про які йому потрібно 

було дізнатися. Він вперше побачив дівчаток. 

Ні, звичайно, він їх бачив кожен день в класі, але 

якось не помічав. І вже точно, за попередні одинадцять 

років життя йому ніколи не доводилося з ними 

розмовляти. Найбільше, що йому доводилося - це 

відповідати на запитання: «У тебе знайдеться точилка 

для олівця?». Або: «Ти не міг би жувати трохи тихіше?». 

Але це важко назвати справжньою  розмовою. А цього 

разу… 

Діло було так. 

Він йшов у столярну майстерню, розмірковуючи, як 

йому міцніше насадити лопату на держак. Раптом голос, 

тихий, але такий, який відразу почуєш, гукнув його: 

- Вуді! 

Вуді озирнувся. 

Сестри близнюки Роуз стояли на клумбі, прикрашеній  

помаранчевими герберами - в колір національного 

прапора. 

Одна з сестер тримала в руці лінійку. Друга - садовий 

совок. Вітерець тріпав їхнє біляве волосся. 
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- Ти не міг би нам допомогти трохи? - сказала друга з 

сестер. 

- А то ми не встигаємо до приїзду міністра, - додала 

перша. 

- Ми могли б висаджувати квіти, а ти підносив би 

воду, - уточнила друга. 

- Лійка в коморі, - показала перша. 

- Дякую, - кивнули обидві. Дві посмішки. Чотири 

ямочки на щоках. 

Держак в голові Вуді так ніколи і не з'єднався з 

лопатою. 

Він стояв і міркував в сум'ятті, як зараз він 

розвернеться, піде в напрямку комори. А вони будуть 

стояти на клумбі, дивитися йому в спину і, може навіть 

скажуть про нього… 

- А він нічого. Навіть симпатичний, - раптом вимовив 

сміхотливий дзвінкий голос. 

І Вуді раптом побачив, що поруч з сестрами Роуз 

стоїть - і весь цей час стояла - третя дівчинка з їхньої 

групи, Юта Томас. 

Її руки і одяг були забруднені землею. На голові 

красувалася зачіска з тисячі кісок, таких же 

помаранчевих, як гербери на клумбі. 
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- Так ти підеш за лійкою? Чи нам навіть не 

сподіватися? - сказала Юта з посмішкою. Посмішка була 

від вуха до вуха. 

Вуді навіть не міг би згадати, як лійка з водою 

опинилася в його руці. 

«Що це за істоти? - думав Вуді. - І чому їхні прохання 

звучать, як накази?» 

І ще він знав, що якби йому сказали в цю мить: «Вуді 

Фітч, вибирай: стати професором і зробити сто відкриттів, 

або все своє життя тягати для них лійку з водою?»- він би 

не вагався, і ще сказав би спасибі. Тільки б ці голоси, від 

яких підгинаються ноги, говорили: «Постав лійку сюди, 

Вуді. Полий ось цей пагін». 

Зрозуміло, що дві години потому, сидячи в класі між 

Лео і Джонні, він не слухав промову Теккерея. 

Не бачив кінокамери. 

Не помічав, що з кожною хвилиною все тихіше стає в 

класі. 

Голова його немов залишилася там, на клумбі. 

А поміж у тим, Головного Міністра варто було 

послухати. 

- …Ця Південна країна, наші сусіди. Я зовсім не хочу 

сказати, що вони чимось гірші від нас. Зовсім ні, - говорив 

він, і обличчя його звично ставало бордовим. - У них, як і 
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у нас, велика історія. Висока наука. Багата культура. Тож 

чому б їм самим не подбати про власних дітей, так само, 

як ми дбаємо про своїх? 

Заклацали спалахи. Міністр зробив паузу. 

- Перепрошую за мою прямоту, - продовжував він. - 

Не наша вина, що ми виявилися трохи щасливішими за 

них. Можливо, трохи розумніші. Напевно, набагато 

працелюбніші. Цього можна не помічати… 

Міністр відірвався від написаної промови і 

посміхнувся до камер. 

- Саме так ми і вчиняли раніше. Але тепер часи 

змінилися. Хтось називає це «кризою», а я кажу «новий 

світ - нові правила». І я запитую себе… 

Міністр Теккерей підняв голову, наче заглядав у 

майбутнє. 

- …я запитую вас: «А чи варто нам ділитися з 

нетямущими, ледачими сусідами плодами своєї праці? І 

приймати їхніх зголоднілих біженців? Чи краще 

відгородитися від них високою цегляною стіною?»… 

…Наступними днями про цю промову говорили 

всюди - від високих кабінетів до підворіть. 

Міністр роздавав інтерв'ю. Жителів півдня  

висміювали в карикатурах. Буквально за кілька днів 

з’явилась нова мода - сорочки, немов забруднені 
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будівельним розчином, і панами у вигляді цегли. А одну 

новонароджену дівчинку батьки назвали просто - 

Цегляна Стіна. Патріотично і в дусі дня. 

Але ніхто - ні газетярі, ні громадяни країни, ні навіть 

члени парламенту не дізналися, що відбулося на Заячому 

Острові приблизно через місяць після прославленої 

промови. 
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2 
Головний Міністр знову з'явився на Заячому Острові. 

На цей раз він був без журналістів і свити. 

Теккерей сам сидів за кермом маленького 

автомобіля. Високо піднятий комір пальта приховував 

його обличчя. 

Професорів і учнів негайно зібрали в залі засідань. 

- Наші справи дуже погані, - сказав Міністр. - Вітер з 

півдня несе до нас сарану. Через тиждень від нашого 

врожаю залишиться тільки…. 

Він зам'явся, підбираючи потрібне слово. І не 

підібрав. Зараз це була не та людина, якій ще недавно 

аплодувала країна. Цей Теккерей був похмурий і 

уривчастий. 

- У нас взагалі не залишиться врожаю, - закінчив він 

фразу. І, не роздумуючи, додав. - Нас чекає голод. 

Стало так тихо, що Вуді почув, як голуби ходять по 

даху. 

- Нещодавно Академія Наук представила мені 

чудовий звіт в семи томах, - продовжував Міністр. - Там 

докладно розказано, як ці нероби з півдня порушили 

екологічний баланс в нашому районі. Я не пам'ятаю 

деталей. Однак там є всі докази. Це безголова політика 

сусідів - причина навали сарани. Ненавидьте Південь. 
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Зневажайте його. Спалюйте їхні прапори. Все це я скажу 

нації. Але це я зроблю і без вас… 

- Я приїхав сюди, - промовив Міністр стомлено, - щоб 

мені допомогли зрозуміти істину. 

Міністр Теккерей обвів очима всіх, хто сидів. 

- Ви, ваші здібності, повинні дати мені відповідь. Яка 

причина нашестя сарани? І як зробити так, щоб ця навала 

більше не повторювалася? 

Вуді подивився на Маркуса. Той стояв поруч з 

Теккереєм. Обличчя його було задумливе. 

А Міністр поміж тим говорив: 

- Тут, у Школі, чотири групи. Кожна - особлива і не 

схожа на інші. Я хочу почути, хто з вас відчуває, що це 

завдання йому близьке? Відповідайте мені прямо зараз. 

Міністр змовк. 

Вуді знову глянув на Маркуса. Той стояв, покусуючи 

губу. 

Лео сидів, закривши очі. Його рука лежала на плечі 

Джонні. Він повернув голову до Вуді і шепнув беззвучно: 

«Не ми». Мовчали всі. Охочих братися за безнадійну 

місію не виявилось. 

Міністр Теккерей посміхнувся з тугою і встав. 

І тоді пролунав голос, який Вуді  менш за все очікував 

почути: 
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- Мені здається, що якщо немає інших бажаючих…- 

сказала Юлія. 

- Так, тоді ми готові спробувати, - продовжила її 

Анна. - Звичайно, якщо Юта не заперечує. 

- Не заперечую. Якщо тільки не потрібно змінювати 

зачіску, - позіхнула Юта. 

- Ні, не потрібно, - швидко відповів Міністр Теккерей. 

- Зате необхідно дотримуватися абсолютної секретності. 

Все, що ви дізналися про сарану і майбутній  голод - це 

державна таємниця. І про неї не повинен знати ніхто. 

-  Не розумію! Убийте мене, не розумію! - сплеснула 

руками жінка, схожа на величезну дитину, одягнена в 

сукню з бантиків і пелеринок. Вона стояла поруч з 

Маркусом. 

 - Перепрошую, нагадаю Вам, я професор Марта 

Грант, керівник групи дівчаток. Навіщо така таємничість, 

якщо про сарану і так всі взнають? 

Міністр Теккерей перевів на неї погляд. 

«Зараз буде вибух!» - промайнуло в голові Вуді. 

Але Міністр відповів спокійно: 

- Я вас пам'ятаю, професорко Марта. Відповідаю на 

ваше запитання. Причина секретності - теж секрет… 
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3 
Отримавши завдання, група Марти Грант відбула на 

південь у своєму лімузині яскраво-зеленого радісного 

кольору. 

Три наступних дні вони підтримували з Заячим 

Островом жвавий телефонний зв'язок. Останній дзвінок 

був з містечка Адес, найпівденнішої точки країни. 

А на четвертий день зв'язок з групою Марти Грант 

перервався. 

Канцелярія уряду не відповідала. 

Маркус зателефонував по телефону прямого зв’зяку 

Міністру Теккерею. Міністр відповів, що в курсі справи, 

що пошуки ведуться, і ось-ось вся група буде доставлена 

на Заячий Острів живою і неушкодженою. 

Увечері п'ятого дня на загальних зборах професорів і 

учнів Школи на Заячому Острові було одноголосно 

прийнято рішення: 

- Не панікувати. 

- Не кидатися всіма силами на пошуки  групи, що 

зникла. 

- Виділити для цієї мети групу професора Маркуса. 

- Решті двом групам бути напоготові. 

- Групі Маркуса відбути в Адесу негайно. 

Збори зайняли менше чверті години. 
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- Все, що вам потрібно знати про сарану, я розповім 

вам за п'ять хвилин, - повідомив Маркус, сідаючи за 

кермо, - а потім - влаштовуйтеся спати. У Адесі ми 

будемо не раніше сьомої ранку. 

Лімузин рушив і м'яко викотився на міст, що з'єднує 

Заячий Острів з материком. Гладь води під мостом 

відображала західне небо. 

- Одна сарана, - почав Маркус, - це те ж саме, що 

мирний коник. Симпатична комаха розміром з 

канцелярську скріпку. Співає собі в траві, поки його не 

помітить ворона… 

На екрані телевізора з’явилась картинка. 

- Але ось цих скрепок чомусь 

стає більше. І ще більше. І ще. І в 

якийсь момент, коли їх стає, 

припустимо, 50 на один 

квадратний метр, вони раптово 

перетворюються…. 

Зображення на екрані змінилося: 

- …Із зелених вони стають 

рудувато-коричневими, - продов-

жував Маркус. – Їх дії стають 

настільки узгодженими, здається, 

ніби нам протистоїть єдиний 
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організм. Їх чисельність стрімко зростає. І тоді… 

Маркус вивернув на швидкісну трасу, пряму, як 

стріла, і порожню, як луг, який вона залишила. 

- …І тоді вони, що називається, «стають на крило». 

Лімузин мчав на південь, а праворуч красувався захід 

сонця, кольору полуничного компоту. Зліва зріли рясні,  

сади, що не знали про загрозу біди. 

- Вони летять хмарою, через яку не пробивається 

сонце. Їх мільярди. Якщо взяти і зважити тільки один рій, 

то вийде цифра, більша, ніж вага усієї міді та олова, і 

свинцю, та всіх решти кольорових металів, які видобуло 

людство з часів пірамід по 19-е століття. 

З’явився новий малюночок:  

- ... Немає в світі тварини 

більш ненажерливої. За день рій 

з'їдає стільки, що їжі вистачило б, 

щоб прогодувати невелику 

країну. Після них на землі не 

залишається нічого, жодної 

травинки. Древні ставили статуї богам, тільки щоб 

позбутися сарани!!! 

- А ми послали проти неї трьох дівчаток і одну не 

дуже дорослу леді, - бовкнув Вуді. Несподівано для 

самого себе. 
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У машині запанувало мовчання. 

Сонце вже зайшло. Машина летіла в суцільній пітьмі, 

долаючи наростаючий зустрічний вітер. 

- Що можна зробити проти сарани? - запитав Джонні. 

- Нічого, - відповів Маркус. - Абсолютно нічого. 

«А я нічого й не хочу робити», - подумав Вуді і хотів 

щось ще додати, але не встиг. 

Тому що Маркус зробив це за нього: 

- Але ми і не збираємося нічого робити. Крім одного - 

рятувати друзів. 

- Я можу щось запитати? - подав голос Лео. - Щось з 

історії? 

- Ну, питай вже скоріше! 

- Ці сусіди, про яких говорив наш Головний Міністр, 

ми колись були з ними однією країною? 

- Ніколи, - сказав Маркус. - Ми воювали 400 років. А 

тепер хочемо відгородитися цегляною стіною. 

Лео просяяв. 

- Значить, це в майбутньому! Ніякої стіни не буде. 

Навпаки. Ми з ними об'єднаємося. І ще… 

Лео поклав голову на плече Вуді і приготувався 

спати: 

- …Не буде ніякого голоду. 
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4 
Слово «адеса» в перекладі з місцевого діалекту 

означає «черепаха». 

І справді, Адеса розташовувалася на пагорбі, 

схожому на черепашачий панцир, що заблукав серед 

пишних полів.  

Мера містечка знайшли швидко. Він стояв біля 

вертольота, запаркованого посеред круглої площі. 

Площа була єдиною і, значить, головною. 

Мер був веснянкуватий і кремезний, як поні. 

- Мені нічого не відомо ні про яку групу ніякої 

професорки, - відповів він на питання Маркуса. - 

Пробачте, мені ніколи. Головний Міністр терміново 

викликає мене до столиці. Навіть вертоліт надіслав. 

Він відвернувся і став керувати завантаженням валіз 

на борт. 

- Вони були на лімузині яскраво-зеленого кольору, -

зробив ще одну спробу Маркус. 

Але Поні його не слухав. Він підсаджував в кабіну 

карапуза, такого ж веснянкуватого, як і він сам. За 

карапузом пройшла пихата дама. 

Маркус глянув на Джонні. Джонні кивнув і неспішно 

відправився в подорож навколо вертольота, немов 
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оглядаючи його. Хвилини через дві він з'явився з-за 

хвостової частини. У руці він тримав «Араміс». 

- Стара модель, - повідомив він Маркусу. - Просто 

корито. 

Мер застрибнув на борт. Задраїли двері. Вертоліт 

здригнувся. Двигун заревів, але відразу замовк. 

Південний вітер гнав пилюку. Маркус стояв, 

прикриваючи обличчя рукою. 

Вуді почув здавлений шепіт Лео: «Подивись назад». 

Він озирнувся. Вся площа за його спиною була 

затягнута гігантським полотнищем із зображенням 

цегляної стіни. Полотнище раздувалось, як вітрило, і 

розповзалося по швах. 

Нарешті двері вертольота відчинилися. Поні зіскочив 

вниз. Після приземлення він підстрибнув ще пару раз, як і 

належало його породі. 

- Двигун барахлить, - повідомив він Маркусу. 

- Через п'ять хвилин все налагодять. 

- Не думаю, - відповів Маркус. - Це ми його 

вимкнули. Ви не зрушите з місця, поки ми цього не 

захочемо. 

Поні задумався. І очевидно, перетравивши сказане, 

потягнув із кишені телефон. 
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- Канцелярія уряду? Секретаріат Головного Міністра 

попрошу… цілком правильно… так, мер Адеси… - 

залопотів він у трубку. Потім зробив кілька кроків убік і 

перейшов на шепіт. 

З вертольота з'явилася дама з Поні-молодшим за 

ручку. Випромінюючи невдоволення, пройшла повз них. 

Маркус чекав. 

Нарешті, нашептавшись, Поні наблизився до Маркуса 

і простягнув йому трубку. 

- Друже, ти занадто швидко їздиш. Я попрошу 

поліцію позбавити тебе прав, - сказав Міністр Теккерей і 

розсміявся цілком доброзичливо. - Будь ласка, 

повертайся додому. І не поспішай, веди машину 

обережно. 

- Де Марта і дівчатка, Вільяме? 

- Завтра ввечері вони будуть вдома, цілі і 

неушкоджені. Я про них дбаю не менше ніж ти, повір. 

-  Я вірю. Але хотілося б переконатися, - сказав 

Маркус сухо. 

- Послухай, друже, я Головний Міністр Уряду 

Республіки, пробач, що нагадую, - відповів Теккерей 

ласкаво, щоб не вибухнути. - І в мене є свої розрахунки, 

що державі добре, а що погано. І добре - це якщо твій 

Джонні полагодить вертоліт - раз. А два - якщо Марта і 



82 
 

дівчатка з'являться в столиці завтра. ЗАВТРА, А НЕ 

СЬОГОДНІ. Я зрозуміло кажу, друже? 

- Не зовсім, друже. Тому я роздумую, чи не 

ровернути мені супутникову антену спецзв'язку? І чи не 

задати в прямому телевізійному ефірі запитання: «Куди 

поділися чотири людини, яких особисто ти посилав на 

південь?» - Ти чув, що в наших лімузинах є такий 

пристрій, дружище? 

Міністр Теккерей мовчав півхвилини. Далі сказав: 

- Передай трубку мерові. Запам'ятай, Маркус, ти сам 

напросився. 

Про що говорили Міністр з мером, Вуді не чув. 

Правильніше сказати, мер нічого і не говорив. Він тільки 

тряс чубчиком і ворушив вільним від телефону вухом. 

Коли розмова закінчилася, мер якось дивно 

посміхаючись, оглянув Маркуса, його групу. Потім  

труснув головою: «Ходімо за мною». 

Вітер гнав хмари пилу. То нахиляючись вперед, то 

задкуючи, вони перетнули пустельну площу. 

- У Адесі немає готелю. Ми розмістили їх у музеї, - 

повідомив Поні похмуро і показав на будівлю 

старовинної споруди, схожу на руїни. 
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Вони пройшли у двір. На лаві біля массивних залізних 

дверей сиділи четверо телепнів, однаково стрижених під 

більярдну кулю. Побачивши мера, один з них встав: 

- Бос, вони замкнулися зсередини, ці… дівчатка зі 

старою… 

Він замовк, перехопивши погляд Маркуса, такий 

небезпечний. Троє його приятелів піднялися з лавки, 

неохоче, немов підкоряючись наказу. «Четверо їх і 

четверо нас, - промайнуло в голові Вуді. - Троє з нас - 

діти. І за них ще мер». 

- До чого ж усе цікаво. Погані дівчатка, не хочуть 

дружити, - протягнув Маркус і легко торкнув двері. - 

Відкрий, Марто, це я. 

Марта Грант відповіла відразу: 

- Маркусе, якщо це ти, скажи ще що-небудь для  

підтвердження, достовірності. 

- На Заячому Острові цього року буде повно малини, 

- сказав Маркус. 

Дзенькнула клямка. Двері розчинилися. 

- Ти брешеш і знаєш це, Маркусе. Не буде ні малини, 

ні хліба, - професор Марта стояла в отворі  дверей. - Але 

все одно - як я рада вас бачити! 

Обличчя у Марти було змучене, але трималась вона 

бадьоро. 
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Маркус обернувся до Поні: 

- Ви не входьте покищо. Зачекайте зовні. 

І ступив у кімнату. Лео і Вуді увійшли слідом за ним. 

Джонні залишився біля відкритих дверей. 

Кімната була темна, як трюм. 

Сестри Роуз стояли біля величезної, від підлоги до 

стелі, забитої книгами шафи. Вони ледь посміхнулися 

тим, хто входили. 

- Розташовуйтеся на ліжках. У цьому готелі немає… - 

«стільців», хотіла продовжити Марта Грант. Але ноги її 

підкосилися. Вона сперлася на край столу, шукаючи 

опори. 

- Маркус, пробач моє запитання, - вимовила вона. - 

Ви привезли нам їжу? 

- У машині є шоколад і бульйонні кубики, - швидко 

відповів Маркус. - Вас хіба тут не годували? 

- Що з тобою? Ми самі оголосили голодування. 

Невже Юта не розказала вам? - здивувалася Марта. 

І тільки в цей момент Вуді усвідомив, що Юти Томас 

немає в кімнаті. 

- Юта не зуміла до вас дістатися? Ваш приїзд - це 

ваша власна ініціатива? Вона не телефонувала? Чи не 

відіслала листи? Вам нічого невідомо про неї?!!! - питала 

Марта з наростаючим жахом. 
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Приголомшений Маркус не знаходив, що відповісти. 

- Ці мерзотники перехопили її, мою Юту, мою 

дівчинку! - вигукнула Марта Грант. І, зовсім не 

соромлячись дітей, розридалася. 

Вуді подумав, що зараз Маркус кинеться її втішати. 

Але цього не сталося. Професор повернувся до сестер 

Роуз: 

- Мені потрібно знати все, що сталося. Усе по 

порядку.  

Розповідайте тільки головне. 

Сестри Роуз так і стояли, не рухаючись, біля 

книжкової шафи.  

В руках у кожної було по швабрі. 

- Юлія прочитала в цих книгах про все, що стосується 

катастроф тут, на півдні, і виявила цікаві речі, - сказала 

Анна. 

- У 1700 році наша країна воювала з Півднем. 

А тут вирували смерчі, - підхопила Юлія. - Через три 

роки війна відновилася, і майже відразу почалася 

епідемія чуми по обидва боки кордону. На початку 19-го 

століття вибухнув черговий конфлікт і... стався оголовний  

падіж худоби. У цей час у землеробських районах… 
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У цей момент Джонні кашлянув і кивком голови 

показав на двір. Там, кроків за двадцять від дверей, мер 

лютим шепотом щось товкмачив бритоголовим. 

- Я зрозумів, не потрібно деталей, - сказав Маркус  

Анні. - Тільки суть. 

- Це і є суть, - відповіла Анна. 

- І так було завжди. Природні катастрофи відбувалися 

саме в той час, - продовжила сестру Юлія, - коли наші дві 

країни воювали. І ще, найголовніше… 

- Так. Напрям вітру, - сказала Анна. - Це 

найголовніше. Ніколи ще в історії в цьому місяці, в ці дні, 

вітер не дув на нас з півдня! 

- Не зрозумів, причому тут вітер? – запитав Маркус. 

- Притому, - відповіла за близнюків Марта. 

- Це співпало з нашестям сарани, - вона витерла 

сльози. - Ми прийшли до висновку, Маркусе, що причина 

нинішньої навали - це Стіна, яку ми так поспішаємо 

звести. І це ми написали у звіті Міністру Теккерею. Після 

чого нас посадили під замок. 

З вулиці до них долетів вибух реготу. Бритоголові 

явно до чогось домовилися. А потім в кімнату залетів 

камінь. Зовсім маленький камінчик. Він вдарився об 

черевик Маркуса і залишився лежати на підлозі. 

 



87 
 

  

- Зрозуміло, - сказав Маркус так, немов нічого не 

відбувалося. 

- Вас посадили під замок. І ви послали Юту, щоб 

сповістити нас про це. Все зрозуміло, - повторив він, - 

крім одного. Як вона вибралася звідси? 

- Через вікно, - відповіла Марта Грант і показала на 

віддушину під стелею, розміром з щурячу щілину. - Яка 

вдача, що ми залишили наш лімузин внизу, в лощині… 

Вона замовкла, тому що побачила,  як Поні та 

бритоголові прямують до них. 

Вуді не дивився на Джоні і Лео. В цьому не було 

потреби. Він і так знав, що означають їхні  тихі та сумирні 

пози. Так притискаються до землі великі кішки, перш ніж 

стрибнути. І Вуді теж відчував себе частиною тієї кішки. 

- А тепер слухайте мене, - заговорив Маркус 

стрімкою скоромовкою. - Я проти бійок. Але сьогодні 

немає виходу. Тому я беру на себе всю цю зграю. А ти, 

Джонні, ти, Лео і ти, Вуді, швидко йдіть з поля бою. 

І, не залишаючи паузи для роздумів і заперечень, він 

продовжив: 

- Мало того. Мені все одно - як і все одно - де, і 

байдуже - яким чином, але ви знаходите нам Юту! А 

тепер приготувалися. 
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Мер був вже в двох кроках від дверей. 

- Ви тільки дозвольте їм увійти в кімнату, - сказала 

Юлія і вперлася шваброю у верхню частину книжкової 

шафи. 

- І самі відійдіть убік, - сказала Анна, повторюючи 

рухи сестри. - Ми у шафи ніжки підпиляли. 

«Що це за істоти? Як їх зрозуміти?» - встиг ще 

подумати Вуді. Але вже наступної секунди Поні стукнув 

кісточками у двері. І ще більше нахабніючи від власної 

нахабності, переступив поріг. 

- Я дуже шкодую, - вимовив він. - Але в нашому 

містечку існує одне золоте правило… 

Слідом за ним у кімнату зайшли відразу всі четверо 

його компаньйонів і зупинилися біля входу. Тому ніхто 

так і не дізнався, про яке «золоте правило» говорив мер 

містечка Адеса. 

Сестри Роуз штовхнули швабрами важенну шафу. 

Вона нахилилася, гублячи томи, як бомби. Почувся  

жахливий скрегіт - це лопнули старезні дошки. І 

звалилася. Книги і голені голови вперше знайшли один 

одного. 

- Джонні! Лео! І ти, Фітч! Не стійте, як бовдури! Робіть 

все, як я сказав! - закричав Маркус,  долаючи гуркіт і 

крики. 
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Хтось, це був Лео, штовхнув Вуді в плече.  

Хтось, це був Джонні, загорлав йому у вухо: 

«драпаємо звідси!» 

І Вуді, спотикаючись об купи книг, зламаних полиць і 

скупчених тіл, став продиратися за своїми друзями до 

дверей. І далі на вулицю. І далі… 

                                                       

  



90 
 

5 
Далі все сталося надзвичайно просто. 

Неживий вертоліт, забутий усіма, залишений на 

центральній площі містечка… 

…Джонні зупиняється на бігу, припадає на одне 

коліно, дістає «Араміс»… 

…Розумні пальці набирають таємний код… 

…Вертоліт здригається, наче прокинувшись від сну… 

…Всі троє пірнають у відкриті двері, Джонні займає 

місце пілота… 

…Уже через хвилину, з ревом, від якого дзвенить в 

голові, починають обертатися лопасті. Вони 

розганяються, змітаючи з площі сміття… 

…Вуді чує, як Лео кричить йому щось і показує 

пальцем в ілюмінатор. Але через гуркіт мотору Вуді не 

може розібрати, ні слова. 

Схоже, Лео запитує щось. 

Вертоліт відривається від землі. Гуркіт такий, немов 

вони знаходяться всередині працюючої кавомолки. 

- У яку сторону летіти, Фітч? - здогадується Вуді по 

руху губ. 

- Звідки мені знати? - так само одними губами 

запитує Вуді. - Хіба це маю вирішувати я? 

- А хто ж іще, крім тебе? - знизує плечима  Лео. 



91 
 

Вертоліт висить у повітрі, а внизу - тільки порожня 

площа, хмари пилу і величезна рвана ганчірка з 

намальованою цегляною стіною, якою грає вітер. 

Дві думки борються в голові Вуді - «Чому знову я?» і 

«Мені потрібно приймати рішення». 

У дзеркалі над штурвалом Вуді бачив відображеня 

Джонні. Джонні малює йому пальцем у повітрі: «50%». 

«У нас пального тільки половина баку» - здогадується 

Вуді. Це означає, що Джонні теж квапить його. 

Він спробував уявити Юту Томас. 

Це виявилося непросто. 

Колір її волосся змінювався щотижня, а справжнього 

не знав ніхто. 

Її одяг, її манера рухатися, навіть її голос - ні до чого 

не можна було звикнути. 

Все тасувалось, як в колоді карт. Сьогодні вона була 

чорнявою циганкою. Назавтра - рудоголовою 

зірвиголовою. І, як одного разу зауважив Лео: «Якщо 

завтра я побачу в класі двометрову стару, я можу 

подумати, що це - Юта». 

Уяві Вуді просто не було за що зачепитись. 

І тоді він згадав, як у день приїзду Міністра вона 

стояла на клумбі… Одяг, забруднений землею. Хлоп'яча 
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поза. Сміливий погляд. І цей сміхотливий голос, який 

сказав про нього: «А він нічого. Симпатичний…» 

І тут Вуді побачив Юту… … … … … … … … … … 

- Прокинься, Фітч! 

Вуді відкрив очі і побачив прямо перед собою 

обличчя Лео. Вертоліт все ще висів над площею. 

- Як справи, продавець кропу? Ти ОК? 

- Ми летимо на південь, - насилу вимовив Вуді. 

Лео повернувся в бік кабіни пілота і зустрівся 

поглядом з Джонні. «На південь» - махнув він рукою. 

Джонні посміхнувся у дзеркало, кивнув головою. 

Вертоліт, набираючи висоту, відразу пішов на віраж. 

Мотор загуркотів так, немов намагався пробити обшивку. 

- Всі ці дні Юта знімала репортаж, - сказав Вуді. 

- Який ще репортаж, Фітч? - прокричав Лео у 

відповідь. - Я не розчув. Ти сказав «репортаж»? 

- Так. Репортаж для телебачення. Про сарану. 

- Там на півдні?!! Одна?!! - Лео навіть присвиснув. - 

Фітч, ми їй усі його мізинця не варті. Тільки боюся, що не 

треба було їхати так далеко. Подивися сюди, - Лео взяв 

руками голову Вуді і повернув до ілюмінатора: 

- Саранча вже тут! 
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Чорна хмара від краю до краю неба насувалась на 

них. І разом з нею наростав гул мільйонів маленьких 

крил, котрого не заглушало навіть ревіння мотору. 

Вуді відчув, як Джонні різко, навіть надто різко, 

послав машину вгору, але синя смуга над їх головою 

танула занадто стрімко. І надто швидко, пожираючи 

простір, наступала хмара. 

  Вони не встигли. Чорнота раптом змінилася і 

перетворилася на брудно-сіру, щільну, як пісок, масу. 

Вертоліт вже не летів у вільному просторі. Він, немов 

землерийна машина, місячи і трощачи, прокладав собі 

шлях у суцільній темряві та заглушливому тріскоті. 

Завмерши, Вуді чекав. Він просто чекав, коли це 

скінчиться, як закінчується будь-яка ніч… 
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6 
Маркус на місці водія і Марта Грант та сестри Роуз,  

які розмістилися на задньому сидінні, уважно дивилися 

на екран бортового телевізора. Показували вечірні 

новини… 

- Відеорепортаж, який ви… який ми тільки що 

дивились, отриманий по спецканалу зв'язку від якоїсь 

Юти Томас. - сказала ведуча і від хвилювання змовкла. 

На задньому сидінні пролунали оплески і захоплені 

вигуки. Плескали всі: Марта, Анна і Юлія. 

Ведуча шукала, як продовжити фразу. Нарешті, 

зважилася. 

- Уряд підтверджує, що до кінця тижня сарана, 

ймовірно, досягне передмість столиці. 

На екрані з'явився Головний Міністр Уряду. 

- Брати і сестри! - сказав Теккерей. - В цей грізний для 

нашої батьківщини час… 

Маркус клацнув пультом і вимкнув телевізор. 

- Значить, Юта зараз десь в районі лиха, - промовив 

він і задумався. 

Лімузин стояв на розвилці при виїзді з Адеси. За його 

вікнами розстилалася рівнина. Вона ворушилася, як 

шерсть. До самого краю, наскільки вистачало очей, її 

покривали комахи, схожі на бурий сухий стручок. І не 
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було видно ні зелені, ні птахів - нічого, крім цього океану 

саранчі, що затопив сушу. Сонце йшло на захід. 

- Професоре, а правду кажуть, - запитала Юлія, - що 

Ви і Головний Міністр разом служили в армії? 

- У парашутних військах? - Уточнила Анна. 

- Ніякі це були не війська, - кинув Маркус, - просто 

окрема рота. 

- Це там ти навчився так битися? - поцікавилась 

Марта Грант. 

Маркус  розлютився: 

- Якщо нам ні про що більше говорити, окрім цієї 

злощасної бійки… 

- Є, - спокійно відповіла Марта. - І не гарячкуй. Я хочу, 

щоб ти спокійно вислухав дівчаток, перш ніж скажеш: 

«Ні». 

- Ні, - відповів Маркус. - Якщо мені запропонують  

стрімголов мчати на південь. І шукати наших людей 

навмання, не маючи ні плану, ні напрямку з трьома 

голодними жінками на додаток, дві з яких школярки. Ні! 

Юлія Роуз поправила волосся. 

Анна Роуз повторила її рух. 

- У вас в машині виявилися чудові бульйонні кубики, - 

хвилюючись, почала Юлія. 
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- Так, і шоколад прекрасний, - продовжила Анна. - І 

нам зовсім не доведеться, як ви висловилися, «мчати 

навмання». 

- Тому що нам здається, що ми зможемо показати це 

місце, - сказала Юлія. 

- Це місце, звідки Юта передавала свій репортаж, - 

додала Анна. 

Маркус провів на Заячому Острові багато тижнів. І він 

звик до своїх особливих учнів. Але цього було занадто 

навіть для нього. 

- Прямо так? Серед цієї пустелі? Уночі? - запитав він, 

посміхаючись, злісно. 

- Саме вночі, - пожвавилася Юлія. - Це повинно бути 

не так вже далеко звідси… 

- …По той бік кордону, звичайно… 

- …Там В кадрі було виразно видно поле 

соняшників… 

- …А у жителів півдня зовсім небагато полів 

соняшника. І всі вони поряд з кордоном, - говорили 

сестри Роуз, не перебиваючи одна одну і не  

повторюючись. 

- …А найголовніше, що їхні фермери завжди 

поділяють поля кипарисами… 
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- …Точно така ж смуга кипарисів є в репортажі у Юти. 

В останньому кадрі… 

- …Так. П'ятий кипарис зламаний. 

Сестри змовкли. 

У Марти Грант був такий вигляд, ніби вона тільки що 

заново відкрила закон Архімеда. Забутий усіма. 

 
Останній кадр з репортажу Юти Томас 

 

Все вже було вирішено і підписано. 

Залишалосятільки здатися і виконувати. І Маркус запитав 

просто для того, щоб хоч щось запитати: 
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- Отже, ви збираєтеся шукати зламаний кипарис, в 

степу, в незнайомій країні і неодмінно вночі? Ще раз, 

чому вночі? 

- Можна піти і вдень, - відповіла Юлія, - але Юта наша 

подруга… 

- І ми не хочемо, щоб кілька зайвих годин вона 

хвилювалася за нас. А ми за неї, - додала Анна. 

- Ми підемо по зірках, - закінчила Юлія. 

Залишалося тільки викинути білий прапор. 

- А чим вам компас не підходить? 

- Ми не вміємо поводитися з компасом, - сказала 

Анна. 

«Господи, що це за істоти! - Подумав Маркус 

точнісінько так само, як до нього думав Вуді.  

- Як їх зрозуміти?! Чи не простіше просто підкорятися 

їхнім наказам?» 

Він повернув ключ запалювання і, рвонувши з місця, 

тисячами давлячи сарану, спрямував лімузин на південь 

по купинястій землі… 

…Вони їхали години зо три. Вони навіть не помітили, 

коли перетнули кордон. «Мабуть, сарана зжерла і його», 

- пожартувала Марта. 

Ніч була прохолодною. Світив місяць. 
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Нарешті, сестри Роуз сказали, що тепер уже близько і 

треба знизити швидкість. Вони вийшли з машини і пішли 

пішки. 

Маркус здався без опору. Тепер він вже не квапився 

вперед, пожираючи милі, а тихо сунувся по купинах, наче 

їх тягнув не двигун в 200 кінських сил, а верблюд. Зі 

швидкістю колискової, в ритмі, що присипляє.  Слідом за 

парою білявих близнючок, які, тримаючись за руки, 

ступали по мертвій землі, дивлячись на зірки. 

У машині щось довго, надриваючись, дзвеніло, перш 

ніж Маркус зрозумів, що це - телефон. 

-  Ти зараз де знаходишся? - запитав, не вітаючись, 

Теккерей. 

- Навіщо тобі? Хочеш прислати бомбардувальник? - 

відповів Маркус. 

Міністр зітхнув: 

- Ні, не можу з тобою говорити. Ти мене бісиш. Дай-

но мені краще Марту Грант. Вона поруч? 

Маркус перевів телефон на гучний зв'язок: 

- А ти як думаєш? 

- Марто, вибачте мене, заради бога. Все так жахливо 

вийшло, - випалив Теккерей. - Ви мене чуєте? 

- Чую, - відповіла Марта. 
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- Повірте мені, я не просив цього придурка, мера, 

тримати вас під замком. Просто попросив трохи 

притримати. До сьогоднішнього вечора - тільки і всього. 

Ви розумієте мене? 

-  Зовсім ні. Адже це ви, особисто ви відправили нас в 

експедицію! - відповіла різко Марта. 

- Зрозумійте, звіт, який ви мені передали... Конфлікти 

між нашими країнами, природні лиха... А тут ще, так 

недоречно, вітер змінив напрям і поніс на нас сарану… Це 

все дуже важко  довести. Марто, я не міг допустити, щоб 

парламент дізнався про ваш звіт до того, як ми 

отримаємо гроші на Стіну. Пробачте мене. Пробачте. 

Міністр замовк. Маркусу здалося, що він плаче. 

Сестри Роуз все ще йшли в кроках десяти попереду 

лімузина. Вони ступали так, немов йдуть не по 

спотвореній землі, а по паркету танцювальної зали. І 

трималися за руки. 

- Схоже, що Стіни не буде? - з посмішкою сказала 

Марта Грант. 

-  Ні не буде. Я про неї навіть не заїкнувся, - відповів 

Теккерей. - Ви чули мою мову в парламенті? 

- Ні, - відповіла Марта. 

- Чули, - вставив слово Маркус. - Ми ридали. "Брати і 

сестри! У цю грізну для батьківщини годину…» 
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- Професоре Марто, поясніть цьому паяцу, що на нас 

чекає голод. 

- Нам з дівчатками не звикати, - відповіла Марта 

міністру. - Крім того, тепер, коли Стіни не буде, я зовсім 

не впевнена у вашому прогнозі. Ви, очевидно, неуважно 

читали наш звіт. 

-  Чому ж? Ви пишете, що кожен раз, коли у нас з 

Півднем виникає якийсь конфлікт, в природі, як на 

замовлення, виникає якась катастрофа. Правильно? 

- Так, - погодилася Марта. - Правильно. 

- І з цього ви робите висновок, - продовжував 

Теккерей, - що Стіна, яку ми планували побудувати - і є 

справжньою причиною нашестя сарани. Марто, можна я 

скажу правду? 

- Мені це здається повною маячнею, - відрізав 

Міністр, не чекаючи дозволу. 

- Пане міністре, - сказала Марта Грант. - Я професор 

географії. Людина, яка вивчає закони Землі. Цих законів 

небагато. А посуті всього один. Це закон співробітництва. 

Або дружби. Або єдності. Все одно, як це назвати. Але 

якщо ми порушуємо його - Природа нам подає сигнали. 

Вона говорить з нами. Іноді це мова катастроф. Але ми 

завжди в діалозі з нею. 
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- А тепер вгадай,  друже, як називається цей наш 

діалог з Природою? - втрутився Маркус. - У тебе всього 

одна спроба. 

- Поняття не маю, - відповів Теккерей. 

- Він називається «історія», невігласе. 

Сестри Роуз нахилилися до вікна лімузина, вони 

посміхалися. Юлія легко постукала у скло. 

- Пробач, друже, мене кличуть, - сказав Маркус 

Міністру і зупинив машину. 

Попереду, чорними поїденими силуетами на тлі 

слабо осяяного неба, стояла алея кипарисів. П'ятий був 

зламаний. 

Але й без цього, по складках рельєфу, було 

зрозуміло, що це - саме те місце, звідки Юта Томас вела 

репортаж. 

Марта Грант торкнула його за рукав. Зліва, за сто 

кроків від них, за невеликим косогором, схожим на 

автомобіль, стояв вертоліт. Він дуже скидався на 

гігантський вентилятор, що впав навзнак. 

Маркус побіг. Він навіть сам не усвідомив, як це 

сталося. Він просто рвонув уперед. 

А далі, пересуваючись гігантськими скачками по 

горбистій землі, досяг косогору. Обігнув його. Не 
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приміряючись, сходу відчинив люк. Шумно застрибнув 

всередину вертольота. 

- Професоре, це ви? - шепнули йому з темряви. 

 - Тс-с-с. Ви всіх перебудите. 

- Хто це? - прошепотів у відповідь Маркус, 

напружуючи очі. 

Клацнув вимикач. Загорілося чергове світло, слабке, 

як нічник. 

- Це я, Вуді Фітч. 

Поруч на лаві сопіли в унісон Джоні і Лео. 

- Вони тільки недавно заснули, - посміхнувся Вуді. - 

Допізна готували вечерю. Хочете спробувати? 

Він простягнув Маркусу миску, повну чогось, схожого 

на суху квасолю. 

-  Що це? - запитав Маркус одними губами, беручи 

одну навмання. Виявилося - смачно. 

- Смажена сарана, - відповів ледь чутно Вуді. - Їжте. У 

нас її скільки влізе. 

- Це точно, - хмикнув Маркус, хрумкаючи сараною. - З 

голоду ми точно не помремо. А де Юта? 

- У лімузині, - Вуді показав в ілюмінатор на те, що 

Маркус прийняв за косогір. - Ви хіба його не помітили? 

Напевно, тому, що він весь забруднений сараною... 

Двері «косогору» відкрилися. 
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На землю ступила дівчинка в білявих локонах і в 

безглуздій сукенці. 

Маркус оторопів: 

- Нічого не розумію. Хто це? 

- Ми теж розгубилися, коли побачили її спочатку, - 

відповів Вуді. - Юта пояснила, що в їхньому лімузині 

повно косметики. А часу у неї було навалом. Ось вона і 

використовувала косметику за призначенням. 

На сході з'явився краєчок сонця. Самий край, просто 

точка. 

- …І ще - вона дуже сумувала за подругами, - додав 

Вуді. 

В ілюмінаторі  він бачив, як дві дівчинки і одна 

смішна леді підбігають до Юти. Обіймаються, а потім 

примудряються одночасно реготати і обливатися 

сльозами. І тоді він ще раз подумав: 

«Що це за істоти. Їм важко принести лійку з водою. 

Але вони забувають про втому, коли треба зробити щось 

дійсно важливе. Наприклад, здійснити подвиг або 

змінити зачіску». 
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7 
До ранку південний вітер стих. По всій країні 

пройшли зливи і грози. А до вечора піднявся західний 

вітер, який зупинив навалу сарани і втопив її в морі. 

Шкода, завдана  посівам виявилася значною. Але 

внаслідок  економічного співробітництва з сусідами, 

голоду вдалося уникнути… 
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СТОП КРАН 

 

1 
Найбільше Вуді Фітчу сподобалося в зоопарку. 

Лікарня теж була б нічогенька,  якби не занадто  

суворі правила. 

В опері виявилося ні те, ні се - в тістечках надто 

багато крему, зате люстри красиві і можна відіспатися. 

Але найгіршими були музеї. Всі ці опудала мамонтів, 

уламки глечиків, ці човгання, шикання, розмови 

пошепки, портрети не усміхнених дядьків на стінах, - від 

усієї цієї нудьги Вуді Фітчу хотілося лягти на безцінний 

паркет і завити. 

Але професор Маркус любив повторювати: «Для 

того, щоб вирішувати проблеми життя, ви повинні знати, 

з чого складається це саме життя». І садив свою групу в 

лімузин, і віз, куди йому хотілося, - милуватися греблею, 

або на стадіон, або на блошиний ринок. Але найчастіше - 

в музей. 

А цього разу Маркус вибрав такий музей, нуднішого 

від якого немає на світі - музей залізниць. 
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 Але й цього йому здалося мало. Він притягнув туди 

всю школу, всіх дванадцятьох учнів, щоб всі могли 

помилуватися пузатими локомотивами і незрозумілими 

схемами. І ще послухали вусатого екскурсовода у формі 

залізничника, який дихав, як паровоз, і називав їх 

«хлоп'ята». 

- За кордоном є потяги, хлоп'ята, які розганяються до 

швидкості 570-580 км/год. Наші потяги, хлоп'ята, трошки 

повільніші… 

І ось, плентаючись в самому кінці цієї процесії, Вуді 

мляво розумів, що все сьогодні відбувається якось 

незвично. По-перше, сьогодні п'ятниця, а на екскурсії в 

школі було прийнято їздити в неділю, а по-друге, додому 

він потрапить нескоро, бо Маркус явно щось затіває. 

Тим часом вусаневі, очевидно, набридло водити їх по 

шпалах і естакадах. І вони піднялись у вагон. 

Усередині несподівано виявилося просторо і дуже 

затишно - вагон був переобладнаний під кінозал. І 

розташувавшись на задньому сидінні, м'якому, як диван, 

Вуді прислухався, як невгамовний Джонні катує 

питаннями екскурсовода: 

- Ну, і як же загальмувати таку махину? І не знести 

при цьому вокзал? 
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- Чудове  питання, хлоп’ята, - зрадів вусань, - взагалі-

то це залежить від багатьох факторів: швидкості і ваги 

потяга, від профілю колії - підйом чи  схил, а також 

погодних умов. Дощ, сніг, ожеледиця і так далі. Але 

головне, - це вид гальмування… 

Вуді позіхнув. 

- …При звичайному, так званому, службовому  

гальмуванні, гальмівний шлях потяга близько одного 

кілометра. При аварійному або екстреному гальмуванні 

він набагато коротший - кількасот метрів. 

Вуді знову позіхнув. Останнім часом він майже не 

спав ночами. 

- Але це дуже небезпечно, - балакун-вусань 

розігнався, як важкий потяг на узвозі, - надзвичайно 

небезпечно, -  як для людей, так і для… небезпечно… 

небез… печно… безпе… сно… 

Вуді заснув. 

Йому снився потяг, який мчить в тунелі, в повній 

темряві.  

Він відчував, що він тут не один, що хтось сидить 

поруч. Вуді знав, що тут вся його школа, всі, кого він знає і 

кого не знає, але він не бачив нікого. Він чув, як по даху 

та стінах вагона стукають слова. Вуді намагався їх 

розібрати і не міг. Він знав, що це найпрекрасніші слова 
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на світі. Здавалося, що ще хвилину - і він зможе їх 

повторити: 

«Все переплутано на світі. 

Квіти з травою в одному букеті». 

 

Крізь сон, Вуді почув голос Джонні: 

«А якщо було б інакше, 

То не вирішується завдання, 

І якщо відчинити вікно, 

То стане в кімнаті темно». 

 

Вуді розплющив очі. Пролунав сміх. Обличчя всіх, хто 

знаходився у вагоні, були повернені до нього: Пластилін, 

Чарлі, Маркус, Юта Томас… 

- Наш поет прокинувся! - весело оголосив Джонні. - 

Друже, не сердься, я всього-навсього розповів, чому ти 

так старанно хропеш на уроках. Нічого не поробиш, муза! 

Якби в цей момент Вуді сказали: «Ось тобі пістолет. 

Візьми і убий Джонні…» 

Йому здавалося, що від сорому він не може дихати. 

Ніколи в житті у нього не було таємниці. І зараз, коли 

щоночі він вичікував, поки не заснуть Лео і Джонні, перш 

ніж зісковзнути з ліжка і тихо спуститися в підвал, де 

зберігаються костюми. І там, при світлі маленької лампи, 
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вимовляти слова… 

Він не знав, що відповісти. Та він і не встиг. 

- Все, нам пора йти! Подякуємо екскурсоводу  за 

захоплюючу розповідь, - Маркус заплескав в долоні. - 

Нас чекають. Не відставати! 

Він розвернувся, як розвертається циркуль, на одній 

нозі, і попрямував до виходу. 

Йти виявилося недалеко. Вимагалося тільки 

перетнути площу. Вони розтягнулися ланцюжком, 

огинаючи постамент, на якому стояв перший в країні 

паровоз, розміром як великий мотоцикл. Вуді, який ще 

не прийшов до себе, спробував відстати, але поруч 

якимось чином опинився Лео. 

Просто йшов поряд і мовчав. Так вони підійшли до 

суворого вигляду сірої  будівлі, на фронтоні якої 

красувалася карта країни. Бронзовий напис інформував: 

«Управління залізниць». 

Вони увійшли. Їх чекали. Два молодики в чорних 

костюмах, мовчки, провели їх до ліфта. Ліфт був 

дзеркальний, старовинний і вмістив усіх відразу. 

Беззвучно і не ворухнувшись, вони перемістились на 

верхній поверх і опинилися в абсолютно круглій залі, 

величиною як циркова арена, вистеленій червоним 
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килимом без шва. Стіни були з білого пластику і 

абсолютно порожні. 

На протилежному від входу кінці стояв чоловік з 

виснаженим сірим обличчям. Він не привітався, не 

посміхнувся і не кивнув головою. 

-  Це вони? - запитав він безбарвним голосом, 

звертаючись до Маркуса. 

- Так, - відповів Маркус. 

- Я - генеральний директор залізниць Республіки, - 

сказав сірий чоловік, - моє ім'я вам нічого не скаже. А ось 

це вам побачити необхідно. 

Він клацнув пультом дистанційного управління - 

молочно-білі стіни ожили і стали світловою картою 

країни. На цій карті, химерно вигнуті, як річки, лежали 

дороги. Як маяки, мерехтіли станції і вокзали. А між ними 

змійками ковзали потяги. Їх були сотні. 

- Залізниця - це кровоносна система країни, - сказав 

генеральний директор, - від неї залежить небагато. 

Життя. 

Він зробив паузу. 

- Життя всього організму. А це… 

В руці у нього з'явився невеликий предмет, схожий 

на червону дверну ручку. 

- …Цей предмет називається «стоп-кран». 
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Така штучка є в кожному вагоні. Вона знаходиться під 

пломбою, яку легко зірвати, і за склом, яке легко 

розбити. Але якщо смикнути 

цю червону ручку, - 

безбарвний голос 

генерального директора 

набув металевого дзвону. 

- ... А це, повторюю, під силу будь-якій дитині, то 

зупиниться не вагон. І навіть не пасажирський потяг. 

Тепер генеральний майже кричав. Він підняв вгору 

руку, що стискала дистанційний пульт. 

- …Зупиниться все. 

Світлова карта, що кільцем охопила зал, завмерла. 

Згасли змії потягів. А замість цього спалахнули червоні 

сигнали, що  тривожно миготіли. 

- Вся кровоносна система країни стане непридатною, 

як при закупорці судин. 

Директор обвів поглядом принишклих гостей. 

- Ось яка страшна зброя, - він потряс червоною 

ручкою, затиснутою у витягнутій над головою руці, - 

мирно перебуває в пасажирських вагонах. І вона там 

залишиться. Тому що так треба. Тому що трапляються 

екстрені ситуації. Наприклад, когось затиснуло дверима 

вагона. Або, скажімо, сталася пожежа… 
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Він знову натиснув на пульт, і рух на світловій карті 

відновився. 

-  У вас є запитання? - запитав генеральний директор. 

- Так, - відгукнулася Юта Томас, - у мене є запитання. 

Я не розумію, навіщо ми тут, і навіщо ви все це нам 

розповіли? 

- Я запросив вас, тому що мені це порадив уряд. За 

останні три дні стоп-крани, без всяких на те причин, 

зривали шість разів. Я повторюю. Без причин! В різних 

потягах. На різних напрямках. Цього не траплялось ніколи 

в історії залізниць. Ні в нашій країні. Ні в якій іншій. 

Ніколи. І ще я запросив вас тому, що цю страшну 

епідемію просто нікому зупинити… 

Тепер цей владний чоловік виглядав безпорадним, 

як немовля, залишене на вокзалі. 

- Післязавтра ми урочисто відкриваємо нову 

магістраль. Вкладені величезні гроші, гігантська праця. 

Приїдуть тисячі людей. Ми не можемо провести 

торжество, поки не знайдемо винуватців цих злочинів. 

Навіть не так. Нам потрібні не вони. Нам потрібна 

причина… 

 

Всю дорогу до будинку Вуді думав тільки про одне: 

«Як зробити так, щоб не залишатися в одній кімнаті з 
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Джонні? » Навіть просто дивитися на нього у Вуді не було 

сил. Груди розпирало від образи. 

Але все вирішилося само собою. Як тільки приїхали 

додому, на Заячий Острів, Джонні кинувся до свого 

комп'ютера. Було зрозуміло, що візит в музей тільки 

розбудив його технічний апетит в області залізниць. 

Лео теж не був налаштованим на бесіду. Він сидів і 

мовчки робив начерки у своєму альбомі. У нього це 

називалося: «замальовувати день». 

Це означало, що до обіду Вуді був на самоті. Він не 

міг би сказати, про що він більше думав тоді. Він згадував 

про самотнього чоловіка у величезній сірій будівлі. Цей 

чоловік володів безмежною владою над тим, що називав 

«кровоносною системою країни». Яка ж марна тепер 

його влада! 

Ще він думав про Маркуса. Перед від'їздом з музею 

Маркус зібрав усіх у коло. 

- Я хочу пояснити, - сказав він, - чому я і інші 

професори вирішили, що сьогодні ми повинні бути всі 

разом. Ми отримали завдання, яке виконати важко. 

Простіше сказати - неможливо. Але ми знаємо, що 

найсильніша річ у світі - це думка. Не просто думка, а 

спільне, спрямоване зусилля кількох людей. І хоча 
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завдання, яке ми отримали, вирішуватиме всього одна 

група… 

«Тільки б не наша!» - прошепотів Вуді. 

- …але їй потрібна буде ваша підтримка, ваша 

єдність, - продовжував Маркус. 

«У нас немає єдності. Нехай це будемо не ми!»- 

молився Вуді. 

- Ця група: Лео, Вуді і Джонні Гомес! - закінчив 

Маркус. 
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2 
Штаб 4-ї групи. 16:00. Кругла кімната і екран. 

Обстановка чимось дуже 

схожа на кабінет в Управлінні 

залізниць. Маркус вивів на 

демонстраційний екран на 

стіні якийсь графік.  

Кілька маленьких піків, що затишно влаштувалися на 

горизонтальній осі, закінчувалися майже вертикальною 

лінією, що рветься кудись вгору за межі екрану. 

- Перед вами статистика зривів стоп-кранів за кілька 

років, - почав пояснення Маркус. Його група в мовчанні 

дивилася на графік. 

- Бачите, яка різниця між тим, що було раніше - він 

вказав на маленькі піки, - і тим, що відбулося за останні 

дні? 

Його вказівний палець був спрямований на лінію, що 

круто піднімається. 

- Масштаби просто непорівнянні. 

- А крім цього, є ще дані? Якась зачіпка? - запитав 

Джонні. 

- Так, є і до того ж не одна, - на обличчі Маркуса 

з'явилася оптимістична посмішка. 
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- Перша - місце. Всі потяги, в яких зірвали стоп-кран, 

почали свій шлях від центрального вокзалу столиці! 

Маркус вивів на екран карту 

залізниць. Вісім товстих 

кольорових ліній, що виходили з 

центру, були дуже схожими на 

щупальця гігантського восьминога. 

На шести з них блимали червоні точки. 

 - Друга - час. Усі  ці зриви 

стоп-кранів відбулися між 

дев'ятою і десятою вечора.  

В один і той же час з 

точністю до хвилини! 

Наприклад, - Маркус взяв зі 

столу довгу лінійку: 

- Бачите цей потяг? - Лінійка піднялася високо вгору і 

зупинилася на миготливій  червоній точці. 

- А тепер цей? - лінійка опустилася майже до самого 

низу карти. - Так ось. Стоп-крани у цих потягів були 

зірвані одночасно! Точнісінько така ж справа і з іншими 

потягами. 

- І що це, по-вашому, означає? - весело поцікавився 

Джонні, і Вуді відчув, ніби щось вдарило в його мозок. Як 
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він ненавидів зараз цей енергійний тон, самовпевнений 

голос! 

- У мене є одна ідея, - посміхнувся Маркус. - Але я 

хотів би почути вашу думку. Я впевнений, що якщо наші 

думки співпадуть, ми підемо в правильному напрямку, а 

якщо ні... 

Він повернувся до Вуді: 

- Як справи, у продавця кропу? Тільки, цур, не читати 

мої думки! 

Але Вуді було не до чужих думок. Він не знав, як 

позбутися своїх. На щастя, на допомогу йому прийшов 

Лео. 

- Мені здається, що існує якась залежність, - сказав 

індус. - Ми бачимо, що від центрального вокзалу столиці 

потяги йдуть у восьми напрямках. На шести з них, 

протягом трьох днів підряд, стоп-крани були зірвані. А на 

двох ні. 

- Точно, - не витримав імпульсивний Джонні, - 

подивіться! На двох дільницях немає мигаючих точок! 

- Це означає, що вони там будуть! - незворушно 

продовжив Лео. - Сьогодні, між дев'ятою і десятою 

годиною вечора! На західному напрямку і на східному! 

- Ось тепер прийшов час вирушати на вокзал, - засяяв 

Маркус і вимкнув екран… 
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Виявилося, що на вокзалі їх вже чекають. В кабінеті  

начальника вокзалу вони познайомилися з полковником 

Стефенсоном - керівником служби безпеки Управління 

залізниці. Він відразу ж почав пояснювати план 

майбутньої операції. 

- Отже, в заданий час, тобто між дев’ятою і десятою 

годиною, відходять два потяги: Східний експрес 

відправляється о 21:00, Західний експрес відправляється 

о 21:20. 

- Дві групи ваших фахівців, - на обличчі полковника 

з'явилася ледь помітна іронічна посмішка… 

- …При підтримці нашого спецзагону, - очі 

полковника заблищали, - сідають в ці потяги. 

- Ваше завдання, - Стефенсон подивився на Маркуса, 

- визначити потенційного порушника і дати сигнал нашим 

людям. Прохання - в контакт з порушником не вступати, 

цим займуться наші спеціалісти. Маркусе, ви згідні з 

планом? 

- Звичайно, полковнику, - професор ствердно кивнув 

головою. 

- Чудово. Тепер візьміть ці прилади. Це коробочка, - 

полковник показав на айфон останньої моделі, - 

насправді новітній передавальний пристрій. Залишилося 
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розділитися на дві групи і вирішити, хто на яких потягах 

поїде… 

«Я хочу бути з Лео, але мені дістанеться Джонні», - 

подумав Вуді. І вгадав. 
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3 
Не встигли вони всістися в сині крісла, як потяг 

рушив. На електронному табло, що висить в проході, 

світилися цифри: 

21:00. 

- Чуєш – ревіння  дизеля? Це причеплений ззаду 

тепловоз виводить потяг на максимальну швидкість, - з 

виглядом знавця повідомив Джонні і додав. - Така схема 

називається: PUSH-PUL. Наш потяг трохи застарілий, 

проте, вважається цілком надійним. 

-  Навіщо тобі все це? - запитав Вуді, намагаючись 

проковтнути клубок безпричинного роздратування. 

- Що саме? - не зрозумів Джонні. 

- Ну, ці, твої знання. Яка різниця, максимальна 

швидкість чи ні? Мені все одно, що там всередині - 

дизель чи м'ясорубка. 

- Що з тобою, Фітч? Мені здається, ти вже другий 

день не в собі. Не хочеш пояснити, що сталося? - не 

зрозумів Джонні. Це вийшло у нього так щиро, що Вуді 

завівся ще сильніше. 

- У мене голова болить, - збрехав він, а потім бовкнув 

таке, від чого потім ще довго згорав від сорому, - зате 

успіх операції залежить від мене, а не від твоїх знань. 
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Джонні не встиг відповісти, бо в приборі зв'язку 

пролунав голос Маркуса: 

- Вуді, Джонні! - Один-два-три! Прийом! Мене чути? 

Почувши подвоєне «так», він продовжив: 

- Починаємо операцію. Повторюю. Ваше завдання - 

виявити зловмисника і подати умовний сигнал агентам. 

Вони є в кожному вагоні. І тільки. Ніякої самодіяльності. 

Нуль ризику. Вуді попереду, Джонні ззаду, прикриває. 

Ще раз нагадую - самим нічого не робити.  Ми з Лео на 

платформі Західного експресу. Потяг відправляється в 

21:20. Все, вперед, братики. До наступного сеансу 

зв'язку… 

Не сказавши один одному ні слова, Вуді і Джонні 

встали з крісел. Джонні опустив руку у внутрішню 

кишеню куртки, туди, де лежав «Араміс». 

В останньому вагоні, в якому вони з Джонні їхали, 

було всього п'ять чоловік. Вуді усвідомлював, що йому 

потрібно зібратися. Треба було з чогось почати. Він 

зробив кілька кроків, намагаючись налаштуватися на 

бажання хлопця в светрі. Хлопець сидів біля вікна. На 

столику перед ним стояла пляшка содової і лежав 

розкритий ноутбук. Хлопець вивчав портал жартів. У 

нього не було бажань. 
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Навскоси від хлопця сиділи двоє в робочому одязі. 

Один спав. Другий дивився на пейзаж, що пробігав за 

вікном. Вони нічого не хотіли. 

Бабуся з онукою. Внучка жує цукерку. Немає бажань. 

Солдат. Немає бажань. Наступний вагон. 

З жахом усвідомлюючи, що дар його зник, Вуді 

крокував по проходу. 

Двоє за шахами. Студент. Дівчина риється в сумочці. 

Знайшла. Дістала. Помада для губ. Немає бажань. 

Наступний вагон. 

Він, навіть не озираючись, відчував Джонні в 

декількох кроках за спиною. 

Товстун з бутербродом. Немає бажань. Наречена 

ридає. Наступний вагон. 

Вперше в житті бажання людей зробилися 

непрозорими для Вуді. 

Жінка годує немовля. Немає бажань. Наступний 

вагон. Наступний вагон. Наступний… Двері кабіни 

машиніста. 

Вони пройшли через увесь потяг. Вуді підняв голову. 

Годинник на табло показував 21:19. 

Вуді повернувся до Джонні, очікуючи побачити 

посмішку, але не побачив. 
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- Через хвилину відправиться Західний експрес з 

Маркусом і Лео, - сказав Джонні. 

Він хотів ще щось додати, але не встиг. Потяг на 

повній швидкості в’їхав устіну - принаймні, так відчув 

Вуді. Ще б не відчути, якщо його кинуло до зачинених 

дверей кабіни. Він спробував утримати рівновагу, але 

щось важке звалилося на нього з багажної полки. І 

наполовину оглушений, він побачив дитячу коляску, що 

летить по проходу, тіла людей, кинуті на підлогу, мов 

кеглі. Простір наповнився противним скреготом гальм, 

запахом металевого гару запахом і крикам 

постраждалих.  А потім світ став розпливатися і втрачати 

обриси. Вуді відчув, що падає. Падає і при цьому не може 

впасти. Хтось сильний тримав його. 

- Давай без непритомності, Фітч. У нас і без того є 

проблеми, - почув він голос Джонні. - Бісова тиснява! 

Бандити залізничні! Вони зламали мені «Араміс»! 
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Спочатку молочний туман прорізав світло фар, потім 

нічну тишу перервав шелест шин і нарешті, навпроти 

невеликого будиночка зупинився довгий лімузин. Вуді 

ступив з машини на освітлену ліхтарями доріжку і 

попрямував до будинку. У руці він тримав великий пакет. 

Вуді відкрив ключем двері та ввійшов у темряву. Ззаду 

почувся шум від'їжджаючої  машини. Спалахнуло яскраве 

світло, пролунали радісні крики, і шість пар маленьких 

рук обліпили його з усіх боків. 

- Ось я і вдома, - видихнув з полегшенням Вуді. 

- Чому так пізно? - запитала з докором мама. Її рука 

продовжувала перебувати на вимикачі. - Скоро 

дванадцята година ночі. Діти не пішли спати, хотіли 

дочекатися тебе. 

Шість близнят: Том, Гекльберрі, Джо, Беккі, Еммі і 

Мері, взявшись за руки, завели хоровод навколо 

старшого брата. 

- Було термінове завдання, - не вдаючись у 

подробиці, відповів Вуді. 

Він акуратно розгорнув пакет, в якому виявилися 

заварні тістечка, і почав раздавати їх дітям… 

У мешканців Заячого Острова було два вихідних на 

тиждень. У п'ятницю та на всю суботу вони 
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роз'їжджалися по домівках. У неділю вранці поверталися 

і відразу після сніданку виїжджали на екскурсії. Сьогодні 

була п'ятниця. 

Коли Вуді вийшов з душу, в будинку вже було тихо. У 

нього була своя кімната, але сьогодні він попросив маму 

покласти його в спальню з братими. Не встиг Вуді лягти, 

як його покликав Том: 

- Вуді, правда, сьогодні сталося щось недобре?  

- Так, якийсь поганий чоловік зупинив потяг і деякі 

люди постраждали. 

- Ні, не це, - поправив його Гек. - Ти посварився зі 

своїм другом. 

-  Звідки ви знаєте? Вам хтось сказав, - оторопів Вуді. 

- Нам не потрібно говорити, ми і так це знаємо, - 

відповів за братів Джо. 

Вуді згадав слова Маркуса: «Ви різні. Але кожен з вас 

має здібності, якими не володіє інший. Новими 

здібностями нового покоління». 

Не встиг Вуді влягтися в ліжко, як раптом за вікном 

блиснула блискавка, і через мить прогримів грім. По даху 

і по склі застукали важкі дощові краплі. 

- Вуді, хочеш, я розповім тобі казку? - запропонував 

несподівано найжвавіший з близнюків - Том. 

- Яку казку? - не зрозумів Вуді. 
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- Ми сьогодні її придумали разом з Геком іДжо. 

- Добре, - погодився Вуді. Він дуже здивувався, але 

не подав вигляду. Ніколи ще його молодші брати не 

розповідали йому казок. 

- Казка називається: «Колючі голки», - почав Том. 

- В одному лісі жили-були два сусіди-їжачки. Вдень 

вони збирали гриби та ягоди, грілися на сонечку, а вночі 

кожен ховавався під свою ялинку. 

Вночі в лісі було дуже холодно і сиро. Вдень їжачки 

збирали листочки і траву, щоб зробити свої будиночки 

теплішими. Але це не допомагало і вночі вони тряслися 

від холоду. А вранці, коли вставало сонце, вони 

вибиралися на галявинку, щоб погрітися. 

Одного разу рано вранці по галявинці пробігав 

зайчик і побачив їжаків, які тряслися від холоду. 

-  Що з Вами сталося? - запитав зайчик їжачків. 

- Ми мерзнемо холодними ночами, - тремтячи, 

відповіли їжачки. 

- А ми, зайчики, не мерзнемо. Ми всі збираємося в 

свою велику нору, притискаємося один до одного, і наші 

шубки стають як одне велика хутряна ковдра. Нам дуже 

тепло і добре! 

І зайчик побіг… 
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- Але у кожного з нас є своя ялинка, - сказав один 

їжачок. 

- І в кожного під цією ялинкою є своя постіль і свої 

запаси ягід і грибів, - сказав інший. 

Їжачки подивилися один на одного і розійшлися 

кожен у свій бік. 

Увечері небо вкрилося чорними хмарами. Піднявся 

сильний вітер. Стало дуже холодно, і пішов дощ. 

Їжачки сховалися під своїми ялинками. Але дощ був 

такий сильний, що пробивався крізь ялинові гілки. Вночі 

стало ще холодніше. Бідні мокрі їжачки зовсім 

замерзали. 

І раптом один з них згадав про те, що сказав зайчик. 

«А може, й справді, треба піти до сусіда? Може, 

разом буде тепліше», - і він вискочив на вулицю під дощ і 

побіг до сусідньої ялинки. 

- Як добре, що ти прийшов! - зрадів його приходу 

другий їжачок. - Я теж вже хотів бігти до тебе. Давай 

спробуємо притулитися одне до одного, як зайчики, і 

накриємося листочками. 

Може, нам буде тепліше. 

І їжачки спробували обійнятися. 

- Ой! - скрикнув один. 

- Ай! - закричав інший. 
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- Ти колеш мене своїми голками!! - закричали вони в 

один голос і ображено подивилися один на одного. 

Але тут вдарив грім, і блиснула блискавка. Від страху 

їжачки опустили свої голки, тісно притулилися одне до 

одного і... раптом відчули, як їм стало тепло. 

- Ух, ти! - здивувався один. 

- Оце так! - вигукнув інший. 

- Треба було всього лише прибрати голки! - 

вигукнули вони в один голос. 

І зігрівшись, щасливі їжачки заснули під шум нічного 

дощу… 
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5 
Вранці Маркус і його група вирушила на 

Центральний вокзал на зустріч з полковником 

Стефенсоном. 

- Отже, підіб'ємо підсумки вчорашнього дня, - почав 

полковник. 

- Головне - після проведення широкомасштабної 

операції всі винні в зупинках потягів затримані. За свої дії 

вони будуть відповідати перед законом, оскільки 

причини, за якими вони нібито були змушені зривати 

стоп-крани, просто сміховинні. Є, правда, одна темна 

пляма. Перші перевірки показали, що всі ці люди між 

собою ніяк не пов'язані.  Тому незрозуміло, як вони, 

синхронно, з точністю до хвилини, парами зупиняли 

потяги. Нічого. Я впевнений, що якщо ми копнемо 

глибше, ми все з'ясуємо, - полковник замовк. 

- От ви кажете, що причини, з яких ці люди зупиняли 

потяги, не заслуговують уваги, - Маркус дивився просто в 

очі полковника. - Тоді скажіть самі, чому вони це робили? 

-  Не знаю. 

- Тоді звільніть їх. Вони не винні. Вони це зробили 

всупереч своєї волі, - сказав несподівано Маркус. 

- А з чиєї ж, по-вашому, професор? 
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- Природи, полковнику, Природи. Існує  закон, 

найголовніший, самий загальний закон. Хочемо ми чи ні, 

але виконуємо його накази. Цей закон… ми ще тільки 

відчуваємо його, але не розуміємо до кінця… 

- Вибачте, пане Маркус, але я не розумію  цих ваших 

теорій. Якщо у вас немає нічого конкретного, будемо 

вважати інцидент зі стоп-кранами вичерпаним, а все, що 

сталося, - набором трагічних збігів. 

Поки йшла словесна перепалка, Вуді думав лише про 

одне: «Треба було всього лише прибрати голки!» - ці 

слова з казки молодшого брата крутилися у нього в 

голові і розбурхували мозок. Він раптом чітко зрозумів, 

що його сварка з Джонні якимось незрозумілим чином 

заважає всім. 

«Треба було всього лише прибрати голки!» - він, 

здається, сказав це вголос. 

- Мені необхідно переговорити з Джонні Гомесом, - 

промовив він пошепки, але його почули всі. 

- На здоров'я, переговори. І тобі необхідно це 

зробити прямо зараз? - здивувався Маркус. 

-  Здається так. Мабуть, необхідно, - кивнув Вуді і, не 

подивившись на Джонні, попрямував  до дверей. Джонні 

пішов за ним. 

У коридорі не було ні душі. 
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- Це все через вірші, - сказав Вуді. 

- Що через вірші? - не зрозумів Джонні. 

- Я образився через те, що ти сміявся над ними. 

Через це все і сталося. 

Обличчя Джонні стало надзвичайно серйозним. 

- Фітч, відповідай мені, ти дурник чи тільки ним 

здаєшся? Я не розуміюся на віршах, але твої - найкращі, 

що я чув в цьому житті. 

- Де ти їх міг чути? 

- Та від тебе ж. Ти їх кричиш ночами: 

«Мені здається, що поодинці, 

Ми тільки точки, просто точки. 

І ми не бачимо всієї картини, 

Як кісточка всередині маслини. 

Так нитки, що тчуть візерунок, 

Не знають, що вони - килим. 

І камінь, що спить біля порогу, 

Не знає, що і він - дорога. 

Але крапелька на поплавці, 

Сумує за матір’ю-рікою» 

 

Це були вірші, які Вуді написав позаминулої ночі. І 

Джонні читав їх напам'ять. І притому так, немов ці слова і 

думки - це його слова і думки. 
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- А що ж ти тоді.. в музеї… - не спромігся висловити 

питання Вуді. 

- Якщо один з двох моїх кращих друзів - хороший 

поет, я що, не можу трохи попишатись цим? Або навіть 

похвастатись? - обурився Джонні. - Чи це у нас 

заборонено? 

- Джонні! 

- А я все думаю, чому він злиться, цей торговець 

кропом? Скажи спасибі, що я ненавиджу сентименти. 

Інакше напевно тріснув би тобі в лоба! 

Коли усміхнені Вуді і Джонні повернулись, в кімнаті 

панувало мовчання. Полковник подивився на годинник. 

Маркус з надією глянув на Вуді, на Джонні. 

- Вибачте, - несподівано подав голос Лео Неру, - у 

вас, зрозуміло, знайдеться схема залізниці? 

Полковник мляво кивнув і натиснув кнопку на 

ноутбуці, який лежав на столі. На стіні вімкнувся екран. 

Схема була знайома.  

Лео встав. Його чорні 

очі-маслини радісно 

блищали. 

- Найкоротший шлях між 

двома точками - пряма. 
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Потрібно з'єднати прямими лініями точки зупинок 

парних потягів. 

- Навіщо? - не зрозумів полковник Стефенсон. 

- А ви спробуйте, - відреагував Лео. 

- Немає проблем, - 

втомлено зітхнув 

полковник, і відразу ж на 

екрані виникла лінія, 

з'єднавши дві  протилежні 

мигаючі точки.  

Потім з'явилася ще одна лінія. Всі, хто був в кімнаті, 

не відриваючись, стежили за тим, що відбувається. 

- Подивіться, - комен-

тував Лео, - бачите, дві лінії 

перетнулися в якійсь точці 

карти?  

Що це за місце? - 

Звернувся він до Маркуса. 

- Це центральний 

вокзал, - відповів Маркус, - 

може, це випадковість?  

- Зараз дізнаємося. 

З'єднайте, будь ласка, 

третю пару, - попросив Лео. 
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Третя пряма лягла чітко на перетин перших двох 

ліній. 

На подію всі реагували по-різному: 

-  Цього не може бути! - задзвенів голос полковника. 

- Лео - ти просто геній! - викрикнув радісно Джонні. 

- Ось що значить - прибрати голки, -  умиротворено 

вимовив Вуді. 

- Все-таки єдність - це сила, - неголосно сказав 

Маркус. 

Коли загальне збудження трохи стихло, Маркус 

звернувся до полковника Стефенсона: 

- Отримано певний результат, можливо, випадковий. 

Хоча, якщо карта точна, то ймовірність випадковості 

дорівнює нулю. 

Стефенсон піднявся зі свого місця. Відчувалось, що 

він уже опанував себе. 

- Наша карта не точна. Вона ідеальна. Чого не скажеш 

про ваші висновки. Чесно кажучи, якби не наказ 

керівництва, ваші хлоп’ята зараз би знаходилися там, де 

їм і належить - у школі. 

А тепер згадаємо про те, про що ви забули. 

Полковник доторкнувся  до клавіші на ноутбуці, і на 

екрані загорілася ще одна точка. 
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- …Сьомий потяг, що зупинився, - звернувся він до 

Лео, - у нього немає пари ?! 

- Молодий чоловіче, приготуйтеся. Зараз ваша теорія 

розтане, як дим з вихлопної труби. Отже, як проходила 

операція? Коли ці двоє юнаків, - тепер полковник 

покосився на Джонні і Вуді, - вирушили у свій похід по 

вагонах, мені відразу ж дали знати, що вони чимось 

засмучені і  мають не найкращий вигляд. Тому я наказав 

своїй групі посилити пильність і розраховувати більше на 

себе. Перепрошую… 

Полковник на секунду нахилився до ноутбука, і схема 

доріг на екрані зникла. Замість неї Вуді побачив себе. 

Фізіономія була розгублена. На щастя, її відразу змінила 

інша фотографія - хлопець у светрі сидить біля вікна. 

Потім  з’явились двоє в робочому одязі, один з них спав. 

Картинки випливали і танули в єдиному слайд-шоу, а 

полковник Стефенсон говорив: 

- 21:00 - Східний експрес рушив. 21:06 - молоді люди 

почали свою подорож по потягу. Західний експрес, у 

якому знаходились професор і третій юнак, в цю мить 

стояв біля платформи. А в 21:19 ... 

Слайд-шоу зупинилося. З екрана дивився товстун. 

Вуді пам'ятав його. Він їв бутерброд. 
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- …в 21:19 моїми людьми був схоплений чоловік, 

який намагався зірвати стоп-кран, - полковник 

переможно посміхнувся. Екран згас. 

- Таким чином, давайте подякуємо один одному за 

витрачений час і нехай кожен повернеться до своїх справ. 

Тим більше що завтра ми відкриваємо нову магістраль. 

Пишна церемонія. Буде навіть прем'єр. Справ безліч… 

Полковник піднявся, даючи знак про кінець зустрічі. 

Маркус не поворухнувся. 

- Я чогось не розумію, полковнику, - протягнув він. - 

Якщо зловмисник був схоплений, чому ж зупинився 

потяг? 

- Технічна несправність. Лопнув повітряний рукав. 

Через нього повітря з тепловоза підводиться до 

гальмівних систем вагонів. Якщо рукав лопається - потяг 

автоматично зупиняється, - відповів полковник. - Однак  

до справи це не стосується. Важливо інше. Східний 

експрес, в якому їхали ваші хлопці, зупинився цілком 

самостійно. У цей самий момент Західний навіть не встиг 

ще відійти від платформи. Таким чином, ваша теорія - на 

жаль - не варта виїденого яйця. Потяги не завжди 

зупиняються попарно! 

- А де знаходиться ця платформа? - запитав Вуді, сам 

не вірячи, що наважився на запитання. 
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- На Центральному 

вокзалі столиці, зрозуміло, - 

посміхнувшись, відповів 

полковник Стефенсон.  

Він був останнім, хто 

зрозумів, що означає його 

відповідь. 
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6 
Час був обідній, і в шкільній їдальні було порожньо. 

- Чотири пари потягів! Нам хочуть передати якусь 

інформацію, це очевидно, - Джонні не міг заспокоїтися. 

При цьому він не забував накладати собі в тарілку гори 

пасти. Вуді завжди дивувався, як Джонні примудряється 

залишатися худорлявим і при цьому лопати, як борець 

сумо. 

- Найголовніший доказ - це наш Східний експрес, - 

говорив Джонні, - це ж треба! Заарештовують людину, 

яка намагається зірвати стоп-кран, а потяг все одно 

зупиняється. І коли?! Точно в 21:20. Хвилина в хвилину, 

коли повинен рушити Західний експрес! Причина? Луснув 

повітряний рукав, але ж це дуже надійна річ, - додав він з 

повним ротом. 

Зачаровано спостерігаючи, як Джонні поїдає пасту, 

Вуді знову згадав: «Потрібно просто заховати голки». І ще 

він подумав, що все змінилося. Він більше не зможе 

вгадувати, яке морозиво, полуничне чи ванільне, 

замовить пара в кафе. Тепер його дар цілком залежить 

від зв'язку з іншими - з друзями, з Джоні і Лео, точно так 

само, як уся робота залізниці країни залежить від того, чи 

не зірве хтось в одному з потягів, які мчать, стоп-кран… 
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- Прокинься, Фітч! - Джонні торкнув його за плече. - У 

тебе весь кріп розкрадуть. Ти чув, що сказав Лео? 

- Ні, - чесно зізнався Вуді. 

- Він каже, що лінія між четвертою парою потягів 

вказує не просто на центральний вокзал, а… Ні, краще 

повтори йому це сам, Лео. 

- Нам треба шукати в районі перону, де залишився 

стояти Західний експрес. Це і є найостанніша точка! - 

сказав Лео. - Телефонуємо Маркусу. 
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7 
Лімузин, немов акула серед зграї дрібних рибок-

машин, плив вечірнім містом. 

- Бачите, - говорив Джонні, вказуючи на екран 

комп'ютера. - Ось куди подали Західний експрес. На 

перон номер один. Поруч, у лівому крилі вокзалу, три 

поверхи. Два з них - зали очікування. Останній - 

технічний. Там диспетчерська, відділ сигналізації та 

зв'язку, та інші служби. Вхід туди перекритий. Є ще 

підвал. 

- Що там? - запитав Лео. 

- Нічого особливого. Роздягальня техперсоналу і 

бомбосховище. 

Екран згас. Лімузин беззвучно ковзав вздовж 

бульвару. Був той самий час, коли сонце вже зайшло, але 

небо ще залишається світлим. Вуличні ліхтарі ще не 

запалили. Від цього контури предметів здавалися дещо 

розмитими. Тіні збивали з пантелику. І хотілося вірити, 

що у світі немає небезпек, а існує тільки спокій. 

«Як дивно, - думав Вуді. - У нас ніякого плану. Зовсім 

ніякого. Зовсім…» 

- Мене турбує те, що ми надто спокойні. По суті, у нас 

навіть немає плану дій, - промовив Маркус, не 

повертаючи голови, - а що ви скажете про час зупинки 
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потягів? Адже всі вони були зупинені після дев’ятої  

години вечора. 

- Правильно, - відгукнувся Лео. - Як дивно, що ми про 

це навіть не думали. 

- Можливо, це і є наш шанс? - продовжив Маркус. - 

Ми бачимо, що той спосіб, яким нам передають 

інформацію, грунтується на збігах. Іншими словами, нам 

говорять, що нічого випадкового немає. І потяги також не 

випадково були зупинені, як за будильником, в один і 

той же час… 

Маркус поставив бортовий телефон на гучний зв'язок 

і набрав номер. У салоні почулися довгі гудки, потім 

пролунало: 

«Маркусе, я вас слухаю» - це був голос полковника 

Стефенсона. 

- Ми по дорозі до вас, полковнику. 

- Так, я чекаю вас, як домовилися. 

- Нам тут по дорозі прийшла одна ідея. Скажіть, що 

відбувається на вокзалі між дев'ятою і десятою вечора? 

- Нічого особливого не відбувається, - після короткої 

паузи відповів Стефенсон. - Все, як зазвичай. Прибувають 

і відправляються потяги. Пасажири купують квитки, 

беруть речі з камер схову… Я не знаю, що тут додати. 
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- Пане полковнику, - заговорив Лео, - а чи можна 

отримати відеозапис камер спостереження вокзалу за 

останні чотири дні. У ті самі години, коли були зупинені 

потяги. 

-  Немає проблем. Ми приготуємо їх до вашого 

приїзду. 

- Я вам спрощу завдання, - знову втрутився Маркус. 

- Нас цікавлять не всі камери. Тільки ті, які фіксують 

входи з першого перону в зал очікування… - Маркус 

задумався, - так, я думаю, цього цілком достатньо… 

Через сорок хвилин вся група разом з полковником 

сиділа навпроти екрану. 

- Поки ви їхали, ми встигли дещо накопати, - почав 

полковник, - однак, убийте мене, я не знаю, як це 

оцінити. Або це диявольський збіг, або... ні, я покищо 

притримаю свою думку. 

За минулий день полковник Стефенсон явно став 

обережнішим. 

 - Зйомка велася чотири дні тому. Те, що ви бачите - 

це центральний вхід в зал очікування з першого перону. 

Зверніть увагу на тих, хто входить, - коментував він те, що 

відбувалося на екрані, - праворуч у кутку екрану для 

наочності виведено таймер. Він відраховує час у 
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зворотний бік.  Нулі на таймері  відповідають часу 

зупинки потяга. 

 

 
 

Усі, хто сидів, мовчки вп'ялися очима в екран. 

Камера явно стояла невисоко, тому обличчя тих, хто 

входив, були добре помітні. 

20, 19, 18, - відраховував таймер… На обличчі 

Стефенсона блукала розсіяна посмішка. Потік натовпу на 

екрані то наростав, влаштовуючи затори, то ненадовго 

спадав. 08, 07, 06… Нарешті на таймері з'явилися нулі. 

Зображення завмерло. З екрану на них дивився рослий 

чоловік з плоским вилицюватим обличчям. 
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- Стоп-кадр точно збігається з часом зриву стоп-

крана, - глухо промовив полковник, - Наступні три дні ми 

з'єднали в один ролик. Дивіться. 

Він клацнув пультом. Знову в кутку екрану побігли 

цифри - 20, 19, 18… Знову народ, влаштовуючи затори, 

втікав у вокзал. 07, 06, 05… На вулиці була злива. Тиснява 

біля входу. Нулі! На цей раз Вилицюватий застигає, 

зупиняється за пару кроків перед входом. 

Знову, стрімко міняючись, задріботіли цифри: 20, 

19… Дощу немає, але погода вітряна. Зліва від дверей 

припаркована машинка для миття підлоги. Нулі. 

Вилицюватий встиг вийти фронтально на крупний план. 

- Котра тепер година? - запитав раптом Маркус. 

- За чверть дев'ята, - відповів хтось, дивлячись, не 

відриваючись, на екран. Здається, Джонні. 

20, 19, 18, 17… 

- Ви зобов'язані його затримати, - сказав Маркус, 

звертаючись до полковника. 

- Не віддавайте мені наказів, - огризнувся Стефенсон. 

…11, 10… 06, 05, 04… 

- Будь ласка, не зупиняйте запис, - попросив Вуді. 

-  Без проблем, - відповів полковник. 
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…02, 01… На таймері висвітилося: 00:00. «Чотири нулі 

- як колеса вагону, що зупинився» - промайнуло в голові 

Вуді. 

А тим часом вилицюватий пасажир зайшов 

всередину, поправив на плечі лямку важкої сумки, 

повернув праворуч і зник. 

- Куди він пішов? - нервово запитав Маркус. 

- Поняття не маю, - відповів полковник, - Там нема 

нічого. Тільки сходи, що ведуть в бомбосховище. 

- І роздягальню, - додав Джонні. 

- Правильно, - підтвердив Стефенсон. 

- Послухайте мене, полковнику Стефенсон, - сказав 

Маркус голосом жорстким, яким раніше не говорив 

ніколи. 

- Подобається вам отримувати від мене накази чи ні, 

цей ви виконаєте. Інакше, вірте мені, той, хто видав вам 

ці погони, пошкодує про той день, коли вступив на 

службу. 

Маркус зробив паузу… вичекав, поки полковник 

вимушено опустить очі. А потім продовжив: 

- Якщо пасажир, якого ми бачили на екрані, знову 

з'явиться, ваші люди зупинять його. Усе одно, під яким 

приводом. Ви зробите це? 

Полковник мляво зітхнув. 
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- От і добре, - підсумував Маркус. 

Великі електронні годинники на стіні показували за 

п'ятнадцять дев'яту. 

- Я думаю, нам краще внизу почекати, в 

бомбосховищі, - ледь чутно вимовив Вуді. Але, хоча він 

вимовив це дуже тихо, його почули. 

І ніхто не став сперечатися. 
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8 
Бомбосховище було бетонною спорудою розміром 

зо два футбольні поля. Або три. Вуді не рахував. У центрі 

розташовувався величезний зал, схожий на міську площу, 

де місце пам'ятника займав циклопічний бляшаний бак 

для питної води, пофарбований огидною синьою 

фарбою. По периметру приміщення були незліченні 

кімнати і кімнатки незрозумілого призначення. І вся ця 

споруда - всі її стіни, стелі і, здається, навіть двері - було 

облицьовано однаковою бетонною плиткою, закрученою 

на чотири болти по кутах. 

- Що ми тут робимо? - запитав Маркус у Вуді, коли 

вони спустилися в підвал. 

- Ми шукаємо те, що може все тут підірвати. 

- Він ховав тут вибухівку? Ти прочитав його бажання? 

- Маркус зігнувся майже вдвоє, щоб заглянути Вуді в очі. 

Він скоріше здогадався сам, ніж запитав. 

- Так. Бачив, - відповів Вуді. - Цей чоловік спускався в 

роздягальню, але хотів потрапити в бомбосховище.  Він 

так ненавидить усіх… 

Поки хлопці обдивлялися, пройшло близько 

півгодини. У бомбосховище  спустився полковник 

Стефенсон. 
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- Професоре! Що будемо робити з затриманим 

викидайлом? 

- То він, виявляється, викидайло? – перепитав  

Маркус. 

- Так, стежить за порядком в нічному пабі вокзалу. 

Живе в передмісті, щовечора приїжджає потягом на 

роботу. Але це ще не означає, що я можу тримати в 

камері людину, не пред'являючи їй жодних звинувачень! 

- занервував Стефенсон. 

- А ви звинуватьте його в недотриманні правил 

громадської гігієни! - вибухнув Маркус. 

- Він хоче зробити дзвінок своєму адвокату. Можу я 

хоча б це йому дозволити? 

- У викидайла є свій адвокат? Передайте йому, що 

адвокати у нас не працюють вночі, - відрізав Маркус. - 

знаєте, полковнику, займіться краще справою. Перевірте 

нашого підопічного як слід, а ще, викликайте саперів. У 

нас є всі підстави вважати, що вокзал заміновано. Міна 

знаходиться тут, в бомбосховищі. 

- Але звідки вам це відомо? 

- Це неважливо. Важливо терміново знайти і 

знешкодити міну. Виконуйте, - додав Маркус 

нетерплячим тоном. 
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Прибулі сапери відразу зосередили пошуки на 

колонах центрального залу, на яких покоїлося 

перекриття. Тому що навіть дитині зрозуміло, що ніхто не 

стане ризикувати свободою заради мрії бабахнути 

комору при станційному буфеті. 

Отже, колон було сорок. У кожної чотири сторони. На 

кожній стороні десять бетонних плит. І кожну з цих тисячі 

шестисот плит потрібно було зняти. Маркус і хлопці, як 

могли, допомагали саперам. 

…До другої години ночі було розкрито тридцять 

колон… 

…До третьої години - тридцять п'ять. Вуді не відчував 

втоми. Вона залишилася далеко-далеко позаду… 

…О четвертій годині робота була закінчена.  

Вибуховий пристрій не знайшли. 

- Мимо, - зітхнув Джонні. 

- Відпочинемо, - сказав Маркус. - Відпочинемо і все 

обговоримо. 

Він почекав, поки група за його прикладом сяде на 

підлогу. 

- Отже. Чотири вечори поспіль людина спускається 

сюди з сумкою. Скільки в сумці? Десять? 

Нехай двадцять кілограмів вибухівки. Вона упакована 

в пакунки. Що це, порошок? Чи щось, схоже на 
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пластилін? А якщо це не згортки? Вона ж не може бути 

насипана на дно, як борошно? 

Вуді слухав Маркуса і знав, що ці питання адресовані 

не до нього. Напевно Джонні разбирається в підривній 

справі не гірше за будь якого сапера. І зрозуміло, що у 

всьому, що стосується логіки, йому далеко до Лео Неру. 

Тому він і сам не зрозумів, чому раптом сказав: 

- А в пластикових пляшках? Ця небезпечна штука не 

може бути рідкою? 

Маркус спохмурнів. Лео хмикнув. Джонні озирнувся 

назад, туди, де прямо посеред залу поруч з головною 

несучою колоною височів бак для води. Потім знову 

перевів погляд на Вуді: 

- Звідки ти знаєш, що таке можливо, Фітч? 

- Нічого я не знаю. Я просто помітив, що ти хочеш 

пити… - зніяковів Вуді. 

- Фітч, з усіх продавців кропу, яких я знав і не знав, - 

почав Джонні, але не став продовжувати. Він просто 

схопився на ноги і через кілька стрибків вже знаходився 

біля баку. Наверх вели залізні сходи. Джонні злетів 

східцями. 

- Схоже, що хтось тут таки поспішав, що навіть забув 

закрити горловину, - повідомив він, - а отвір не надто 

вузький. Підривник цілком пролізе. На місці викидайла, я 
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би просто взяв, упакував його в пластиковий кульок і 

втопив його тут, на дні. І проводів ніяких не потрібно. 

- Що таке детонатор? Як він виглядає? - запитав Лео. 

Всі вже стояли внизу, біля баку. 

- Він може  мати будь-який вигляд, - відповів Джонні, 

- як будь-який прилад, який може приймати 

електромагнітний сигнал. Наприклад, телефон. Ех, 

шкода, «Араміс» зіпсувався… 

Сапери перевірили рідину. Висновок був 

однозначний - без детонатора рідина нешкідлива. 

У Маркуса продзвенів телефон. 

- Є важливі новини з приводу заарештованого, - 

вперше голос полковника звучав тріумфально - його 

справжнє ім'я Сіт Ахрін. Йому тридцять два роки. З них 

п'ять років перебуває в терористичній організації «Чистий 

Глобус». Фахівець-підривник. Розшукується Інтерполом. 

Професоре, прошу вас, передайте від мене своїй чудовій 

групі моє абсолютне захоплення… 

- Я вам зателефоную, - перервав його Маркус, - до 

цього нічого не робіть. Хоча знаєте що… Організуйте нам 

швидко штук п`ятнадцять гумових відер. 

- Де ж я їх знайду? Ніч на дворі. 

- Пограбуйте господарський магазин. 
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Найвірогідніше, полковник Стефенсон саме так і 

вчинив. Бо вже за кілька хвилин у бомбосховищі 

з'явилися два здоровані сержанти. Відра були складені 

одне в інше, як одноразові склянки. 

- У ваших руках - честь залізниці, - сказав Маркус 

сержантам. - Ви повинні допомогти саперам спустошити 

цей бак, - він показав на центр залу. 

Дивлячись, як трудяться сержанти, Вуді спробував 

збагнути, скільки ж годин вже не спав. Але думки 

спливали, і рахунок не давався. «Навряд чи я сьогодні 

сяду писати вірші», - подумав він. Йому стало страшенно 

весело. І треба було зробити величезне зусилля, щоб 

проковтнути, задушити сміх, який рветься назовні, тому, 

що він ніколи б не зумів пояснити його причини. 

Коли бак був спустошений, Маркус дістав свою 

мобілку. Набрав номер. 

- Полковнику, я тут подумав, закон є закон. Кожен 

має право подзвонити своєму адвокату. Дайте цьому 

хлопчині телефон. 

Чекати довелося не більш хвилини. Дзвінок 

зсередини бляшаного бака, і гучний хлопок, посилений 

резонансом, пролунав, як грім. 

Але цей грім нічого не підірвав. 
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9 
- Дорогі співгромадяни! Сьогодні в нас усіх радісний 

день. Ми відкриваємо нову магістраль... 

Головний міністр уряду Теккерей стояв на трибуні, 

встановленій на першому пероні, на тлі вокзалу. З місця 

події вівся прямий телерепортаж. 

- …Залізниця - це кровоносна система країни, - 

говорив міністр, - Від неї залежить небагато. Життя. І так 

само, як здоров'я і життя нашого організму залежить від 

кожної клітини, так і на залізниці, - кожна станція 

однаково важлива, кожна рейка, кожен потяг. 

- Ідіть всі сюди, нашого Вуді показують по телевізору, 

- кричав Том. Його вказівний пальчик упирався в великий 

плазмовий екран… 

Вуді сидів на сходинці між друзями. Його голова 

спочивала на плечі Джонні. Вуді спав… 
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МАЛИНОВИЙ ПИРІГ 

 

1 
Хто до цього додумався, Вуді не знав. 

Можливо, цього взагалі ніхто не знав. 

Швидше за все, такої людини взагалі не було. Просто 

одного разу всім здалося, що це чудова ідея - провести 

футбольний матч між півкулями. Для цього відібрати 

гравців. Кращих з кращих. І скласти дві футбольні 

команди. Одна називатиметься «Захід», а друга «Схід». 

Вони зустрінуться між собою у матчі, завзятішого і більш 

дружнішого від якого ще не знала історія. Для його 

проведення виберуть місто, в якому побудують стадіон 

на чотириста тисяч глядачів - найбільший на планеті. Ця 

подія отримає ім'я: «Матч Століття». 

Саме так усе й зробили. 

Але спочатку, рівно за місяць до легендарного матчу, 

влаштували генеральну репетицію. Міжнародной 

карнавал. Вулицями розгулювали люди в яскравих 

карнавальних костюмах, з розфарбованими обличчями, з 

прапорами різних країн. 

На новому стадіоні імені Адама IV влаштували 

концерт з кращими артистами, співаками і 
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танцюристами. Повітря було наповнене барабанним 

дробом, криками, сміхом і очікуванням дива. Карнавал 

завершився казковим феєрверком! 

Це барвисте видовище транслювалося всіма 

світовими телеканалами в прямому ефірі. 

А в цей час відбулася нічим непримітна подія, яка  

поставила під загрозу проведення Матчу Століття… 
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2 
Пан Мор вмочив у чай пиріг, спечений панною 

Мілсон. При цьому він упустив на підлогу срібну чайну 

ложечку, потім підняв її з килима і вивудив з чаю 

скибочку лимона. Не поспішаючи, об'їв його до шкірки, 

крякнув і звернувся до пані Мілсон: «Розкішні у вас 

кренделі, пані Монтгомері!» 

Після цього доля пана Мора була вирішена. Але він 

цього ще не знав. Всі 25 дійсних членів закритого клубу 

«Малиновий пиріг», що сиділи за чайним столом, 

залишалися такими ж люб’язними.  

Весь стіл був заставлений 

пирогами. Маловідомі світу 

рецепти вигадувались самими 

членами клубу. Всі вони були 

дамами похилого віку та 

головною цінністю свого життя 

вважали членство в цьому 

елітному клубі. 

-  Любі мої! - сказала пані Мілсон і підняла над 

столом свою чашечку чаю, - як ви знаєте, пан Мор подав 

заяву  з проханням прийняти його в члени клубу. Він був 

настільки люб'язний, що зробив нам два подарунки: 

організував  нашу сьогоднішню зустріч і подарував нам 
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сайт. Тепер у нас є своє місце в інтернеті, де ми можемо 

спілкуватися і ділитися секретами майстерності! 

Пролунали оплески. Пан Мор аплодував голосніше 

за всіх. 

- Він, безсумнівно, досвідчений кондитер, і його 

пробна випічка заслуговує усіляких компліментів. Отже, 

що ми відповімо панові Мору? 

- Ні, - сказала пані Монтгомері. 

- Ні, - сказала пані Остін. 

- Ні, - повторили одна за одною ще 22 пані. 

- Ні, - підбила підсумок пані Мілсон. 
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3 
Найбільше Вуді любив ті рідкісні вечора, коли не 

було ніяких термінових справ. Лео не малював, а Джонні 

не возився з «Арамісом». Тоді вони разом з Лео і Джонні 

самі готували собі їжу і довго вечеряли. Сміялися і 

розмовляли. Було дуже весело і добре, як у справжній 

родині. 

А цього разу особливо. Тому що на вулиці дув лихий 

вітер, а всередині було тепло і затишно. 

Несподівано двері відчинилися, і в кімнату ввалився 

Маркус. За ним, обережно ступаючи, увійшов невисокий 

чоловік у чорній куртці з відлогою. Обличчя його не було 

видно. 

- Уявіть собі, зустрів його на мосту, при в'їзді на 

Заячий Острів! - оголосив Маркус. - Стоїть біля будки 

охорони чоловік. Сильний вітер і холод. А він умовляє 

пропустити його до родича - найкращого друга самого 

Головного Міністра! Довелося віддати йому свою куртку і  

взяти з собою. Рекомендую, пан Томас Фітч. 

-  Моє шанування… всій чесній… копанії, - промовив 

дядько Томас, знімаючи відлогу. «А дядько не змінився, 

просто змерз» - подумав Вуді. 
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- Спустіться вниз, у підвал, - сказав Маркус і показав 

жестом напрямок. - Там є одяг. Виберете собі щось 

тепліше. 

- Вітаю тебе, Вуді - твій дядько футбольний фанат, - 

повідомив Маркус, коли Томас Фітч прогуркотів по 

сходах вниз. 

- Він ніколи не цікавився футболом, - здивувався Вуді. 

- Тепер він тільки про це і говорить, - Маркус зітхнув. 

- Він приїхав сюди, щоб його племінник Вуді роздобув 

квиток на Матч Століття. Бідолаха вірить, що ти 

всемогутній, як король. 

Йому ніхто не відповів. Маркус сів за стіл. За вікном 

завивав вітер. 

Джонні дістав із шафи кілька банок безалкогольного 

пива. Вуді поклав до печі заморожені чіпси. 

- Мені здається, не варто турбуватися про пана Фітча, 

- порушив мовчанку Лео. 

- Він потрапить на Матч Століття. Він навіть буде 

сидіти в ложі з Головним Міністром, - Лео говорив 

серйозно і дуже тихо, немов до чогось прислухаючись. - І, 

крім того, він нам дуже допоможе. 

- У чому допоможе? - стривожено перепитав Маркус. 

Індус тільки знизав плечима. 
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- Я зовсім забув, навіщо приїхав, - спохватився 

Маркус. - Ми отримали нове завдання. Дуже серйозне. 

Маркус наблизив своє обличчя до обличчя Лео. 

- Ти думаєш, нам може допомогти цей… - він 

озирнувся на Вуді, - …футбольний фанат? 

Лео переконано кивнув. Маркус в безсиллі розвів 

руками. 

- А ось і я! - пролунав веселий голос зі сторони сходів. 

- Непогано поживаєте. Кльова у вас одежинка. 

Дядя Томас був одягнений у старовинний сюртук з 

мереживами і малинові спортивні штани. Замість 

сорочки на ньому був светр кольорів форми національної 

збірної. 
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4 
До ранку вітер вщух. Парк перед будинком був 

засипаний сухими листям. Лімузин про шурхотів алеями і 

виїхав на міст. 

Дядько Томас сидів попереду, поруч з Маркусом. Він 

зайняв це місце без роздумів і вагань, і відразу заснув. 

Судячи з хропіння, він почував себе чудово. 

Вуді зловив себе на думці, що він зовсім не згорає від 

сорому за дядька. Тобто, звичайно, йому було трохи 

ніяково. Але при цьому він був чомусь страшенно радий, 

що дядько тут, поруч. 

Вони перетнули міст, проїхали трохи по швидкісному 

шосе і звернули на бічну дорогу. Вуді ніколи раніше її не 

помічав. 

- Нас запросили на Об'єкт №6, - оголосив Маркус. - 

Це об'єкт, що найбільш охороняється в державі. Не 

Урядовий Замок, не військова база і навіть не наш 

шкільний сарай, де садівник тримає під замком свої 

лопати, а саме Об'єкт №6. Наскільки мені відомо, це 

секретний комп'ютерний центр. 

Тепер дорога вилася між скель. Раптово машина 

зупинилася. Вуді побачив дорожній знак «стоп», а за ним 

зелений щит з написом: «Увімкніть бортовий 

радіоприймач і налаштуйте на хвилю 88.3 FM». 
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- Ви є об'єктом супутникового стеження, - 

повідомило бортове радіо механічним голосом. - 

Продовжуйте рух на швидкості не більше 30 км на 

годину. 

Дядя Томас тривожно схлипнув уві сні. 

- Увімкніть фари, - наказало радіо. - Ви в'їжджаєте в 

тунель. 

В'їхали в тунель. 

- Знижуйте швидкість. Зупиніться. Ви стоїте на 

транспортній стрічці. Зберігайте спокій, відстебніть 

ремені, - команди слідували одна за одною. - Вимкніть 

бортові вогні. 

Маркус погасив фари. Вони залишилися в суцільній 

темряві та абсолютній тиші. Якби не мирне хропіння 

дядька Томаса і легкі струшування транспортера, ніхто б 

не повірив, що на землі ще існує життя. 

Раптові поштовхи припинилися, і лімузин плавно, 

немов на ліфті, спустився вниз. Спуск був недовгим, 

«ліфт» зупинився і спалахнуло світло. 

- Пендель! Суддю на мило! - вигукнув гнівно дядько 

Томас і від власного крику прокинувся. 

- Задрімав трохи, - повідомив він Маркусу, 

посміхаючись. 
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Приміщення, де тепер знаходився лімузин, було 

невеликим, квадратним і складалося з одних дзеркал. 

Світло виходило від підлоги. 

- Вітаємо! Ви благополучно прибули на Об'єкт №6! - 

оголосив фальшиво-щасливий голос. 

Радіо вибухнуло гучним маршем. Маркус і вся 

команда, не змовляючись вискочили з машини. 

Дзеркальна стіна зрушилася, відкриваючи широкий отвір. 

Вони зайшли всередину. Внизу, біля їхніх ніг, простягався 

величезний комп'ютерний зал у формі амфітеатру. На 

кожній сходинці розташовувався пульт, що нагадував 

велику підкову. Миготіння лампочок, що відбивались 

тисячею моніторів, було схожим на зоряне небо. Тихо 

бурчали незліченні комп'ютери. В залі не було ні душі. 

Так здалося Вуді. Але він помилився. 

- Прошу вас сідати, - пролунав ввічливий голос. Він 

виходив знизу, з центру залу. Вуді вдивився і побачив там 

стіл. За ним сиділи двоєлюдей. Їхні обличчя були 

невиразні в напівтемряві. 

- Не соромтеся, - продовжив голос. - Прошу вибачити 

нас за незвичайну форму нашої бесіди. Але наші обличчя 

- на жаль - частина секретності. Поговоримо на відстані. 

Акустика тут чудова. Сідайте. 
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Ті, що прийшли присіли до найближчого пульту-

підкови. 

- Називайте мене генерал Керролл, - запропонував  

мовець. - А це академік Чорука. Зараз він пояснить, яка в 

нас проблема, і з якого приводу вас сюди запросили. 

- Усім привіт, - сказав академік Чорука, - В нас тут 

одна невелика проблема. Ми зовсім втратили контроль.  

Можна сказати, над усім. Допоможіть розібратись. Будь 

ласка. 

Він відкинувся у своєму кріслі і замовк. 

- Ви не могли б розповісти трохи детальніше? - 

запитав Маркус, витримавши паузу. 

- Розповідаю докладніше, - погодився Чорука. - 

Останнім часом в країні виникають проблеми з 

системним управлінням. Ви не помітили? У вас, 

наприклад, інтернет не вимикався? Так ось, в цьому 

підземеллі зібрані найкращі фахівці з мереж. Але вони 

нічого не можуть з цим вдіяти. Зовсім. Нуль-нуль. Тому 

що збій виявляється кожного разу  в новому місці. Тобто 

вони, звичайно, можуть вирішити всі проблеми,що 

виникають. Але тут явно щось більше. Це містика якась. 

Або нас зурочили мешканці півдня, які теж претендували 

на проведення матчу, або… - він на мить замовчав. - І ось 
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я звертаюся до дітей, про яких мені розповіли купу казок: 

допоможіть розібратися. Зробіть ласку! 

Він підвівся з крісла і, очевидно, забувши про 

секретність, зробив кілька нервових кроків. У світло 

прожектора потрапило голене жирне обличчя у 

величезних окулярах. 

- Щоб я луснув… - прошепотів дядько Томас, коли на 

секунду обличчя академіка потрапило на світло. 

- Де ж я з цим жуком стикався? 

- Хочете приклади? - продовжував Чорука, 

розпалюючи себе. - Позавчора системи аеропорту 

раптом вийшли з ладу. Пропав зв'язок комп'ютерів з 

базою даних. Кілька сотень вболівальників з Японії ніч 

просиділи на валізах! Вчора відмовило комп'ютерне 

забезпечення стадіону. А сьогодні рухнула  вся мережа 

електронних квиткових кас! 

- Якщо я правильно розумію, - уточнив Маркус, - 

тільки системи, пов'язані з проведенням матчу, виходять 

з ладу? 

- А на решту систем мені наплювати! - відрізав 

академік Чорука. Він знову відкинувся в кріслі, всім 

виглядом показуючи, що не має наміру продовжувати 

бесіду. 
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- Зрозуміло, проблеми стосуються не тільки 

майбутнього змагання, - миролюбно заговорив генерал 

Керролл. - Певні труднощі мають всі: промисловість, 

банки і навіть армія. Але Матч Століття - це наш престиж. 

Наша гордість. Честь нашого прапору, якщо хочете… 

- Це пенальті в наші ворота! До гри залишилося 

всього три дні. ТРИ! - перебив його академік Чорука, 

вочевидь, передумавши мовчати. - Я повторюю, ми 

здатні вирішити будь-яку проблему! Крім тієї, яка не 

існує. Або скажу інакше. Крім тієї, яка надто велика, щоб 

її можна було знайти. Якщо ви можете нам допомогти, 

допоможіть. Ми чекаємо на відповідь. 

Він сплеснув руками і знову затих. 

Всі сиділи мовчки. Знову стало чутно, як гурчать  

комп'ютери. Десь друкував принтер. 

Маркус не обертався, але Вуді був упевнений: він 

чекає. 

"Мені нема чого сказати. Я так само непотрібний, як 

мій дядько Томас. Джонні теж нічого не придумає, - 

сумно думав Вуді. - Вся надія тольки на Лео». 

- Так, - сказав Лео. - Ми можемо допомогти. З цього 

приміщення був вкрадений ноутбук. 

Вуді побачив, як Маркус полегшено видихнув. 

Чорука голосно розреготався: 
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- Милий хлопчику, на нашому об'єкті на одного 

програміста троє військових. Звідси не можна винести 

навіть олівець. А вже якщо це буде ноутбук, повір мені, в 

повітря підніметься вся військова авіація країни! 

Прощайте. Дякуємо за марно втрачений  час. 

Генерал Керролл встав. 

- Якщо у професора Беньяміні немає на даний час 

інших версій… 

Маркус заперечливо похитав головою. 

- …в такому разі, просимо вибачення. Ваш 

автомобіль чекає на вас. 
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5 
Дорогою назад потрапили в затор. На цей раз 

відмовили світлофори. Маркус похмуро продирався крізь 

автомобільний затор. Всі мовчали. Тільки дядько Томас 

продовжував схвильований діалог з самим собою. 

Очевидно, побачення з академіком не давало йому 

спокою. 

- Стикувався я з цим жуком, хай мене пофарбують… 

Тільки от де? Де? 

«Ніде, - подумки відповідав йому Вуді. - Такі люди не 

купують кріп в твоїй крамниці». Ще він думав: «Він 

щойно побував у самому секретному місці в цій країні і 

навіть не здивувався. А тепер повернеться в провулок 

Косих Кутів». Йому було шкода розлучатися з дядьком. 

Коли в'їжджали на міст, в машині задзвонив телефон. 

- Маркусе! Це генерал Керролл, - сказав динамік. - 

Мені здалося, що ми дещо не договорили. Де і коли я 

можу вас побачити? 

Джонні закусив кулак, щоб не закричати. 

Вуді покосився на Лео. Індус, посміхаючись, дивився 

у вікно. 

- Скажімо… післязавтра? - задумливо протягнув 

Маркус і підморгнув в дзеркало. 
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- Ви з глузду з'їхали, Беньяміні! - благав генерал. - У 

нас є два з половиною дні на всі пошуки. 

- Добре, - пожалів його Маркус. - Приїжджайте  до 

нас на Заячий. 

Через годину вони сиділи в кабінеті Маркуса. 

Генерал Керролл виявився набагато молодшим, ніж Вуді 

собі уявляв. Говорив він тихо і вдумливо, а не кричав, як 

військові. І навіть одягнений був у звичайний костюм. 

- Є речі, про які можна говорити у визначених місцях і 

за певних обставин, - сказав він, - а в інших визначених 

місцях і при інших визначених обставинах говорити про 

ці речі не можна. Ви розумієте мене? 

Маркус невизначено хмикнув. Генерал зітхнув і 

подивився на Лео. 

- Іншими словами, цей молодий чоловік правий. 

Звучить неправдоподібно. Але у нас дійсно викрали 

ноутбук. Вибачте, можна трохи води? 

Він дістав із внутрішньої кишені скляну пляшечку з 

пігулками і поставив її на стіл. 

- Голова розколюється. Зовсім не сплю, - зізнався він. 

- Крадіжку скоїв прибиральник. Звичайний приби-

ральник, на ім'я Ерік Коліна. Вкрав, переодягнувшись у 

карнавальний костюм. Ви пам'ятаєте цей день, майже 
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місяць тому, коли був карнавал і концерт на новому 

футбольному стадіоні? 

Джонні подав генералу стакан содової. Керрол воду 

випив, а до пігулок не доторкнувся. 

- Еріка зловили, ноутбук знайшли. Злодія  вже 

засудили на один рік. 

- Ви забули випити свої пігулки, - сказав Вуді. 

- Це не пігулки, - генерал Керролл усміхнувся,  

ховаючи скляну пляшечку назад у кишеню. - Це глушник 

ультракоротких хвиль. Щоб нас не могли почути за 

межами цієї кімнати. 
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6 
- Це досьє на Еріка Коліну, - сказав Маркус, 

налаштовуючи бортовий комп'ютер. - Такого немає 

навіть в поліції. 

Динаміки заговорили, а Маркус завів мотор 

лімузина. 

- Коли Еріку було шість років, його запитали, як 

пишеться слово «мама»? «М» «А» «М» «А» «Enter» - не 

замислюючись, відповів хлопчик. Свій перший комп'ютер 

він зламав роком раніше, вгадавши пароль, за яким тато 

приховував від нього комп'ютерні ігри. 

Цього разу місце попереду, поруч з Маркусом, 

пустувало. Дядя Томас навідріз відмовився їхати у 

в'язницю. Очевидно, мав на те підстави. 

- …Відтоді  пройшло багато років. Ерік поступово 

перетворився з маленького комп'ютерного хакера на 

великого. Після бурхливої хакерської молодості він 

відійшов від справ, і тепер, офіційно працює простим 

прибиральником, підробляє на людській неуважності - 

допомагає клієнтам відновлювати забуті ними паролі 

комп'ютерів і банківських карток… 

Лімузин зупинився біля страхітливо-чорних залізних 

воріт. 
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Маркусу навіть не довелося натискати на клаксон. 

Ворота гостинно відчинилися і пропустили машину на 

тюремний двір. 

 

У центрі напівпорожньої білої кімнати стояв великий 

стіл. З одного його боку було чотири стільці, 

приготованих для Маркуса і його групи. З іншого боку 

столу сидів Ерік. З порядком у цій в'язниці був повний 

порядок. 

- Ой! Все пропало! Допити ув’язнених включені в 

шкільну програму! - Ерік розреготався, побачивши дітей, 

які входили. У нього самого в обличчі було щось дитяче. 

У всякому разі, так здалося Вуді. 

І ще він відчув, що Ерік страшно мучиться у в’язниці, 

хоча й бадьориться.  Як пригнічує його тіснота, сусіди по 

камері, повітря і їжа… 

- Я раджу тобі бути серйознішим. Від цих молодих 

людей залежить твоя доля, - сказав Маркус. - Якщо ти 

розповіси нам щось таке, чого ми ще не знаємо, тебе 

випустять під заставу. 

Сказав цілком дружелюбно. Однак Ерік різко затих, 

поправив комір сорочки і сів на краєчок стільця, 

схрестивши руки на грудях. 

- Я обожнюю футбол. 
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- Я теж, - зізнався Маркус. - Але за це під заставу не 

випускають. 

- Ні, ви не зрозуміли. Я балдію від футболу! 

- Ти це вже казав. Просувайся. 

- Матч Століття - це раз в житті! А до нас ніякого 

респекту, в сенсі поваги. Нас, простих фанатів, просто 

кинули в черговий раз! Вони майже всі квитки роздали 

іноземцям. 

- Вони - це хто? Уряд? - поцікавився  Джонні. 

Ерік на секунду замислився, чи варто говорити 

правду. 

- Так. Хто ж іще? Залишили нам жалюгідних п`ять 

тисяч місць. І хто отримав ці місця? Ті ж міністри та їні 

родичі. 

- Зрозуміло. Щоб помститися міністрам, ти вирішив 

викрасти у них ноутбук, - підсумував Маркус. - На рік 

в'язниці це явно не тягне. Мінімум п'ять. 

Ерік нервово засовався на стільці. 

- Я хотів зламати систему і перевести на своє ім'я 

один квиток. Всього один! Один квиток. Невже я… 

- Стривай, - перервав його Маркус, зауваживши, що 

Вуді сидить, по-шкільному піднявши руку. - Чого тобі, 

Вуді? 
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- Я зголоднів. Просто не можу більше терпіти. Ми не 

могли б замовити сюди піцу? 

Маркус задумався. Чи, можливо, зробив вигляд, що 

задумався. Потім обернувся до охоронця. 

- Ви всі чули? Тоді не стійте тут. Ніхто звідси не втече. 

Ідіть і зателефонуйте в ту піцерію, в котрої найшвидший 

посильний. Нам потрібно дуже багато піци і величезну 

кількість приправи. У вас три хвилини. 

Вусатий охоронець неохоче послухався. Ерік негайно 

пожвавився: 

- ОК, ви хочете знати, як все було? Добре. Я найнявся 

працювати прибиральником на Об'єкті №6… 

- Як ти про нього дізнався? - перебив Маркус. - І як 

взагалі простий смертний, та ще з підозрілим минулим, 

може туди влаштуватися. 

- Ви, звичайно, вибачте, але це до справи відношення 

не має. Мені допоміг один чоловік. Він мені розповів про 

цей об'єкт, і він же посприяв при прийомі на роботу. Але 

я не видаватиму його. Навіть якщо доведеться 

залишитися тут на цілий рік, - вимовив Ерік рішучим 

голосом. 

Маркус не зреагував. Він щось обдумував. 

- Гаразд. Я відчуваю, що якщо ми ще трохи копнемо, 

то доведеться садити у в’язницю не тільки тебе, але і 
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половину співробітників Об'єкту №6. Сподіваюся, що 

вони в усьому самі розберуться. Що було далі? 

- Підмітаю  собі. Стираю пил з моніторів. Оглядаюся. 

Я відразу зрозумів, що потрапив у потрібне мені місце. 

Будь-який з компів на об'єкті №6 - розумієте, будь-який! - 

має доступ до всіх мереж в країні. А значить, і до 

електронних футбольних кас. Я ж казав вам, мені був 

потрібен квиток… 

Голос Еріка затремтів, але він переборов себе і 

продовжив. 

- Далі все просто. Був карнавал. На об'єкті  №6 теж 

провели конкурс на кращий карнавальний костюм. 

Знаєте, хто його виграв? Один прибиральник. Ім'я 

користувача - Ерік Коліна. 

Ерік широко посміхнувся. 

- Я був у генеральському мундирі, який заздалегідь 

купив на блошиному ринку. Охорона мене навіть не 

зупинила, коли я повз них йшов з ноутбуком, а я у 

відкриту йшов, навіть не ховав. 

Розрахунок у мене був простий: отримати квиток і 

через годину-півтори повернути ноутбук. А ви дасте мені 

спробувати піци? - запитав він без переходу. - Набридло 

це тюремне їдло. 
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- Гм, дійсно. Як довго вони везуть цю піцу! - 

протяжно відповів Маркус. 

- А як же ти зламав цей ноутбук? - Джонні явно не 

терпілося це дізнатися. 

Очі Еріка загорілися. 

- Льодом, хлопче. Я зламав його льодом, - 

самовдоволено відповів він. 

«Хлопчисько, - знову подумав Вуді. - Молодший, ніж 

мої брати». 

А Ерік продовжував хвалитися: 

- Я заскочив у кафе з інтернетом… 

- Назва? - запитав Маркус. 

- «Game over», це біля нового стадіону. Сів за столик. 

Замовив воду з льодом. Моя система могла спрацювати 

тільки в тому випадку, якщо компом до цього 

користувалися і вводили пароль. Я знав, що його ніколи 

не вимикають. Я розкрив залізо, витягнув пам'ять. А 

потiм загорнув у пластиковий мішок і опустив в крижану 

воду. 

Джонні сидів з відкритим ротом. 

- Як думаєш, якщо вимкнути комп, його пам'ять 

стирається? - Ерік самовдоволено посміхнувся. 

- Моментально стирається. 

- Вона стирається протягом декількох секунд. 



178 
 

А от якщо її в цей момент охолодити, то можна 

затримати розкладання інфи до півгодини, - в голосі 

Еріка звучали переможні ноти. - Залишалось тільки зняти 

дані, знайти в них ключ, розшифрувати пароль. Через 

п'ятнадцять хвилин робота була закінчена. 

- Круто, - схвалив Джонні. 

Відчинилися двері. У супроводі охоронця, з'явився 

посильний з піцою. Маркус жестом наказав покласти 

картонні коробки на стіл. Розкрив одну. 

- Вуді, тобі яку, з оливками чи грибами? 

Вуді глянув на Еріка. Той сидів не дихаючи. «Ні, я так 

не можу» - подумав Вуді. 

- Мені чомусь перехотілося. Пропав апетит, - відповів 

він. 

- Як хочеш. Отже, - Маркус знову звернувся до Еріка, - 

у тебе був у руках працюючий ноутбук? І ти насамперед 

почав грабувати квиткову касу? 

- Ні. Не відразу. Я встиг глянути, що за програми там 

встановлені. Одну з них вирішив запустити. Послухайте, я 

дуже, дуже хочу піци. 

- Піца - це бонус. Отже? Ти запустив якусь програму? 

- Так. За описом, це була програма по боротьбі з 

терористами і хакерами в інтернеті. Вона повинна була 

блокувати людей в мережі. 
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- Це було складно? 

- Та ні. Нічого особливого. Там ще треба було 

вставити назву сайту терористичної організації. Я написав 

перші-ліпші слова і запустив програму. І тут пролунали 

поліцейскі сирени. Я швидко вийшов з програми і 

вимкнув комп. Не вистачало мені ще проблем зі 

спецслужбами. Іди знай, що я там запустив. Коли я 

закривав кришку ноутбука, увірвалася поліція… 

Уявляєте, яка невезуха?! Раптом комусь терміново 

знадобився мій ноутбук. Якісь півтори години  відділяли 

мене від Матчу Століття! І замість футболу я потрапив у 

камеру… 

- Які слова ти вписав? - запитав Маркус. 

- Не пам'ятаю. Правду кажу. Перше, що крутилося 

тоді в голові. 

Маркус зітхнув: 

- Обідня перерва. 

Ерік вчепився в піцу. «Якби йому зараз 

запропонували на вибір - піца чи свобода, невідомо, що 

б він вибрав», - з сумом подумав Вуді. 

Маркус піднявся зі стільця. 

- Коли закінчиш обідати, спускайся вниз, - сказав він 

Еріку, - таксі вже півгодини тебе чекає. 

Потім повернувся до охоронця. 
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- Постановою суду ув’язнений Коліна звільняється під 

заставу. Вас попередили про це? 

Охоронець кивнув. 

- Тоді звільняйте його, - Маркус підморгнув Еріку і 

про всяк випадок погрозив пальцем. 
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7 
Не встигли вони вийти на вулицю, як Маркусу 

подзвонив Теккерей. 

- Радий тебе чути, Вілл. Як справи? - привітав міністра 

Маркус. 

- Маркус, я хочу скасувати цей матч, - сказав 

Головний Міністр. 

- Правильно зробиш, - відповів Маркус. 

- Ти чув новини? Сьогодні зупинилося метро і робота 

морського порту. Ми зганьбимося на весь світ. 

- Уже. 

- Що ти сказав? - не розчув міністр. - Зв'язок поганий. 

Повтори будь ласка. 

- Я кажу, скасовуй цей матч. Тільки не зараз. Зроби 

це вранці. Давай почекаємо до ранку. 

- Поїхали в кафе! - несподівано запропонував Вуді. 

- Яке кафе? - не зрозумів Маркус. 

- «Game Over». 

Кафе знаходилося недалеко від стадіону імені Адама 

IV. Маркус важко зітхнув, коли лімузин проїхав повз нове 

диво світу. «Game Over» виявилося битком набите 

вболівальниками. В основному це були іноземці. Вони 

горланили пісні незрозумілими мовами. У передчутті 

завтрашньої гри настрій у всіх був святковий. Лише 
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чотири людини в «Game over» знали, що «Матч Століття» 

не відбудеться. Вони насилу знайшли вільний столик в 

найдальшому кутку. Усміхнений офіціант приніс меню. 

- Яблучний сік. Лимонад. Оранжад. Кола. Пудинг з 

варенням. Млинчики з шоколадом. Яблучний чай. Пиріг з 

чорницями. Сирний торт. Вафлі… - зачитав Лео. 

- У нас є коронна страва, яку не вказано в меню, - 

усмішка офіціанта зробилася ще ширшою. - Називається: 

«Малиновий пиріг». 

- Як ви сказали? - несподівано голосно запитав Вуді. 

- Малиновий пиріг, він дуже, дуже смачний, - 

обличчя офіціанта перетворилося на суцільну посмішку. 

- Добре, принесіть чотири порції з чаєм, - не 

витримав натиску офіціанта Маркус. 

- Те ж саме він запропонував і Еріку, - промовив Лео. 

- Що ти маєш увазі, мій хлопчику? - Маркус уважно 

подивився на Лео. 

- Коли Ерік Коліна був тут, офіціант запропонував 

Еріку «Малиновий пиріг». Я це щойно бачив. 

- Послухайте! - увірвався в розмову Вуді. - Коли ми 

говорили з Еріком про події в цьому кафе, у нього 

спливло бажання до малинового пирога, але тоді я не 

надав цьому значення. 
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- Все складається! - ляснув долонею по столу Джонні. 

- Нам потрібен сайт «Малиновий пиріг». Ерік запустив 

антитерористичну програму саме з цими словами. 

- Важко уявити, що існує сайт з такою назвою, - не 

повірив Маркус. 

- Зараз перевіримо, - швидко зреагував Джоні і 

попрямував до комп'ютерів, що стояли в кутку кафе. 

Він набрав слова «Малиновий пиріг» в пошуковику. 

На екрані з'явився список сайтів. Перший у списку - 

інтернет-клуб «Малиновий пиріг». 

Джонні натиснув на 

посилання.  

На екрані виникла 

витіювата картинка, що 

складалася з ягідок і 

витребеньок… 

- Виходить, він вніс ім'я терористичної організації... з 

меню «Game over» - «Малиновий пиріг» - у програму. І 

вона почала блокувати членів клубу, - вимовив 

незворушний Лео. 

- Ну і що? - запитав Джонні. - Як це стосується падіння 

мережі квиткових кас? 

- А якщо програма блокує не людину, а систему, з 

якою вона контактує? - припустив Лео. 
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- Я нічого не розумію, про що ви тут говорите, - 

втрутився Маркус. 

- Є такий клуб, - промовив Вуді. - Він називається: 

«Малиновий пиріг». 

- Усі його члени, за бажанням Еріка Коліни, стали 

терористами, - додав Джонні. 

- І тепер всі системи, з якими вони контактують, 

виходять з ладу, - підбив підсумок Лео. 
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8 
Минула година. У круглій кімнаті, яку називали 

«штабом», горів екран. На ньому здоровань-воротар 

здійснював немислимі кидки. На здорованеві був 

помаранчевий светр із написом «Чіко Бланко». 

- Чуєш, Вуді, я ж таки знайшов цього жука. Він пив 

пиво в нашому пабі футбольному, - захвилювався дядько 

Томас, побачивши Вуді, який входив. - Відчував я, що 

стикався десь з ним. Ось тільки забув, де. 

Поруч з дядьком, розвалившись у кріслі, сидів 

маленький жирний чоловічок, виголений якось 

клаптиками і в рогових окулярах. 

- Привіт, ми з тобою бачилися. Клич мене просто 

Чорука, - повідомив маленький. - Вгадай загадку. У нас є 

рівно половина півкулі. І у них теж є рівно половина 

півкулі. Чому наша півкуля більша, ніж їхня? 

Вуді навіть не встиг подумати, як почув відповідь: 

- Тому що у нас в воротах стоїть Чіко Бланко! 

І ніби на підтвердження цього екранний Чіко 

витягнув мертвий м'яч, що летів у «дев'ятку». 

Чорука захоплено крякнув. Дядя Томас видав 

сповнений обожнювання стогін. Навіть Джонні і Лео, які 

сиділи біля вікна, схвально кивнули головами. 
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- Розкішний воротар, - захоплено мовив Маркус, 

опускаючись у крісло. - Треба нам скопіювати цей диск. 

Будемо дивитися його вечорами замість «Матчу 

Століття». 

Він повернувся до дядька Томаса, який втупився в 

нього, морщачи лоба, силкуючись зрозуміти. 

- Я хіба не сказав? - здивувався Маркус цілком 

природно. - Завтра вранці Головний Міністр оголосить 

про це по телебаченню. Запитайте Вашого племінника. 

Він чув нашу розмову. 

Вуді кивнув. 

- Нехай мене пофарбують, - процідив дядько Томас. 

- Нехай і мене заодно, - погодився Маркус. 

- А що ще залишається робити, якщо у нас що не день 

- то нова катастрофа? Схоже, що в усьому винна ця 

програма… 

- Яка ще програма?! - схопився з місця Чорука. Від 

надміру емоцій у нього запітніли навіть скельця окулярів. 

- Звідки мені знати, - знизав плечима Маркус. - Я 

історик, а не програміст. Як я зрозумів, була якась 

програма з блокування терористів в інтернеті. Ми 

думаємо, що через неї всі проблеми. 

- Маячня, - відрізав Чорука. 
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- Прибиральник вкрав ноутбук. Запустив програму, 

настукавши по клавішах всього два слова - «Малиновий 

пиріг». І програма відмінно спрацювала. Тільки замість 

терористів вона блокує  бабусь-кулінарів. І куди б вони не 

ткнулися, всюди відбуваються аварії, обриви і обломи, 

найнесподіваніші. Ви можете це якось пояснити? 

- Хто вам навигадував ці казки? - гнівно вигукнув 

Чорука. - Об'єкт №6 - це об'єкт країни, що охороняється 

найсуворіше, вибачте за повтор. 

- Поцікавтеся з цього приводу у генерала Керролла, - 

кинув Маркус. - І запитайте заодно себе, звідки мені 

відомо про вашу програму. 

Академік хотів щось відповісти, але передумав. 

Замість цього він зняв окуляри і став протирати їх. З 

неуважності він робив це шарфом національної збірної, 

який все ще теліпався на шиї у дядька Томаса. 

Потім він сказав: 

- Програма жодного разу не застосовувалася на 

практиці. 

- Чому? 

- Вона знаходиться на стадії розробки. Ще не 

пройшла тестування. У ній є баги. 

- Баги? - не зрозумів Маркус. 

- Ну так. Помилки. 
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- Які саме помилки? 

- Перша помилка - замість того, щоб блокувати 

людину, вона блокує системи, з якими людина входить в 

контакт. Якщо вона хоче прочитати або надіслати листа - 

блокується весь поштовий сервіс. Якщо вона пише 

коментар на сайті - блокується весь сайт. Банківські 

системи при переказі грошей, система аеропорту при 

покупці квитків, словом, усе, як ви розповідали. 

- Як можна її зупинити? 

- А це другий баг. Ніяк! Тобто можна, звичайно, 

переловити всіх терористів і не підпускати до 

комп'ютера. 

- Зрозуміло. 

Маркус швидко набрав номер. 

- Алло! Генерал Керролл, це Маркус. 

- Є новини? 

- Так. Ми знайшли причину того, що відбувається. 

- Матч відбудеться? - з останньою надією в голосі 

запитав генерал. 

- Так. Але для цього доведеться ще трохи 

попрацювати. Мені потрібен список зареєстрованих 

користувачів сайту «Малиновий пиріг». 

Маркус почув, як генерал застукав по клавішах 

клавіатури. 
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- Є! 

- Скільки? 

- Двадцять п'ять. 

- Чудово! - Маркус полегшено зітхнув. - Могло бути 

гірше. Наприклад, двадцять п'ять тисяч, - він посміхнувся. 

- Є інформація про цих людей? 

-Так звичайно. Пенсіонерки. Всім за 65. Займаються 

створенням кулінарних рецептів. Нічого особливого. 

Можете мені пояснити, в чому справа? 

- У двох словах - була запущена програма по 

блокуванню терористів в інтернеті. Ваш прибиральник 

просто пожартував, а бабусі-кулінарки перетворилися на 

терористів. Кожен раз, коли ці невинні створіння 

намагаються використовувати інтернет, системи 

блокуються. А старенькі всього лише хочуть спілкуватися 

одна з одною. Програму неможливо зупинити… 

- Браво! Чудові новини, пане Беньяміні! - радісно 

вигукнув генерал. - Пропоную просто від’єднати їх від 

Інтернету. Це робиться дуже просто. Ми зв'яжемося з 

провайдерами прямо зараз! 

- Ні в якому разі, генерале! Один раз ви вже 

спробували зробити це - створивши програму 

блокування. Як бачите, ні до чого доброго роз'єднання не 

приводить. Розумієте, в природі  все спрямовано на 
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об'єднання і баланс. Окремі системи прагнуть стати 

одним цілим. Це схоже на окремо взяті клітини 

людського організму. Разом вони створюють складний 

організм. Якщо ми вигадуємо щось, що не відповідає 

цьому закону, Природа показує нам наші помилки. Я 

вважаю, що це головний висновок з нашої малиново-

тістечкової історії. Як тільки ваша програма була 

запущена, почалися проблеми у всій мережі. 

Генерал замислився. Настала довга пауза. 

- Дивний у вас підхід. Хоча… щось в цьому є. 

Здавалося б, якісь старенькі зі своїми пирогами… - 

багатозначно промовив генерал. 

- Це лише говорить про те, що в Природі немає більш 

важливих і менш важливих елементів, - пояснив Маркус.  

- Всі елементи рівні за своєю значимістю. Все 

взаємопов'язано. Від кожного елемента і його зв'язку з 

іншими залежить благополуччя всієї системи. 

- Що ви пропонуєте, пане Беньяміні? 

- Матч повинен відбутися. Замість того, щоб ламати 

зв'язок між членами клубу «Малиновий пиріг», ми їм 

дамо цей зв'язок. Ми відірвемо їх від комп'ютерів, 

замість того, щоб відривати комп'ютери від них. Зберемо 

разом. Нехай спілкуються до матчу наживо. За цей час 

ваші спеціалісти щось придумають. Знищать усі їхні дані в 
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інтернеті, відкриють їм нові почтові скриньки, поміняють 

адреси їхніх комп'ютерів і т.д. Програма їх не зможе 

засікти. Але зараз ми не можемо ризикувати. Ваше 

завдання - доставити двадцять п'ять чоловік сюди, до 

столиці. Організуйте для них банкет. Приготуйте страви 

за їхніми рецептами. Скажіть, що уряд оцінив їх внесок у 

національну кулінарію. Зробіть це якомога швидше. 

Краще всього, зганяти за ними на винищувачах. Я 

зателефоную Головному Міністру, панові Теккерею. Він 

дасть розпорядження. З вами зв'яжуться. 

 

Через кілька годин в одному з кращих готелів столиці 

почався банкет, який змінив хід світової історії. За 

великим круглим столом сиділи двадцять п`ять 

представниць клубу «Малиновий пиріг» і Маркус 

Беньяміні з Вуді, Джоні і Лео. 

- Я як відчувала, що щось станеться. Всю ніч не могла 

заснути. А вранці за мною прислали особистий літак. 

Уявляєте ?! - розповідала пані Лопес. 

- А я летіла на штурмовику! - вигукнула пані Міллер. 

- Звідки Ви знаєте? - запитала пані Шер. 

- Я це відразу відчула. 

- Ви когось бомбардували по дорозі? 

- Не смішно, - образилася пані Міллер. 
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- Цей місяць видався дуже дивним, - зізналася пані 

Хадсон. - Як тільки я намагалась зв'язатися з вами через 

інтернет, відбувалося щось аномальне. То сайт зависає, 

то пошта перестає працювати, то взагалі інтернет 

вимикають на кілька днів, - вона похитала головою. 

- І в мене відбувалося те ж саме! - підтвердила пані 

Міллер. 

«І в мене! І в мене!» - почув маленький товстий 

чоловічок у роговых окулярах, який вбіг в банкетний зал.  

Він зупинився в центрі зали і намагався віддихатися. 

- Чорука, - здивувався Маркус. - Щось трапилось? 

- Сталося! Ще як сталося! - Чорука, як риба хапав 

ротом повітря. - Мені тільки що телефонували з Об'єкту 

№6. У Приморську нові неполадки. У всьому місті 

заблокований доступ до інтернету, - Чорука схопився за 

голову. 

- Нічого не розумію. Коли це відбулося? - Маркус 

підскочив на стільці. 

- Сім хвилин тому. 

- Який збіг! - вигукнула пані Хадсон, яка  сиділа поряд 

з Маркусом. - В Приморську живе пан Мор. Нещодавно 

ми були у нього в гостях. 
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Маркус завмер на стільці, затамувавши подих. Він 

був упевнений, що зараз розкриється щось дуже 

важливе, і боявся цьому завадити. 

- Пан Мор зробив нам подарунок - сайт «Малиновий 

пиріг», - продовжила пані Хадсон. 

- Таке собі жертвоприношення, - вона захіхікала. - 

Але все марно. Ми не прийняли його до клубу. 

- Як же я про це не подумав! - Маркус ляснув себе по 

лобі. - Пан Мор є власником сайту, але не користувачем. 

Програма його теж блокує. 

- Маркусе, ви геній! - сказав знесилений Чорука і сів 

на підлогу. - Дзвоніть генералу Керроллу. 

Через три години пан Мор вмочив у чай пиріг пані 

Монтгомері. Більше того, при цьому він упустив на 

підлогу серветку. Наступив на неї ногою. Зі звуком, що 

нагадує звук  зламаного насоса, втягнув у себе залишки 

чаю. Витер спітнілий лоб рукавом. І звертаючись до пані 

Монтгомері, сказав: «Чудові ватрушки печете, пані 

Мілсон!» 

У цей момент він ще не знав, що доля його вже 

вирішена. Його мрія збулася. Він був прийнятий в члени 

елітного клубу «Малиновий пиріг». 

Причому, одноголосно. 



194 
 

- Я вважаю, що все, що не робиться, робиться на 

краще, - урочисто промовила пані Месс і раптом 

розплакалася. 

- Адже це так здорово, що ми знову зустрілись. Ми 

знову разом! Ніякі проблеми не зможуть роз'єднати нас, 

- вона витерла сльози мереживною хустинкою і 

посміхнулася. - Наш зв'язок - це більше, ніж інтернет і 

телефон. Наш зв'язок знаходиться в наших серцях. І ніхто 

ніколи не зможе зруйнувати його! 
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9 
Назавтра був матч. 

У величезній раковині стадіону, як у долоні, 

здавалося, вмістився весь світ. На полі йшла гра, наші 

ворота захищав непробивний воротар Чіко Бланко. 

Вуді Фітч, колишній продавець кропу, сидів у ложі 

Головного Міністра Уряду між дядьком Томасом і 

академіком Чорукою. Він не відчував  себе, він 

розчинився у щасливому і дружньому натовпі. Він співав, 

разом з тими, хто був на стадіоні і тими, хто не був, разом 

з людьми обох півкуль, співав на весь голос: 

- Друже, опам'ятаємося від сплячки нічної 

І станемо навіки єдиною душею! 
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Додаток №1 

 
СКЛАД ДОСЛІДНИЦЬКИХ ГРУП: 

 

1. Ггупа професора Марти Грант. 

Символ: Сова і ключ. 

 

 

 

 

 

 

 

Юлія Роуз. 

Особливі дані: Абсолютна пам'ять. 

Може відтворити або описати все, що 

коли-небудь чула або бачила - чи то 

людина, чи мелодія, чи предмет. 

Повністю відсутня здатність до 

аналізу. У присутності сестри-

близнючки Анни цей недолік зникає. 

У спілкуванні мила, легко сходиться з людьми. Гарна 

подруга. 
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Анна Роуз.  

Особливі дані: Унікальний 

аналітичний дар. Знаходить зв'язок 

там, де, здається, не може бути, в 

принципі, ніякого зв'язку. 

У спілкуванні тримається 

осторонь. Вразлива. Легко 

ображається. 

 

Юта Томас. 

Особливі дані: Інтереси різко 

змінюються, практично кожен 

тиждень, іноді - на прямо 

протилежні. У кожному захопленні 

доходить до крайньої точки - і тут 

же втрачає до нього інтерес. 

У спілкуванні непередбачувана. 

Рішуча до безрозсудності. Відчайдушно смілива. 

Примітка. Вміє водити автомобіль. 
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2. Група професора Паоло Марконі. 

Символ: Відображення вогню у 

краплі води.  

 

 

 

 

Пітер Ралі. 

Особливі дані: Природжений 

математик. У десятирічному віці довів 

теорему Ферма, що довгий час 

вважалася недоведеною. 

Байдужий до слави. 

У поведінці стриманий. Але за всім цим криється 

хвороблива пристрасть до пригод. Непередбачуваний. 

 

Герберт Половець. 

Особливі дані: Сприймає бажання 

живої і рослинної природи. У 

відомому сенсі - «розуміє її мову». 

Органічно нездатний до точних 

наук. Не володіє навіть арифметикою. 

У спілкуванні -  дружелюбний. Противник будь якого 

насильства. Некерований. 
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Чарльз Теккерей. 

Особливі дані: Не виявлені. 

У спілкуванні ввічливий. Добре 

вихований. 

Примітка. Молодший син 

Головного Міністра Уряду. 

 

 

3. Група професора Адама Колінза. 

Символ: Кам'яна троянда.  

 

 

 

 

 

 

Ендрю Пак, на прізвисько 

«Індіанець Джо». 

Особливі дані: Ідеальний слідопит. 

Надзвичайно сприйнятливий до  

будь-яких зовнішніх змін - зміни в 

обстановці або поведінці живих 

істот. 
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Не розрізняє /чи не запам'ятовує?/ облич. Сприймає 

людей тільки на рівні взаємин, «на хвильовому рівні», за 

його висловом. У спілкуванні доброзичливий. Практично 

позбавлений емоцій. Рішення приймає миттєво. 

 

Джек де ла Фер, на прізвисько 

«Пластилін». 

Особливі дані: У момент осяяння  

може майже повністю «перевтілю-

ватися» в свого співрозмовника, стати 

його дзеркалом. 

В інший час поводиться мляво, 

меланхолійний. Аналітичні здібності розвинені слабко. 

У спілкуванні воліє залишатися в тіні. Відданий друг. 

Примітка. Надмірно заражається чужими  

проблемами. Схильний до хвороб. 

 

Робін Лам, на прізвисько «Мерлін». 

Особливі дані: Володіє 10 мовами. 

Може займатися одночасно кількома 

справами, у тому числі - читати два або 

навіть три тексти. Здатності до синтезу 

даних не піддаються вимірюванню. 

Абсолютно не цінує своїх здібностей. 
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У спілкуванні доброзичливий. Сміхотун. Безтурбот-

ний і безстрашний. 

 

 

4. Група професора Маркуса Беньяміні. 

Символ: Білий барс, який іде по 

сліду.  

 

 

 

 

 

Лео Неру. 

Особливі дані: Не відчуває часу. 

Має здатність до передбачень, які 

завжди безпомилкові. 

Не вміє відрізнити картини 

минулого від майбутнього, і тому 

невідомо, відбулась передбачена ним 

подія чи тільки відбудеться. Любить малювати. 

У спілкуванні скромний, ввічливий, але з людьми 

сходиться важко. 

Примітка. Походить з родини емігрантів. 
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Джонні Гомес. 

Особливі дані: Роботу будь-якого 

технічного пристрою не просто 

розуміє, а відчуває. Справжній 

технічний геній і винахідник. 

Гіперактивний, не терпить ніяких 

форм рутинного навчання. 

Легко вступає в конфлікти. Забіякуватий. Понад усе 

на світі цінує дружбу. 

 

 

Вуді Фітч. 

Особливі дані:  Вміє читати чужі 

бажання за умови, що в цьому немає 

його особистої зацікавленості. 

У спілкуванні... прочерк. 

Примітка. Не любить комп'ютери. 
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Додаток №2 
 

СІМ ГОЛОВНИХ ПРАВИЛ ШКОЛИ 

НА ЗАЯЧОМУ ОСТРОВІ 

 
 

1. Найкращий спосіб навчання - приклад. 

2. Учитель - насамперед  друг. 

3. Учитель не стоїть біля дошки. Учні і вчитель 

спілкуються в колі. Уроків немає. Є бесіди. 

4. Домашніх завдань немає. 

5. Кожен предмет вчать не більше, ніж півроку, але в 

цей час не вчать ніяких інших предметів. 

6. Жодне важливе рішення на острові не 

приймається без згоди загальних зборів учнів. Будь-яка 

деталь внутрішнього життя школи чи  навчання однаково 

важлива. 
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7. Конфлікти вирішуються зборами учнів. Покарання 

призначаються спільно з порушниками. 

 

Учні та вчителі Школи прагнуть діяти як єдиний 

організм. Це і є істинна мета навчання. 
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Додаток №3 
 

ВІД ВИДАВЦЯ 
 

Коли книга була вже в друкарні, нам все ж вдалося 

познайомитися з таємничим автором «Вуді». 

Було близько дев'ятої вечора, коли у мене в офісі 

задзвонив телефон. Дзвінок застав мене в дверях. 

- Добрий вечір. З вами говорить автор «Вуді». Я якраз 

недалеко від вашого офісу. Якщо хочете, ми можемо 

зустрітися. На жаль, у мене небагато часу. Але все ж… 

- Дуже приємно познайомитися. Ви можете 

піднятися до мене, я тільки повідомлю охороні на вході... 

- Ні, давайте через двадцять хвилин в кафе, напроти 

вашого видавництва. 

- Добре. Немає проблем. 

Я чекаю біля входу. Рівно через двадцять хвилин до 

мене підходить середнього зросту чоловік. Непримітна 

зовнішність, сіра футболка, джинси. Він простягає руку і 

посміхається. Посмішка начебто привітна, але 

відчувається в ній холодок. 

- Можете звати мене просто Мішель, - говорить він. 

Мішель набагато молодший від мене. Йому років 40-45. 
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-Ви француз?  - дивуюся я, а про себе думаю: 

«Безглузде запитання. Ім'я все одно вигадане». 

- Не зовсім, - ухильно відповідає він. 

Заглядаю йому в очі. Пропрацювавши багато років у 

видавництві, я навчився добре разбиратися в людях. 

Іноді мені достатньо одного такого погляду, щоб 

повністю «розкусити» людину. Але тут зовсім інший 

випадок.  Дзеркалу його душі присвоєно гриф таємності. 

«Дідька лисого, - лаюся про себе. - Нічого дійсно цікавого 

я сьогодні не взнаю...» 

Ми заходимо в кафе і займаємо столик. Я замовляю 

келих вина, Мішель - апельсиновий сік. 

- Скажіть, Мішелю, - задаю я перше запитання. - 

Заячий Острів дійсно існує? 

- Так звичайно. 

- Ви бували там? 

- Так. Багато разів. Людина я там не стороння, - він 

посміхається. 

- Ви працюєте на спецслужбу якоїсь країни? 

- До спецслужб я не маю стосунку, хоча і працюю за 

завданням уряду. У нас незалежна організація, в якій 

використовується науковий підхід. Керівники дитячих 

груп - професори. 

- Як ви потрапили в цю організацію? 
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- Я починав у військовій розвідці. Близько десяти 

років тому, в одній з операцій, я отримав важке 

поранення, і на цьому моя військова кар'єра закінчилася, 

- він знову посміхається, а я згадую, що він трохи 

накульгував, коли ми йшли до столика. 

- Пройшов реабілітацію, - продовжує Мішель. - Я 

побачив занадто багато страждань за своє життя і дав 

собі слово, що постараюся всіма доступними мені 

способами зробити людей щасливішими. На основі свого 

життєвого досвіду я зрозумів, що неможливо вирішити 

проблему, займаючись лише її симптомами. Вилікуватися 

можна, лише зрозумівши причину хвороби. Несподівано  

отримав дуже цікаву пропозицію, котра повністю 

відповідала моєму світогляду. 

- Ви одружені, Мішелю? 

- Так. У мене прекрасна дружина і дві доньки. Одній 

десять років, іншій - п'ятнадцять. Це мої справжнісінькі, 

об'єктивні і безпристрасні критики, - цього разу його 

усмішка здається щирою. 

- Їм подобається те, про що ви пишете? 

- Старшій - так. А молодша каже, що все це занадто 

неправдоподібно. 

- Чому ви вирішили написати книгу? 
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- Справа в тому, що ми живемо в зовсім нову епоху. 

Багато розсудливих  людей вже давно помітили, що ми 

не в змозі сьогодні вирішувати глобальні та локальні 

проблеми старими методами. Світ рухається до 

глобалізації. Окремо взята людина залежить від усієї  

решти людства, і все людство залежить від кожної 

людини. Приклади, наведені в книзі, це повністю 

підтверджують. Природа намагається допомогти нам 

зрозуміти нову дійсність. Вона подає нам знаки, але ми їх 

не помічаємо. Ми занадто зіпсовані. Тільки діти, нове 

покоління, здатне у всьому розібратися і допомогти нам - 

дорослим. 

- І все-таки, чому стільки таємничості? Що заважає 

вам прямо вказати місце дії, імена учасників, назву 

організації? 

- На жаль, сьогодні небагато тих, хто поділяє наші 

революційні погляди. Деякі впливові особи і структури 

активно нам заважають. Ми змушені покищо не 

афішувати наших героїв. 

Все, що нам потрібно - це підтримка. Якщо наші ідеї 

знайдуть відгук у широкого кола читачів, ми, природно, 

розкриємо карти. 

- Я звернув увагу, що ви використовуєте імена 

відомих письменників і персонажів книг для своїх героїв. 
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Міністр Теккерей, генерал Керролл, Том, Гек. З чим це 

пов'язано? 

- Я народився в сім'ї двох філологів. Для когось це 

щастя, а для когось трагедія, - Мішель сміється і закурює. 

- Вам не заважає? - запитує він мене. 

 - Ні. 

- Травма дитинства. Тепер ось мщу підростаючому 

поколінню. Якщо вони самі нічого не читають, то нехай 

хоча б імена письменників і героїв книг будуть у них на 

слуху. Це мій внесок у світову художню літературу, - 

Мішель посміхнувся. 

- Чому розповідь ведеться в основному про групу 

Вуді, Джоні і Лео? 

- Інші групи виконують завдання, які на даний 

момент ми не готові розсекретити, - серйозно відповідає 

мій співрозмовник. - Найближчим часом розповідей про 

них не чекайте. 

- Добре. Тепер я хотів би поставити запитання щодо 

однієї з подій, яку ви рписували. Матч двох півкуль. 

- Такого матчу, звичайно, не було. Але не виключено, 

що його прототипом став інший спортивний захід. 

- У книзі йдеться про новий стадіон, місткістю 400000 

глядачів. Наскільки мені відомо, таких стадіонів немає. З 

іншого боку, до чемпіонату світу в ПАР був побудований 
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новий стадіон в місті Дурбана. Події, які ви описуєте, 

відбувалися під час чемпіонату світу з футболу в 2010 

році в ПАР? 

Мішель ввічливо відводить погляд. Він мовчить. Мій 

запал поступово згасає. 

- Джонні за допомогою свого «Араміса» зупиняє 

двигун літака, розчиняє двері «Алмазу Сторіччя» і 

здійснює ще безліч подвигів. У «Араміса» є прототип? 

- Так. Так само, як і у його хазяїна - Джонні Гомеса. Це 

геніальна дитина. Він постійно щось винаходить. Для 

Джонні його ідеї і винаходи - просто гра. У компаній, що 

спеціалізуються в області високих технологій, йдуть 

місяці, а іноді навіть роки, щоб прийти до тих же 

результатів. «Араміс» - це узагальнений образ. Він 

включає в себе кілька винаходів Джонні. Я, звичайно, 

трохи перебільшив його силу, тим не менш, сьогодні в 

світі немає аналогів «Арамісу». 

Наша бесіда добігає кінця. Не встигли ми вийти з 

кафе, як біля нас зупиняється лімузин із затемненими 

стеклами. 

- Мені було дуже цікаво з вами спілкуватись, - кажу 

щиро я і тисну руку Мішеля. 
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Він сідає в машину. Через кілька секунд машина 

зникає з поля зору. Цікаво, куди він зараз прямує? Може, 

на Заячий Острів? 


