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З
амок спав. Давно згасли вогні 
в кімнатах, зникли яскраво-
жовті довгасті відблиски вікон 
на кам’яних плитах подвір’я.

У розкрите вікно Зеленої кімнати віяв південний віте-
рець, наганяючи легкі та свіжі пахощі квітів. Василина си-
діла півлежачи на підвіконні та спостерігала, як на небі одна 
за одною спалахують, тремтливо зблискуючи, перлинно-
яскраві зорі.

У величезному саду Чорнолюту, що потопав у молодій черв-
невій зелені, без угаву сюркотіли цвіркуни. Чулося ледаче 
квакання жаб, які прижилися в ставках і басейнах замку, 
коли-не-коли десь далеко сонно скрикував птах — ніч напо-
внювалася своїм звичним стоголоссям.

Спати не хотілося, але Василина давно розстелила ліж-
ко — так, про людське око. Пані Фіала зосталася в Чорно-
воді, але за розпорядком дня дівчинки все одно пильнували 
клокери. І якщо в її кімнаті після півночі горітиме хоч один 
світильник, котрийсь із механічних слуг обов’язково при-
йде й загасить вогонь попри будь-які заперечення. Та ще й 
спати вкладе!

Василина завела звичай щовечора перед сном згадувати й 
обмірковувати найважливіше, що сталося з нею за день пере-
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бування в замку Чорної Королеви: цікаві уроки з Міраклом або 
Мендейрою, веселі й трохи небезпечні тренування з Грозою, 
захопливі заняття з Мааром і його дідом у часомайстерні. Але 
найчастіше її думки, немов барвисті цифри з часового фле-
ру, поверталися до останнього вечора з друзями в Чорноводі.
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П Р И Г О Д А
1

С
користавшись вільним ча-
сом перед від’їздом, компа-
нія зібралася в Зеленій кім-
наті: Василина, Феш і За-

харра посідали на килимку біля каміна, де танцювало яскраве 
полум’я, Діана з Ніком видерлись на підвіконня, а Маар, схрес-
тивши руки на грудях, всівся на стільці, трішки обіч від усіх.

Дуже довго друзі обговорювали можливість таємної подо-
рожі по всіх вежах із годинниками, намальованих на карті. 
Цю карту, а з нею й таємничий іржавий уламок, роздобула в 
Чорній Кімнаті Василина, і ніхто зі старших часодіїв поки що 
не знав про цінну знахідку.

Друзі вирішили шукати часівну стрілу, якій бракувало б 
саме цього шматка, що з вигляду найбільше скидався на ві-
стря. А втім, ще треба було розібратися, чи настільки важлива 
це річ, щоб аж так через неї ризикувати.

— Василино, процитуй слова тієї сліпої віщунки ще раз, — 
укотре попросила Діана.

Але замість Василини несподівано озвалася Захарра.
— «І запам’ятай: те, що ти знайдеш у Розколотому замку, 

вкрай небезпечне, але по-справжньому воно стане небезпеч-
ним, лише коли з’єднається зі своєю другою частиною, — про-
декламувала вона глухим, таємничим голосом. Правда, погляд 
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її при цьому залишався так само задерикуватим і веселим. — 
Ви отримаєте наймогутнішу зброю проти духів, та коли рап-
том воно потрапить їм у руки — Ефларі кінець. На вашій землі 
настане Ера духів, яку назвуть Астрагоровою Ерою...» Я вже 
все пророцтво напам’ять вивчила! — мовила вона насамкінець.

Діана похитала головою, не схвалюючи легковажності За-
харри.

— Не розумію, чому від цієї зброї може постраждати вся 
Ефлара?

— Коли ця зброя в руках духів, — уточнила Василина.
— Напевно, це якась могутня часівна стріла, — припус-

тив Феш. — Поки Астрагор слабкий, треба терміново про-
биватися на Осталу й перевіряти всі вежі по черзі. Ніку, ти 
згоден зі мною?

— Та ясна річ! І я вже сто разів товкмачив: наш часоліт 
витримає тривалу подорож. — Нік гучно зітхнув. — От якби 
ще хтось із вас, досвідчених часівників, — він красномовно 
зиркнув на Феша, — міг прокласти шлях, тобто правильно 
ввести цифрові коди переходу...

— Заковика в тому, що для перетину кордону між Ефла-
рою та Осталою знадобиться спеціальний дозвіл РадоСвіту. — 
Феш кинув на друга похмурий погляд. — А ми його точно не 
отримаємо. Тому треба спробувати дістати зареєстровані коди 
старих, прокладених переходів. Серед нас же є мандрівники, 
чи не так?

— Мене не чіпайте! — запротестував Маар, піднімаючи 
руки. — Авжеж, мій дід не любить паперів, тому всю звітність 
перед нашою королевою веду за нього я. Але всі цифрові коди 
наших відряджень дід зберігає у сховку. А я не знаю, де той 
сховок, хоча є певні підозри... — Маар задумливо почухав 
потилицю.

— Ну, є ще надія, що мій тато допоможе, — невпевнено за-
пропонував Нік. — Тільки що йому сказати?
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— Нічого, — твердо мовила Василина. — І моєму батькові 
з Міраклом теж. Вони просто заберуть згорток із Чорної Кім-
нати і все — ось така коротка подорож у нас вийде.

— А ти все одно спробуй щось дізнатися, Ніку, — втрути-
лася Захарра. — Хоча буде краще, якщо ми просто придума-
ємо вдалий привід... Василино, а давай ти скажеш татові, що 
сумуєш за Осталою?

— Ага, і за Астрагором, — уїдливо докинув Феш. — Звісно, 
Огнєв не погодиться відпустити її і правильно зробить. Та й не 
можна самій, та ще й дівчині, розгулювати по часових вежах... 
А нікого з нас із нею не відпустять. Ми із Захаррою, вважай, за-
ручники. — Він зухвало усміхнувся. — Ніка тато радше замкне в 
Лазорі, аніж погодиться на подорож під крилом Огнєва-старшого. 
Діана — фея, у неї своє начальство в особі Білої Королеви. Ну а 
він, — Феш махнув рукою у бік Маара, — вихованець повели-
тельки лютів. Після відомих подій у Розколотому замку ворож-
неча між духами, феями й часівниками настільки загострила-
ся, що... я навіть дивуюся, як ми з вами ще не пересварилися.

Усі зараз же заусміхалися, перезираючись, але посмішки ви-
йшли трохи натягнутими. Феш казав правду, і що робити далі, 
геть ніхто не знав. Василина раптом гостро відчула загальне 
вагання, розгубленість. Ну, звичайно, їм усім бракує досвіду 
старших, які вже потрапляли в подібні ситуації. От, приміром, 
Міракл точно дав би слушну пораду... Втім, Василина не ско-
рилася паніці, що наринула на всіх, а навпаки — опиралася їй.

— Треба просто організувати втечу! — рішуче заявила ді-
вчинка. — Давайте пробувати будь-які способи, наприклад... — 
Вона затнулася, не знаючи, що запропонувати передусім.

Феш, стрепенувшись він слова «втеча», опустив плечі, усім 
своїм виглядом показуючи розчарування.

— Гадаю, нам доведеться все розповісти старшим, — запро-
понувала Діана, граційно зістрибуючи з підвіконня. — Вони 
знають більше від нас і розберуться, що робити.
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— А ще довго сушитимуть мізки, обговорюватимуть, скли-
катимуть незліченні ради, — дошкулив Феш. — І згають до-
рогоцінний час, як завжди.

Діана змовчала, але рішучість на її обличчі здавалася дово-
лі промовистою. Василина розуміла фею, але не могла не по-
годитись із Фешем — вони марнують час! Тим паче що саме 
йому, Фешу, загрожує найбільша небезпека. Астрагор невдов зі 
повернеться, і тоді сріблоключник точно не мине лиха.

— Нас усіх кинуть за ґрати, якщо ми спробуємо самі, на 
часольоті, перетнути межу між світами... — переконано поча-
ла Діана. — Таку велетенську машину обов’язково засічуть. 
Звісно, можна спробувати перейти звичайним способом — 
по одному, через нуль-дзеркало, за допомогою вавилонських 
свічок. Але тоді ми витратимо на огляд усіх цих веж кілька 
місяців, бо на самих крилах далеко не полетиш, а ще ж тре-
ба щось їсти, десь ночувати... І, звичайно, таку довгу відсут-
ність точно помітять — нас шукатимуть... І не лише ефлар-
ські часодії.

Захарра гмикнула й закотила очі до стелі, нагадуючи бра-
та, коли той украй роздратований.

— Діано, ти якась занадто обачна. — Звузивши очі, Захар-
ра поблажливо подивилась на фею. — Але мені подобаєть-
ся твоя ідея — летіти через простий часовий перехід. З усі-
ма тими кодами для часольота доведеться довго марудитися. 
А якщо ми сидітимемо склавши руки, Астрагор дістанеться 
до нас першим. Хто-хто, а він точно по голові не погладить! 
Помститься всім-всім, ось поба... — Вона раптом замовкла на 
півслові та спохмурніла.

— Спочатку хай дістанеться, — випнув груди Феш і ле-
генько штовхнув її під бік: — Не розкисай, сестричко.

— Якщо ви збираєтеся вільно розгулювати Осталою, то 
вам точно треба остерігатися свого колишнього вчителя, — 
зауважила Діана. — Тому причини для тривоги є.
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— Мааре, а ти чого мовиш, наче в рот води набрав? — рап-
том запитав Нік. — У тебе є ідеї?

— Треба летіти на часольоті, причому без будь-якої реє-
страції, — миттєво озвався той. — Звісно, за нами кинуться 
навздогін, та й на Осталі напевно доведеться втікати від духів. 
Зате на часольоті ми зможемо стрибнути в інший час — і все, 
бувайте-не-забувайте! А якщо покластися лише на крила — 
нас усіх захоплять у полон, і це в кращому разі.

— Я теж за часоліт. — Феш підхопив ідею Маара.
— І я, — підтримав Нік. — До того ж у мене немає крил, 

а бігати по вежових мурах я, вибачте, не вмію.
— Треба діяти негайно! — заперечила Василина, обертаю-

чись до Маара. — Мені подобається пропозиція Діани перейти 
через нуль-дзеркало. Зрештою, ми можемо дістатися до веж на 
остальському транспорті — узяти машину або купити квитки 
на потяг. Правда, доведеться щоразу повертатися на Ефлару: 
вежі розташовані в різних країнах, а через кордон нас не про-
пустять — для цього треба мати закордонний паспорт і не лише...

— Як ти все ускладнюєш! — пирхнула Захарра. — Про-
сто зупинимо час на цьому кордоні й перейдемо куди треба, 
ніхто й не помітить.

— Зразу видно, що ти учениця Астрагора, — зачепив її 
Маар. — Повір, ми з дідом усі ці реєстрації на кордонах за-
вжди проходимо й мучимося. Я впевнений, при такому грубо-
му порушенні нас швидко засічуть остальські часівники й не 
слухатимуть, що ми всього лише хотіли провести екскурсію. 
І в цьому разі духи дістануться до нас раніше, ніж ефларці.

— Він має рацію, — знову підтримав Феш. — Войт розповідав, 
що тільки в нас, тобто в Драгоціїв, є велика шпигунська мережа, 
а таких сильних часодійних родин у самій лише Європі без ліку...

Захарра набурмосилася і відвернулася до каміна, демон-
стративно підкинувши свіже поліно з дровниці: мовляв, ви-
рішуйте самі, а мені байдуже.
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— За кілька тижнів я поїду з дідом в експедицію на Оста-
лу, — розповідав Маар. — Гадаю, що зможу хоч щось дізнатися 
про Бернську дзвіницю у Швейцарії, ми якраз прямуємо в ті 
краї. Дід часто їздить до швейцарців, у них там багато часодіїв.

— Чого ж ти мовчиш? — напустився на нього Феш. — Спро-
буй дізнатися код переміщення до цієї дзвіниці... Я б точно 
розвідав!

Маар поблажливо поглянув на Феша: мовляв, я й сам пре-
красно впораюсь.

— Так, це чудова ідея, — посміхнулася Діана. — Правда, на 
карті намальовані більшими лондонська, московська й празь-
ка вежі. Бернська та венеціанська ледве помітні — так, лише 
якісь начерки...

— Найбільш бляклий — австрійський танцюючий годин-
ник, — додала Василина. — І тільки біля нього чомусь немає 
жодних знаків.

За ці дні вона встигла запам’ятати назви всіх веж на карті.
— Може, їх зумисне не хотіли виділяти, — припустила За-

харра. — Або попередній власник карти домалював їх пізні-
ше... А взагалі непогано намальовано. Я люблю такий стиль — 
чорно-білий, штрихами...

Незабаром Діану, Маара й Ніка покликали вниз — для них 
уже приготували три крилаті візки, які мали відвезти додо-
му кожного. Драгоціям одночасно надійшло повідомлення 
негайно повернутися в Південно-Західну вежу.

Компанія квапливо попрощалася, домовившись тримати 
зв’язок через часолисти.

Засмучено спостерігаючи, як її друзі по черзі зникають у нуль-
дзеркалі, Василина помітила, що Феш нарочито зволікає, про-
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пускаючи всіх уперед. Дочекавшись, коли в дзеркальній глибині 
зникне силует його сестри, Феш мерщій прошепотів Василині:

— Через півгодини в тебе на сходах.
Не встигла вона й рота розтулити, як постать друга теж 

ковтнуло дзеркало.
Як на лихо, прийшла пані Фіала й покликала в їдальню ве-

черяти. Василина почала відмовлятися, бо їй нібито страшенно 
хочеться спати, тому вона нашвидку перекусить у себе. Проте 
все одно довелося під пильним наглядом виховательки з’їсти 
величезну гору м’ясного салату, який з’явився на срібній та-
рілці, і випити чашку трав’яного чаю. Василина так поспіша-
ла, що двічі мало не вдавилася. Няня кілька разів добряче по-
плескала її по спині, і в її очах майнула підозра. 

На щастя, пані Фіала незабаром рушила в дзеркало, і схви-
льована Василина, хутенько поправивши чубчик, вискочила 
на сходи.

А там нікогісінько.
Невже Феш не зміг вибратися?.. А може, просто розіграв? 

Авжеж, цей може... Василина навіть крадькома виглянула у 
широкий коридор, але й там не було ні лялечки.

— Нічого не розумію, — засмучено пробелькотіла вона.
Зненацька її долоня відчула чийсь легенький і теплий по-

тиск.
— Тс-с-с, — шепнув Феш у саме вухо. — Бо ще, боронь 

великий Час, хтось почує і все зіпсує.
Василина обережно розвернулася, проте нікого не побачила.
Ага...
— Цесонєімз!
Перед нею де не взявся Феш — його чорно-сріблясті кри-

ла, якими він затулявся, плавно повернулися за спину та зни-
кли, а обличчя невдоволено скривилось.

— Забудь моє часове ім’я, ясно? — прошипів він. — До речі, 
я твоє жодного разу не вимовляв навпаки!
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— Цього ще бракувало, — так само гнівно прошепотіла 
Василина. — Ти навіщо мене покликав, щоб знову злякати? 
Тоді просто перекинувся б трикутом — ти зараз вельми схо-
жий на сердитого голкозубого кота.

— Та невже? — єхидно вигнув брову Феш. — Якби дехто 
володів часовим перетворенням, то знав би, що це дуже склад-
на штука. Переміщуючись у чужий часовий коридор, та ще 
й тваринний, ти вкрай ризикуєш своїм життям. А взагалі-то 
я з тобою про інше хотів побалакати... — Його очі таємни-
чо зблиснули. — Коротше, ти не хочеш зазирнути в кабінет 
твого батька?

— У Північну вежу?! — здивувалася Василина. — У тебе 
що — стріха поїхала?

— Твій батько в бібліотеці з Міраклом, грає в карти, — 
пояснив Феш. — Я спеціально ходив перевіряти. І, судячи з 
їхнього азарту, вони пробудуть там до пізньої ночі. Якщо ді-
ятимемо обережно, нас ніхто не помітить.

— Цікаво, і що ти хочеш знайти в кабінеті батька, га?
Феш невдоволено зіщулився.
— Не переймайся, я нічого поганого не замислив. Просто 

дещо згадав... Коли ми розмовляли з твоїм батьком, я помітив 
у нього на столі чорно-білу книгу з написом «Цифрові коди». 
Я бачив таку саму в Нікового батька. Нам шалено пощастить, 
якщо вдасться її роздобути. Я скопіюю потрібну інформацію 
собі в часолист і, можливо, сам зможу прокласти часовий пере-
хід для нашого часольота. Звичайно, у мене на це піде чимало 
часу, але який ще вихід? Сидіти склавши руки — то ще гірше.

Василина замислилася. З одного боку, їй теж кортіло хоч 
щось зробити, але нишпорити без дозволу в кабінеті власно-
го батька?.. З іншого боку, Феш має рацію: звичайно, будь-яка 
бездіяльність гірша за дію... Василина мріяла побувати хоча б 
в одній вежі з тих, що були зображені на карті. Вона аж мари-
ла тим бажанням, їй навіть снилася іржава часівна стріла — 
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чомусь велика-превелика, і ще снилося, як вона, Василина, 
перша приміряє до неї уламок. Вістря стріли починає сяяти, 
від нього рине потужна світлова хвиля і — чорна сухоребра 
постать Астрагора, безсило розкинувши руки, відлітає кудись 
удалину... На цьому місці Василина зазвичай прокидалася.

— А якщо мій батько нас заскочить?
— Просто сховаємося. Сподіваюся, ти знаєш, як це робить-

ся? Називаєш своє часове ім’я і складаєш крила ось так... — 
Феш продемонстрував: чорно-сріблясті тіні крил оточили його 
постать, затуляючи від сторонніх очей, і він зник. Василина 
знову стояла на сходах сама-одна.

— Ліпше було б запросити Ніка, — озвався невидимий 
Феш. — Але той, на жаль, поїхав додому. Та й крил у нього 
немає... Зате він охоче згоджується на гарну пригоду.

— Ой, як же ти мені довіряєш! — Василину явно зачепили 
його слова. — І до речі, я не проти. Просто не хочу, щоб нас 
упіймали... Ти впевнений, що бачив цю книжку?

— Само собою, — знову з’являючись, підтвердив Феш. — 
Коротше, якщо ти боїшся, то краще я піду сам. Хоч хтось му-
сить діяти, а не нюні розпускати.

Василина ледве стрималася від дошкульної відповіді, але 
таки опанувала себе. Щось її бентежило в поведінці друга — 
наче він щось недоговорював, — диви, й очі чомусь відводить, 
морщить чоло...

— Ціка-а-аво, — протягнула дівчинка, дивлячись йому у 
вічі, — а Ніку ти теж не сказав би про справжню мету?

Її слова, кинуті навмання, несподівано поцілили в «яблуч-
ко»: Феш здивовано витріщився, але зараз же напустив на 
себе байдужу личину.

— Ти про що?
— Це ж треба, який нетямущий! — і далі «грала» Васили-

на. — А сам хочеш залізти в кабінет мого батька із зовсім ін-
шої причини.
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Виникла пауза: Фешу не вдалося приховати знічення, тому 
він знову розсердився.

— Я так і знав, що не треба було з тобою зв’язуватися! — Він 
зіщулився, зиркнувши Василину нищівним поглядом, і щез.

— Та тобі ж першому це зашкодить! — вигукнула вона 
вже в порожнечу.

Настрій жахливо зіпсувався. Отак по-дурному, ні сіло ні 
впало, горшки побили! До того ж Василині гостро шпигнула 
думка, що Феш не захотів розкрити їй правду. Засмучена, вона 
повернулася до кімнати. Насилу відчиняючи важкі двері, вона 
сушила собі голову, чому друг зник так раптово. Врешті-решт, 
Василина точно б погодилася, попри небезпеку. Та й потрапи-
ти в Північну вежу вдасться хіба що через її кімнату: тільки 
на вікнах веж Норта, Дейли і Василини не було охоронного 
еферу. Нортон-старший спеціально дозволив своїм дітям ці-
лодобовий доступ в особисті покої — напровксяк, якщо рап-
том на замок нападуть або ж для інших екстрених випадків.

Тож без допомоги Василини Феш точно не обійдеться. І рап-
том їй спало на думку, що цей зухваленць міг просто...

— Цесонєімз!
Хлопець з’явився миттєво: стоячи на підвіконні в трохи 

кумедній позі — з напівзігнутими колінами, бо явно зібрався 
чкурнути у відчинене навстіж вікно.

— Ану стій! — гаркнула Василина.
Феш забарився й обернувся. Його очі так і забігали туди-

сюди, а обличчя густо почервоніло.
— Так-так-так, думав мене обдурити? — Вона демонстра-

тивно схрестила руки на грудях. — Кепський із тебе шпигун. 
І друг теж, до речі.

Феш мовчав. Було видно, що виправдовуватися він не зби-
рався.

— Що за діла взагалі, га? — невблаганно наступала Ва-
силина.
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Втямивши, що вона не відступить, Феш гучно видихнув 
і пробурчав:

— Гаразд... Ти почала допитуватися, вагатися, тому я ви-
рішив тебе не вплутувати, ясно?

— Ясно. Тоді давай кажи, що тобі треба в батьковому кабінеті!
Якийсь час вони свердлили одне одного однаково пиль-

ними поглядами, немовби грали в «хто кого передивиться». 
Василина навіть не кліпала, щоб не втратити контролю над 
«битвою». Вона вже почала схилятися до думки, що Феш все 
одно нічого не скаже, але той раптом зітхнув і доволі миро-
любно промовив:

— Я просто хочу розвідати про подальші плани Нортона 
Огнєва. Може, вдасться знайти якісь папери, записи... Особ-
ливо цікаво, що твій батько збирається зробити із Захаррою 
і мною. І чи буде він воювати з Астрагором... Та й коди пере-
міщень між Ефларою й Осталою теж можна пошукати.

— Ну-ну...
— Що «ну-ну»?! — раптом вибухнув Феш. — Час іде, а вона 

все нукає! Хто його знає, скільки ще просидять за картами 
твій батько та його дружок зодчий.

— Ну все, не гарячкуй! Ми зазирнемо до батькової кімнати 
на кілька хвилин, — примирливо сказала Василина. — Я теж 
хочу знати, що вони там планують. Але якщо нас упіймають...

— Я всю провину візьму на себе, — вмить змінив гнів на 
милість Феш. — Скажу, що запросив тебе політати навколо 
замку годину-дві, — додав він, усміхаючись.

— Ага, і нам одразу повірять, — пробурмотіла Василина, 
удавши, що не зрозуміла й тіні натяку. — Краще давай спро-
буємо не впійматися.

Як Василина й припускала, вікно в Північній вежі було від-
чинене. Батько любив свіже морське повітря, тому не зачиняв 
вікна навіть у холодну пору, йому ліпше було дужче розкоче-
гарити камін. Ось і зараз у жерлі каміна жевріли пурпурові 
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вуглинки, тому, хоч надворі й здійнявся рвучкий вітер, кім-
ната дихала теплом.

Щойно вони приземлилися, Феш зараз же рушив до різь-
бленого старовинного секретера, що стояв біля віддаленої 
стіни, у закутку, і почав по черзі висувати шухляди.

Василині це не дуже сподобалося, хоча вона розуміла, що 
інакше не можна. А як же ще дізнаєшся про плани Нортона-
старшого? Феш і Захарра перебувають у вкрай скрутному 
становищі: чи то гості, чи то бранці. І хтозна, яку долю готує 
Нортон-старший учневі Астрагора, хай і колишньому...

Щоб відвернутися від неприємних думок, Василина вирі-
шила розгледітися, хоча їй здавалося, що зараз у цій кімнаті 
кожна річ докірливо позирає на неї.

Вітальня, як називали її в батьківському будинку на Оста-
лі, якось невловимо змінилася. Начебто все те саме: годинник-
будиночок на стіні, диван, накритий синім оксамитом, камін 
із візерунчастими чорними ґратами, низький круглий каво-
вий столик, рудувато-бура ведмежа шкура на підлозі. Правда, 
на відміну від першого візиту, ця кімната стала для Василини 
якоюсь наче ріднішою. У неї навіть виникло відчуття, що, не-
зважаючи на їхнє незаконне проникнення в кімнату, тут вона 
цілком захищена. У кутку стояло овальне нуль-дзеркало за-
ввишки з людину. Василина підійшла ближче, щоб розглянути 
раму, зроблену у вигляді плетива вузеньких русалячих хвостів: 
кожна лусочка мінилася зеленувато-синім блиском майстерно 
вправлених коштовних каменів — від смарагдів до бірюзи. Іно-
ді по дзеркальній поверхні пробігали ледь помітні брижі — ага, 
отже, дзеркало працювало, тобто було налаштоване на миттєвий 
перехід. Виходить, що батько міг повернутися будь-якої миті.

— Як успіхи? — запитала Василина у Феша.
— Шукаю, — буркнув той, не припиняючи шарудіти па-

перами. — До речі, ти знала, що твій батько працює над ство-
ренням механічного повітряного трамвая? — У його голосі 
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промайнуло захоплення. — Я знайшов цікаві ескізи... Вагони — 
це кошики, підвішені до повітряних куль. А всі кулі, кожна 
сама по собі, пересуваються по спільно заданому маршруту. 
Шлях проходить у часі, по нитках і вузлових точках — прин-
цип руху такий самий, як у клубках. Цікава ідея... Певно, його 
дружок зодчий теж щось підказав. Ех, Ніковому татові такий 
винахід точно б сподобався.

— Навряд чи мій тато розповість йому про цей трамвай... 
Вони ж із Лазаревим давно посварилися, — нагадала Васи-
лина. — І взагалі, закругляйся вже, чи що?

— Угу. Могла б і допомогти.
Але Василина мотнула головою. Вона раптом подумала, 

як би здорово було, якби батько помирився зі старшим Лаза-
ревим. Адже вони колись товаришували і, судячи з усього, 
їхня дружба була міцною. Навіть чимось нагадували їй Ніка 
й Феша — обидва теж із різних верств часового суспільства, 
«ремісник» і «стрілочник». Василина стиха пирхнула, згадав-
ши про ці прізвиська, якими величали одне одного часівники 
й часомайстри. А от Міракл своєю вдачею чимось нагадував 
їй Маара. Цікаво, як зодчий ставиться до Нікового тата? Щось 
не особливо вони розмовляли між собою, коли зустрілися...

Біля каміна з’явилися нові бронзові свічники — Васили-
на їх раніше не бачила — високі, однакові, у вигляді клубків 
змій із роззявленими пащами. Лусочки на зміїній шкірі горіли 
тривожним металевим блиском. Василина захоплено торкну-
лася тонкого роздвоєного зміїного язичка й миттю відсмик-
нула руку — змія здавалася живою-живісінькою, настільки 
майстерно була викувана.

На камінній полиці, поряд із годинником у вигляді брон-
зового орла з хижо розгорнутими крилами, стояла неприміт-
на на перший погляд портретна рамка — невеликий чорний 
прямокутник у срібній облямівці.

Василина зацікавилася:
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— Дивно, чому тут немає фотографії?
Феш, який саме перебирав нову пачку пожовклих листів, 

на мить урвався й кинув погляд на рамку:
— А, ти про це? Ну, темнота... Ну все, все, не дивись на 

мене так. Це ж звичайний таймофон. Швидше за все, в ньо-
му прихована особлива, особиста фотографія, яка з’являється 
тільки у встановлений час. Або після того, як її повернути в 
певний проміжок часу за допомогою числового коду.

— Тобто вона закрита паролем?
— Ну щось таке. Зазвичай ставлять пам’ятну дату — ска-

жімо, день народження цієї людини. У мене теж є така. Що-
правда, у мене там більше намальовані портрети. Так, кілька 
штук.

— Ти що, ще й малюєш? — здивувалася Василина.
Феш раптом зніяковів.
— Чому я? Мені цього ще бракувало... Захарра чудово ма-

лює. Бачила в мене картину на стіні? Корабель. Це її робота. 
А портрети в неї взагалі відмінно виходять. До того ж у Змі-
улані немає часофота... Нам взагалі забороняють мати осо-
бисті часограми.

Василині кортіло детальніше розпитати Феша, чиї ж пор-
трети в нього заховані. Швидше за все, його батьків...

Але той уже знову порпався в паперах. Василина покру-
тила рамку, торкнулася її часівною стрілою, назвавши свою 
дату народження, але, на жаль, рамка залишилася порожньою.

Аж ось Феш рвучко випростався, привертаючи увагу Ва-
силини.

— Дивись, що я знайшов! — Він переможно потряс якоюсь 
книжкою в чорно-білій візерунчастій палітурці. — Тут запи-
сані коди кількох часових коридорів, зроблених твоїм бать-
ком. Причому таємних — на них немає знаку кордону. Прав-
да, якщо нам вдасться змитися на Осталу цим шляхом, твій 
батько зразу нас вичислить.




