Присвячується Крісу й Соні

Її серце важко билося, проте вона таки намагалася
пливти у зворотному напрямку. Не можна, щоб її виявили, але у відкритому морі годі знайти якийсь сховок.
Несподівано один із аквалангістів повернув голову
в її бік. І наче остовпів. Дав рукою знак іншому. І вони
попливли в її напрямку.
Вона перелякано зойкнула. Страх заважав їй дихати. Треба негайно зникнути звідси! Та, повівши стопою
у воді, виявила, що майже не відчуває ніг: важко було
рухати ними, не те що плисти.
Паніка охопила її. Аквалангісти наближались!
Але наступної миті хтось сильний виявився поруч.
Він прийшов, щоб захистити її.

Веселкове море

Алея дивилась на дивовижну веселку, що миготіла над
нею, простягаючись аж до горизонту: яскраве чудо світла, переповнене сумішшю барв і форм, яке наче прагнуло
розповісти їй про пригоди, бурі й таємниці. Їх усі зберігала
вода, ніби на диску, — численні історії і відчуття у кожній
барві, у кожній формі! Та, на жаль, для більшості людей
це всього лише сіро-блакитний Ла-Манш. Кольори могла
бачити тільки Алея. Бо вона — дівчина води.
Принаймні все, що відбулось за останні тижні, чітко
вказувало на те, що вона дійсно здатна їх розтлумачити.
Вона інакша. Загадкова.
Вона... мрійниця! Алея кусала нижню губу. Занадто
довго вона вдивлялася в море, що іскрилось усіма можливими барвами, тоді як решта друзів з «Альфа Кру» займалися роботою, якої не бракувало щодня на їхньому
човні. Алея роззирнулася навсібіч.
У цей час Тесс Таурус розвішувала в носовій частині
човна випрані речі на шнурку, наспівуючи якусь пісню
своїм невимушено хрипким голосом. Її довгі дреди спадали на чоло, а темна шкіра вигравала полиском у променях сонця.
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Бенджамін Лібра сидів у палубній за великим стерном,
керуючи човном. Як найстарший у команді, він знався на
кермуванні човном краще за інших, був шкіпером, й усі
слухались його команд.
Зараз він сидів на старому стільчику і притримував
стерно ногою, раз у раз беручи рукою з миски картоплю,
яку чистив на обід. Затиснутий у нього між зубів ніж виблискував на сонці.
Алея пошукала очима Самюеля Драко, молодшого
брата Бена. Та ось він уже вистрибнув на перила поруч
неї. Семі щойно розплутував линву на щоглі. Хлопець
прудко опинився біля ніг Алеї.
— Привіт! — вигукнув він, засяявши своєю фірмовою
беззубою посмішкою.
— Привіт! — відповіла Алея.
— Напечеш сьогодні тістечок? — запитав її Семі. —
Я вже забув їхній смак!
— Я ж щойно вчора їх пекла! Де вони всі поділися, не
знаєш? — засміялась Алея.
Семі широко посміхнувся.
— Десь тут, — промуркотів задоволений Семі, з насолодою погладжуючи себе по животі. — Мені потрібна
добавка. Інакше мій животик зникне. Ти повинна підтримати мій план.
— План «животик»? — перепитала здалека Тесс. — Ти
такий худий, що це все одно не допоможе, — прокоментувала вона у властивому їй грубуватому тоні.
Та Семі все одно посміхнувся і, прибираючи рудий чуб
зі свого обличчя, бешкетливо крикнув до Тесс:
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— Пам’ятаєш, я тобі колись казав, що по вуха в тебе
закоханий?
Тесс пожбурила в нього прищіпку, вилаявшись при
цьому французькою. Вона дуже добре розмовляла німецькою, та, коли сварилася чи дратувалася, завжди переходила на рідну мову.
— І в тебе я також закоханий, Білосніжко, — підморгнувши, промовив Семі до Алеї.
Та посміхнулась. Він любив називати її Білосніжкою через довге чорне волосся і бліду шкіру. Під довгим волоссям
вона ховала жахливі нарости за вухами. А шкіра залишалась
блідою, бо вона уникала сонця. Чи, можливо, й через те, що
її шкіра набирала сріблясто-зеленуватого полиску після
занурення в морську воду і починалось її перетворення...
— Ну тоді я краще візьмусь за нову порцію тістечок, —
оголосила вона Семі й уже хотіла йти вниз.
Але з рубки озвався Бен:
— Підіймається вітер! Ми напинаємо вітрила! — І відсунув набік миску з картоплею.
— Чудовенько! — зрадів Семі й дзвінко заплескав у долоні.
Тесс відставила випрані речі.
— Так! Слухаюсь, капітане!
— Клівер! — вигукував далі Бен, показуючи друзям
знаками з рубки, що робити далі.
Алея вже навчилась розуміти ці команди і знаки Бена
і разом із Семі й Тесс взялася до роботи. Добре розуміючись між собою в команді, вони діяли узгоджено, як механізм годинника.
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Бен приєднався до них. Спільними зусиллями вони потягли за потрібну линву, і величезне вітрило розгорнулося високо над їхніми головами. Відтак розкрили головне
вітрило. Алея захоплено посміхалась, споглядаючи, як
урочисто напиналися вітром одне за одним вітрила, і тішилася, що стала членом «Альфа Кру». До того ж дуже
полюбила життя на човні, море і, зрештою, свободу! Ще б
пак — самі, на своєму човні, у відкритому морі! І ніхто їм
не вказував, що треба робити.
— Ти змогла щось прочитати з барв моря? — вихопив
її з роздумів Бен.
— Я не впевнена... — зітхнула дівчина.
Відтоді, як два тижні тому вона під час шторму випала
за борт у море, у неї під водою з’являлись зябра і плавальні перетинки між пальцями рук і ніг, а крім того,
виявилася здатність розпізнавати й читати барви моря.
Алея швидко зрозуміла, що у дивовижних барвах і формах води, які могла бачити тільки вона, приховані історії
і почуття... словом, різноманітна інформація. Та, на жаль,
зчитувати цю інформацію з цілого килима переплетених
кольорів води їй ще не завжди вдавалось.
— Там, позаду, у воді був якийсь бірюзовий клубок, —
розповідала вона Бену. — Такі можуть свідчити про те,
що на цьому місці, де пропливає зараз наш човен, зовсім
недавно пройшов якийсь інший.
Вона знову зітхнула: вагомим досягненням така інформація явно не була.
— Та все ж таки це щось, — підбадьорив її Бен, пройшовшись руками по своїй рок-зірковій зачісці.
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— Де там, мені слід ще багато чого навчитись, — криво
посміхнулась Алея і стенула плечима. — Піду я тістечка
пекти. Семі конче хоче мати животик. А друзі ж повинні
підтримувати одне одного у здійсненні мрій.
Бен засміявся і повернувся до рубки.
Алея, відчинивши бортові двері, спустилася кількома
сходинками вниз до салону. Всередині човна було напрочуд затишно. Тут містилися ніша для кухні, куточок для
сидіння, старий ноутбук і два широкі диванчики. На одному з них лежала ковдра з подушками. Тут спав Леннокс
Скорпіо — п’ятий член команди «Альфа Кру».
Леннокс саме сидів на диванчику й лагодив розірваний
трос.
— Привіт, — посміхнувся він.
— Привіт, — відповіла Алея і відчинила шафку в кухонній ніші, аби взяти звідти миску, борошно і цукор.
— Якщо вітер і надалі буде таким слабким, як тепер,
нам знадобиться ще щонайменше тиждень, аби дістатися
до Шотландії, — сказав він.
— Саме повіяв південно-східний вітер. Ми напнули
вітрила.
Алея нишком зиркнула на нього. Хлопець трохи піднявся на диванчику. Його темне волосся спадало на чоло.
Він уважно вдивлявся своїми очима кольору морської
хвилі в обличчя дівчини.
— О! — сказав він, глянувши в один з ілюмінаторів,
і знову всівся на диванчик.
— Сподіваюсь, на Лох-Нессі ми знайдемо відповіді на
свої запитання, — промовив наче сам до себе і сягнув по
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щось... по скляну снігову кулю, яку вони тиждень тому
знайшли в череві кита і в якій було написано речення, що
змусило їх негайно вирушити до Шотландії. Та, оскільки
тривалий час панував повний штиль, вони не надто просунулись уперед.
Слова в кулі звучали, ніби таємниче послання з іншого
світу:
Ви, що здатні це прочитати, прийдіть на Лох-Несс.
Це послання змогли прочитати тільки Алея та Леннокс.
Для Тесс, Бена та Семі воно було невидимим.
— Можливо, ми зрозуміємо, хто ти, — додав він за
мить. — Або хто ми...
— Угу, — коротко мугикнула Алея і дістала з холодильника масло і яйця.
Цієї миті в бортових дверях з’явилась Тесс.
— Ке фет ву? — запитала дівчина. А збагнувши, що
розмовляє французькою, перепитала: — Чим зайняті? —
Відтак перевела погляд від Алеї до Леннокса: — Не заважатиму?
— Ні! — відповіла надто голосно Алея.
Леннокс гучно зітхнув, відклав кулю вбік і знову взявся
лагодити трос.
— Подзвоню батькам, — відрапортувала Тесс і зникла
у дівчачій каюті.
Замісивши тісто, Алея виробляла з нього маленькі
якірці й викладала у форму для випікання. Мовчання між
нею і Ленноксом стало напруженим, але вона продовжу-
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вала свою роботу. Нарешті помістила форму в духовку,
виставила температуру, зачинила дверцята й помила
руки.
— Алеє! — раптом підвівся Леннокс. — Що сталося?
— Що?.. Нічого. Я...
— Ти стала якоюсь дивною і різкою.
Леннокс намагався зазирнути їй у вічі, проте вона зі
сталевим поглядом різкими рухами натягувала рукавич
ки на свої спотворені вузлами руки.
— Ти образилась на мене? — запитав він.
— Ні. — Його близькість змусила її серце калатати. —
Нічого не сталось.
Леннокс якусь мить зволікав. А тоді відповів:
— Я вважав, що ми... друзі. Але, мабуть, помилився.
Він почекав якусь мить. А що Алея нічого не відповідала, то обернувся і вийшов із салону.
Кров у жилах Алеї пульсувала так сильно, аж у серці
боліло.
Вона підійшла до дверей своєї каюти і прислухалась.
Всередині панувала тиша. Тесс, напевно, вже завершила
розмову. Зайшовши всередину, вона зачинила за собою
двері.
На верхньому ліжку лежала Тесс і з похмурим обличчям гралася в телефоні.
— Що трапилось? — запитала Алея.
Тесс знизала плечима.
— Батьки?
— Так... — стиснула губи Тесс. — Я саме спробувала
розповісти своїй мамі, що сьогодні зранку ми з татом сні-
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дали в нашому улюбленому кафе. І тоді мама перепитала:
«У вашому улюбленому кафе? Я думала, його зачинили
на ремонт на все літо. Ти ж минулого разу говорила
про це?!» Такий прокол...
Тесс потерла очі, хитаючи головою, і пробурмотіла
щось французькою.
— Я могла б якось спробувати викрутитись. Та моя...
як би це сказати... мережа брехні так розрослась, що
я вже перестала її контролювати.
Батьки Тесс мали намір розлучитись і перестали спілкуватись між собою. Тому Тесс говорила своїй мамі, що
вона — з батьком, а батькові — що з мамою. А насправді
була на човні у відкритому морі! Як і Алея, Тесс любила
таке життя, цю свободу. Тому в жодному випадку не хотіла б, аби її таємниця розкрилась. Але брехня давалася їй
дедалі важче.
— От дурня!
Алея пробувала зосередитись на проблемах Тесс, хоча
насправді зайшла до каюти, щоб поговорити з нею про
Леннокса.
— Все це потроху переважає твої сили, так?
— Схоже на те, — скривилась Тесс. — До того ж це просто жахливо — отак брехати батькам. Розумієш, вони ж
нормальні насправді. Обоє.
Алеї дуже хотілося зарадити Тесс, адже вони вже стали
добрими подругами. І не тільки через те, що були єдиними дівчатами на борту та ділили спільну каюту на двох.
Тесс схилила голову набік.
— А з тобою що? Ти виглядаєш якоюсь наче втомленою.
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Алея опустила очі й відчула, що серце їй досі болить.
— Це через Леннокса...
Тесс зітхнула й сіла на ліжку.
— Та що ж із вами таке! — дивувалася Тесс. — Коли
він прийшов на борт, ти була постійно коло нього! Навіть
говорила, що ви з ним дуже тісно пов’язані... так, ніби ви
вже зналися ще до того, як узагалі зустрілись. Ну, ти ж
казала таке?
— Та казала... І в тому нічого не змінилося, — відповіла
Алея. — Схоже на те, що ми обоє, я і Леннокс... інакші.
— Проте Леннокс не розрізняє барв моря. І в нього
не з’являються зябра та перетинки, коли він потрапляє
у воду, — зауважила Тесс.
— Правильно, — погодилась Алея.
Він зміг прочитати повідомлення в сніговій кулі, але
решта рис, що вирізняли Алею, не стосувались його. Та
про це ще не знали ні Тесс, ні Бен, ані Семі.
— Ти закохана в нього? — з притиском запитала Тесс.
— Ні. — Алея опустила очі. А тоді ледь чутно додала: —
Я не хочу в нього закохуватись.
Тесс присвиснула. Алея підвела на неї погляд.
— Отже, ти в нього закохалась, — підсумувала дівчина.
— Я... — затиналася Алея, марно намагаючись бути
переконливою. — У нас спільне минуле! Рідна мама наказувала моїй названій мамі, аби я за жодних обставин не
контактувала з холодною водою, бо це для мене нібито
дуже небезпечно. Але, як виявилось, у мене немає жодних
проблем із водою. Одначе те, що вона говорила про воду,
напряму стосується Леннокса! І це страшенно дивно! —
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Алея нервово смикала свій рукав. — Ми якось пов’язані з Ленноксом. Коли я поруч із ним, то почуваюсь дуже
затишно. — Алея благально подивилась на Тесс, хоча її
подруга була непохитною. — І тут річ не в закоханості, а в
якійсь дивній спорідненості, — невпевнено додала Алея.
Тесс мовчала.
— І Леннокс точно не закоханий у мене, — переконувала далі Алея. — Цей його інстинкт... він прагне захищати
мене і впевнений, що це його найголовніше завдання. Тому
хоче постійно бути біля мене. Але він жодного разу не говорив, що я... подобаюсь йому. — Їй забракло повітря. —
Я не хочу бути тягарем для нього чи щоб Леннокс відчував
якесь зобов’язання переді мною. Він постійно намагається
бути поруч. Але це точно не тому, що він так хоче, а тому...
що повинен. Бо в ньому закладена ця «програма мого захисту», яка вмикається відразу, коли мені щось загрожує.
Тесс дивилась у нікуди.
Алея набралась мужності й запитала:
— Чи ти вважаєш, що він все-таки...
Тесс замислилась. Нарешті підвела погляд на Алею:
— Ні, — відповіла. — Я не вважаю, що він закоханий
у тебе.
Алеї перехопило подих.
— А ще я вважаю, що він цікавиться тобою тільки через те, що у вас є щось спільне, — прямо додала Тесс.
— Саме так. І не більше, — приглушено промовила
Алея.
Відчувши запитання в погляді Тесс, Алея похитала головою.
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— Ні! Більше нічого між нами немає! — додала вона
з таким переконанням у голосі, на яке тільки була спроможна.
Тесс зісковзнула з ліжка, невпевнено постояла якусь
мить перед Алеєю, а тоді обійняла її. І хоч вона й не була
надто охоча до обіймашок, проте не відпускала Алею
з обіймів. Алея поклала свою голову їй на плече, стримуючи сльози. Атож, вона здогадувалась, що Леннокс
бачить у ній тільки хорошу подругу й колегу по команді.
І вона може допомогти відшукати його коріння, але не
більше.
Коли Тесс її нарешті відпустила, вона витерла сльози
з кутиків очей, стиха проклинаючи шалене биття свого
серця.

У глибинах моря

Якийсь час Алея стояла на носі човна «Crucis», вдивляючись у воду. Та не для того, щоб розгадати послання
барв моря. Цього разу вона міркувала про щось інше...
Тесс сиділа недалеко від неї на скрині й шила. Здається, зашивала дірку на одній із футболок Семі й час від
часу позирала на Алею.
А на диванчику на кормі сидів Семі й вигравав різних
сумних пісень, що доносились вітром до Алеї і мало не
доводили її до сліз.
— Що за гнилий настрій тут панує? Ви що, посварилися? — несподівано запитав він, миттю з’явившись перед
Алеєю.
— Ні, — заперечила Алея. — В принципі ні.
Заковтнувши свіже тістечко, Семі проплямкав:
— Слухайте, це нікуди не годиться. Згідно з правилами банди, поганий настрій дозволяється мати дуже короткий час.
— Що це ще за «правила банди»?
Вишкірившись, Семі пропустив запитання повз вуха.
— Нам треба зробити зараз щось таке класне, що всіх
розвеселить... — почухав він підборіддя. — О, придумав!
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— Я вся в напруженому передчутті! — промовила Алея.
Атож, це ж зовсім непогана ідея — відвернути увагу від
важких думок.
— Ми пірнатимемо разом! — вигукнув Семі.
Алея здивовано глянула на нього. До цього часу вона
завжди пірнала наодинці, бо хотіла спочатку сама добре
ознайомитися з підводним світом моря. Та під час останніх занурень чимраз частіше бажала, щоб поруч був ще
хтось, з ким вона могла б ділитися всіма враженнями.
Семі з очікуванням дивився на неї.
— Я ще раніше хотів запитати тебе, чи можна з тобою
пірнати, але Бен заборонив мені. Він вважав, що треба
дочекатися, поки ти сама запропонуєш. Та зараз це суперважлива справа для доброго настрою цілої «Альфа
Кру». Тому ми просто мусимо це зробити!
— Окей! — розсміялась Алея.
— Єс! — Семі підняв угору руку із затиснутим кулаком. — Нарешті!
— Тесс? — покликала Алея і підморгнула їй.
Тесс підійшла:
— Що трапилось?
— На нас чекають пригоди, — поважно оголосив
Семі. — Ми разом будемо досліджувати приховані таємниці океану!
— О-оу-у! — У думках Тесс явно була десь далеко. —
Супер!
Алея підбадьорливо посміхнулась до дівчини:
— Я покажу тобі своє підводне сальто.
Це викликало теплу усмішку на обличчі Тесс.

21

— Залюбки пливтиму біля тебе під водою, — визнала
Тесс. — Хоча в порівнянні з тобою та іншими я... так би
мовити... трохи незграба.
— Мені дуже подобаються незграби! — вигукнула
Алея.
Це розтопило Тесс. Вона відклала своє шитво.
— Чесно кажучи, мене цікавить плавання, а особливо — всякі загадкові штуки.
— Мене теж, — погодився Семі.
— Ага! Хоча я вже давно не бачила у воді нічого загадкового, — сказала Алея. Проте, помітивши розчароване обличчя Семі, додала: — Можливо, сьогодні нам пощастить.
— Авжеж, пощастить! — промовив Семі й закивав головою, наче погоджувався із собою. — Ми ж бо везучі пірати!
— Ми — дивні пташки! — додала Тесс.
А Семі й Алея автоматично відповіли:
— …і нам так добре!
Підійшов Бен.
— Що тут відбувається?
Семі вискочив на скриню й широко розкинув руки.
— «Альфа Кру» готується до грандіозної події! — повідомив він. — У глибинах океану на них очікують неймовірні пригоди! А загадкові морські створіння випробовуватимуть мужність і хоробрість безстрашних, всесвітньо
відомих учасників банди!
Алея приєдналась до нього:
— Дізнайтесь продовження пригод славетних везучих
піратів!
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Бен, Семі й Алея вибухнули сміхом. Тесс лише криво
посміхалась.
Коли всі потроху заспокоїлись, Бен запитав:
— Ви не жартуєте? Ми всі йдемо пірнати?
— Якщо в нас достатньо спорядження для підводного
плавання... — відповіла Алея.
Бен почав рахувати:
— У нас є три. Один для Семі, один для мене і ще один,
що належить дядькові Оскару.
Дядько Оскар жив на «Crucis» разом з обома своїми
племінниками півроку тому. Та, відколи Бенові виповнилося вісімнадцять, хлопці плавали на човні самостійно,
а їхній дядько Оскар сидів десь у тибетському монастирі
та писав книгу.
— Три комплекти спорядження нам вистачить, — підсумував Бен. — Тобі, Алеє, не потрібен жоден, а Леннокс
у будь-якому разі не може до нас приєднатись...
— ...Бо не вміє плавати, — пробурмотіла Алея.
— Та навіть якби й умів, — заперечив Бен, — то не зміг
би через алергію на холодну воду, що викликає в нього
жахливі болі. Червоної папороті в нас уже немає?
Алея погодилась. Червона папороть — трава, яку Алея
знайшла на морському дні, — допомагала Ленноксу, коли
в нього виникали сильні болі від контакту з холодною
водою. І не мало значення, чи пив він її відвар, чи занурювався в нього. Трава здатна навіть запобігти болю, але
вони ще не дослідили, скільки часу так може діяти. Під
час своїх останніх підводних прогулянок Алея не натрапляла на поля червоної папороті.

23

— Так. Її більше немає. І тому в будь-якому разі він не
зможе з нами зануритись, — підсумувала Алея. — Ви вже
коли-небудь пірнали в Ла-Манш?
— Так, — кивнув Бен. — Але, якщо чесно, це не найулюбленіше моє місце для підводного плавання.
Алея розуміла, що він має на увазі.
— Так, море тут справді дуже брудне.
— Страшенно брудне! — підтвердив Бен. — Але це не
має жодного значення, адже ми пірнатимемо зі справжнісінькою дівчиною моря!
Алея засміялась.
— Отож, вперед! Переодягатись!
За двадцять хвилин усі були майже готові. Вітрила вони
знову згорнули, бо південно-східний вітер стих так само непомітно, як наринув. Алея трішки хвилювалась. Незабаром
вона вперше приведе у свій підводний світ когось іншого.
На Бенові, Семі й Тесс були неопренові костюми, ласти,
а на обличчях — маски для підводного плавання. Тесс не
дуже часто занурювалася, тому непокоїлась. Але, щоб не
виказувати цього перед іншими, для таких випадків завжди
зображала покер-фейс. Це був її фірмовий вираз обличчя.
Бен давав останні розпорядження, завершував приготування, а погляд Алеї був скерований на рубку. За стерном
перебував Леннокс. Він задумливо вглядався в далечінь.
Здавалось, був сумний, майже в розпачі.
— Дякую за твою підтримку, Скорпіо!
Леннокс мовчки кивнув.
Отже, вперед! Бен, Семі й Тесс занурились у всьому спорядженні, впавши спинами у воду, за ними Алея
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спритно стрибнула головою вперед, як була — в джинсах
і футболці. Щойно вона цілковито занурилась, відчула
пощипування в тілі, наче крізь нього пройшов струм. Тоді
почала перетворюватись: з жахливих вузлів між пальцями рук та ніг за секунди утворились міцні плавальні перетинки, а вузли за вухами перетворились на зябра, якими
вона могла дихати під водою. Одночасно її шкіра набула
сріблясто-зеленуватого полиску, а зіниці перетворились
на «котячі очі», завдяки яким вона могла навіть у темній
морській воді бачити все так добре, як у білий день.
Бен, Семі й Тесс зачаровано витріщились на Алею через свої маски. Вони ще ніколи не бачили, як вона перетворюється на дівчину моря. На їхніх обличчях відбивалося водночас ошелешення і замилування.
— Попливли! — промовила до них Алея своїм підводним голосом, який лунав дещо приглушено, та все ж був
достатньо зрозумілим.
Щосили відштовхнувшись ступнею у воді, вона рушила вперед. Друзі попрямували за нею. Бен і Семі мали вже
великий досвід життя на воді, тому добре плавали. Тесс
давалося все важче, тому вона трішки відстала.
Озирнувшись, Алея побачила, що навколо Тесс коливається велика пляма темних коричнево-червоно-чорних барв. Для Алеї це поєднання кольорів було знайомим. Вона колись бачила їх у пляшці води, яку пила Тесс
після телефонної розмови з мамою. Ці барви означали,
що вона обманює. А ще були знайомі ці пухнасті бежеві хмарки біля Тесс, перемішані з темними бульбашками: Тесс відчувала докори сумління. І Алея не здивува-
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лась, адже Тесс сама визнавала, що через усю цю брехню
з батьками почувалася жахливо.
Алея підпливла до Тесс і підхопила її під руку. У неї виникла ідея, як розрадити подругу.
— Ну що, ти готова до пригод? — запитала вона і, як
ракета, вистрелила з місця разом із Тесс.
Спочатку Тесс злякалася, та це швидко минулось. У її
очах засяяли іскорки захоплення. Алея засміялась і попливла ще швидше. Недавно вона точнісінько так само
прогулювалася в океані з китом, тому чудово розуміла цю радість. Довкруги Тесс вирували золотаво-жовті бульбашки, наче вибух конфеті. І Алея розуміла, що
з Тесс усе гаразд.
Зробивши у воді велике коло, дівчата підпливли до
Бена й Семі. Малий напружено дивився на неї, Алея ж
схопила його попід руку і попливла стрілою. Вони мчали
з неймовірною швидкістю, і, без сумніву, Семі точно верещав би від радості, якби не мусив тримати в роті мундштук для дихання під водою. Навколо нього теж вирували
золотаво-жовті бульбашки. Отже, з ним теж усе гаразд.
Нарешті настала черга Бена пролетіти водою з Алеєю.
Через блиск його очей біля Алеї вибухнули такі самі золотаво-жовті бульбашки, які вирували круг нього.
Алея сміялася. Що б їм іще таке показати? О, під водою можна зробити стільки відкриттів! Тоді Семі дивно
змахнув у воді обома руками так, ніби хотів допомогти
сонцю сходити. Бен, видно, зрозумів, що Семі має на увазі. Він теж почав жестикулювати у воді, ніби диригував
паличкою.
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Алея замислилась, а тоді здогадалася! У Бена в руці
була не уявна паличка диригента, а чарівна паличка! Їм
хотілося побачити щось магічне! Але тут, у Ла-Манші,
з цим було важкувато. Алея обшукала багато піщаних
мілин, сподіваючись знайти там гномів. Та, на жаль, не
здибала жодного відтоді, як тиждень тому цілий гурт маленьких створінь, усіх можливих ядучих кольорів, допоміг їм звільнити човновий гвинт від пластикового сміття.
Може, покликати особливе створіння, що знайде їм
гномів? Алея глибоко вдихнула крізь зябра:
— Фініє-шукачко, ти мені потрібна!
Тепер вона зрозуміла, що голос у воді поширюється
значно швидше, ніж у повітрі, і що навіть дуже віддалені
від неї істоти можуть чути її голос. Хоча останніми днями
вона намагалася викликати Фінію, проте марно. Та не з’явилася на її поклики.
— Я прибула! — несподівано дзвінко пролепетав голосок позаду Алеї.
Очі в Тесс почали розширюватись, і Алея обернулась.
І справді, позаду неї зависла красива кремово-блакитна Фінія-шукачка. Фінії мали вигляд поєднання корала
і невеличкого деревця, у них були тисячі очей на численних гілочках, які, наче щупальця восьминога, коливались
у воді.
Бен зачаровано спостерігав за Фінією, а Семі аж тремтів від захоплення.
Алея звернулась до коралово-щупальцевого деревця:
— Я шукаю гномів. Мені потрібно запитати у них, що
вони знають про людей моря.
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Фінії, на жаль, не відповідали на жодні запитання. Зате
гноми чудово знали таємничий світ моря й охоче розмовляли. Під час останньої зустрічі з ними Алеї не вистачило
часу запитати в них щось про власне походження. Тому
вона вирішила з’ясувати це зараз.
Про людей моря Алея не знала геть нічого, тільки те,
що вони існують. Але чому вони зникли? Що трапилося? У її голові кишіло запитаннями, на які вона будь-що
прагнула отримати відповіді. І бажано не чекати аж до
Лох-Нессу. Алея напружено дивилась на коралово-щупальцеве деревце.
— У моїй частині моря, окрім мене, немає більше нікого магічного, — продзвеніла Фінія.
Алея розчаровано похнюпилась. Коли Тесс запитально
поглянула на неї, Алея усвідомила, що розмовляла з Фінією мовою води, як нещодавно з гномами. Цю мову не
зрозуміли Тесс та інші. Невідомо, чому її розуміла Алея.
Просто якось природно починала розмовляти нею, щойно зустрічала чарівних істот.
— А які ще є магічні істоти, окрім гномів і фіній? — запитала Алея, хоча була майже впевненою, що та не відповість.
Її передчуття миттю справдилося.
— Не запитуй мене ні про що, — відповіла Фінія, пролепетавши це дзвінко й водночас невдоволено. — Я — Фінія-шукачка. Я шукаю.
— Так, авжеж. Пробач, — пробурмотіла Алея, хоча
треба ж було спробувати.
Фінія могла будь-якої миті вшитися геть, тому Алеї по-
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трібно було сконцентруватись і поставити перед Фінією
інше важливе завдання.
— Знайди, будь ласка, для мене червону папороть.
Фінія мовчала, ворушачи рученятами-гілками у воді.
Алея знала: якщо десь поблизу є червона папороть, то
цієї миті Фінія вираховує найкоротший шлях. А тоді помчить туди блискавкою.
І тому дала знак Бену, Тесс та Семі, щоб вони міцно
трималися за неї. Бен і Семі вхопилися за її руки, а Тесс —
за пояс джинсів.
— За мною! — раптом продзвеніла Фінія.
Вона підняла рученята догори над собою і завертіла
ними швидко, як пропелером гелікоптера. Відтак одним
рухом рвонула з місця.
— Тримайтесь міцно! — крикнула Алея і рушила за Фінією.
Алеї нелегко було тягнути на собі трьох людей, двоє
з яких міцно тримали її руки. Та оскільки для плиття їй
потрібні були тільки ноги та стопи, то вона справлялася.
Компанія занурювалася дедалі глибше. Кілька разів їм
довелося оминати величезні, як шафа, клубки нафти, що
плавали у воді. Та Алеї такі ситуації були знайомі, тому все
минуло без складнощів. Нарешті вони досягли морського
дна, і тоді вона побачила червону папороть. Поля червоних кущів тягнулись ген далеко морськими долинами.
— Я знайшла те, що ти шукала, — продзижчала Фінія
і провела її до краю поля. — Я шукачка.
— Чудово! Дякую тобі! — гукнула їй Алея, але та, обернувшись, уже щезла.
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Бен, Семі й Тесс відпустили Алею. Бен пішов досліджувати рослини, а Семі ще проводжав поглядом Фінію.
Навколо Тесс утворилася оранжева водоверть: Тесс боялась. Алея підпливла до неї.
— Ми зараз на морському дні, але будь-якої миті
я можу без проблем віднести тебе нагору, — запевнила
вона Тесс.
Дівчина нібито трішки заспокоїлась — кивнула, і оранжеві бульбашки дещо зблідли. Алея взяла її за руку.
— Нарвемо трохи червоної папороті для Леннокса, —
і потягла Тесс за собою.
Разом вони пропливли трішки краєм поля, де росла
папороть. Бен та Семі приєднались до них.
Морське дно мало непривабливий вигляд, почасти через те, що було дуже замулене. У намулі подекуди стирчали пляшки, пакети, разові бритви, зубні щітки, столові
прибори та інше сміття, що колись було частиною буденного людського життя.
Коли вони пропливали вздовж грядок, засаджених
червоною папороттю, Алея вкотре запитувала себе, хто б
міг їх насадити. Може, люди моря? Чи гноми? Або ж інші
чарівні морські істоти, яких Алея ще не знала? Та, хто б це
не був, для чогось же він потребував так багато червоної
папороті. Бо інших рослин, посаджених саме грядками,
вона не бачила в жодному місці океану, де бувала.
Зненацька вона зауважила біля грядки щось таке, що
рвучко рухалося. І сіпнулася з несподіванки. Тесс перелякано показувала на те саме місце в намулі, а Семі — на
інше неподалік. Там теж щось ворушилось.
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Дівчина сахнулася, помітивши, що довкола рухається
все морське дно! Може, це гноми? Ні, гноми полюбляють
поверхневі піщані мілини, а не глибини глибин.
То було щось інше. Усе морське дно довкола інтенсивно ворушилось, наче під ним була ціла морська армія.
Серце Алеї мало не вискакувало з грудей від хвилювання.
І тоді почали з’являтися ВОНИ!

