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Ш
паркий морський вітер 
ударив у важкі вітраж-
ні віконниці та з гур-
котом розчинив їх. Від 

того грюкання Василина прокинулася і рвучко сіла в ліжку.
У прямокутному вікні прозирало хмарне сонне небо, і тіль-

ки на обрії, де крізь щільну полуду хмар уже продзьобувалися 
промені світанку, розпливлася яскраво-пурпурова тоненька 
смужка.

Мабуть, уже час вставати. Годинник, що висів над дзерка-
лом і мав вигляд жовтого повного місяця, показував за п’ять 
хвилин шосту. Скоро він перетвориться на тарілку з ложками 
та виделками — час снідати. А відтак годинник стане жовто-
гарячим сонцем, що означатиме вільний час, а рівно о другій 
дня перетвориться на круглу тацю з ручками — знак родин-
ного обіду. Коли тацю змінить чайник, настане час чаюван-
ня, найсуворіше дотримувана традиція в замку: на низень-
кому овальному столику з’явиться чашка гарячого чаю і не 
зникне, поки Василина не вип’є увесь напій. Якщо годинник 
обернеться колесом, це означатиме, що наближається поїзд-
ка; а рівно о десятій вечора, коли вже треба вкладатися спа-
ти, на стіну знову повернеться місяць.

Василині страшенно подобався цей часодійний годинник, 
адже, окрім своїх перетворень, він передавав ще й спеціальні 
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повідомлення. Наприклад, коли приїжджав хтось із сім’ї — 
лунали три гучні удари і циферблат перетворювався на герб 
Огнєвих — зламану золоту стрілу на чорному тлі. Якщо за-
мок відвідували почесні гості — годинник показував їхній 
фамільний герб або відзнаки. Няня дітей — пані Фіала, до-
бросерда повненька жіночка середніх літ — розповідала Ва-
силині, що, коли в їхньому домі панувало напруження, напри-
клад відбувалося щось прикре, годинник починав поспішати, 
а якщо родині загрожували ззовні — хід часу на годиннику 
сповільнювався, циферблат тьмянів і навіть укривався ша-
ром сірого пилу.

Але найцікавішим виявився головний годинник, що висів 
на найвищій вежі замку — Часовій. Коли вони вперше огля-
дали Чорновод, батько розповідав Василині, що такий годин-
ник — це серце будь-якого часового замку, що зберігає його 
Час. За ним звіряють усі інші годинникові механізми замку і 
ним опікуються передусім. Цей годинник міг навіки зупини-
тися тільки тоді, коли замок зруйнувано дощенту. Під час ві-
йни, коли замок обложено, бій у фортеці точився доти, доки 
працював головний годинник. Якщо він зупинявся, мешкан-
ці замку здавалися, бо разом із часом танула остання надія 
відродити свій дім...

Проганяючи дрімоту, Василина щосили помотала головою, 
підхопилася й почала розмахувати руками й ногами. У замку 
прокидалися рано, до сніданку залишалося всього дві години, 
а вона ще збиралася трохи політати над морем.

Чорновод був величезним багатоповерховим замком, на 
верхівці якого примостилися вісім однакових веж із вузькими 
конусоподібними дахами. Вежі називалися за сторонами сві-
ту: Північна, Північно-Східна, Східна, Південно-Східна і так 
далі. Вони оточували ту саму головну вежу замку — Часову.

Зелена кімната Василини розміщувалася на самому вер-
шечку Східної вежі. Крізь розчинені віконниці звідси можна 
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було спостерігати за кораблями, що пливуть до безмежного 
моря. Праворуч, на південному сході, тягнулася далека вер-
вечка островів, ледь помітних у густому туманному серпанку. 
Василина пообіцяла собі якось зважитися на довгу подорож 
і неодмінно там побувати.

Від першого дня появи в Чорноводі Василина завела зви-
чай щоранку літати навколо замку. Спершу вона боялася, що 
хтось її зупинить, але жодного разу цього не сталося — може, 
в межах певного простору дозволялося літати без остраху, 
а може, Нортон-старший наказав не заважати дочці трену-
ватися літати.

Єдине, що не подобалося Василині, — це близьке сусідство 
з Нортом, який мешкав у Південно-Східній вежі. Одної дни-
ни, сидячи на підвіконні, вона так замилувалася призахідним 
сонцем, що не помітила, як Норт тихо прочинив вікно сво-
єї кімнати і жбурнув у сестру великий волоський горіх, по-
ціливши їй прямо в лоба. У неї потім цілий день голова гула! 
Після цього вона стала обережнішою і навіть рано-вранці, ви-
літаючи на прогулянку, завжди поглядала на вікна вежі пра-
воруч. На щастя, Північно-Східна вежа була порожня, а Дей-
лина кімната розміщувалась далеко — в Південній. У Північ-
ній мешкав сам Нортон-старший, і дітям заборонялося ступа-
ти навіть на сходи, що вели до цієї вежі. Західна вежа звала-
ся Самотньою, вона була завжди порожня. Але Василина чу-
дово пам’ятала погрозу Олени колись таки замкнути там мо-
лодшу дочку Огнєва, тому, попри страх, дівчинці все ж кор-
тіло коли-небудь туди зазирнути — просто так, із цікавості. 
Самотня вежа уявлялася їй похмурою та холодною, де по го-
лих кам’яних стінах, напевно, порозвішувано якесь тортурне 
знаряддя: мотузки, гаки та ланцюги, а зі стелі звисає сивими 
патлами старезна павутина. Василина готова була закластися, 
що задля більшого ляку в цій кімнаті ще й висить портрет са-
мої Олени Мортинової. Але під час огляду замку батько чомусь  
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пропустив цю вежу, навіть прохід на сходи перепиняли важ-
кі залізні двері з годинниковим механізмом.

Час летів непомітно. Василина цілими годинами сиділа в 
родинній бібліотеці, намагаючись якнайбільше довідатися 
про часодійство. Зазвичай вона проходила туди через нуль-
дзеркало, встановлене в її кімнаті, оскільки в коридорі загро-
жувала небезпека здибати Норта або Дейлу.

Василина раділа, що бачила брата й сестру тільки під час 
сніданку чи обіду, і завжди в присутності когось із прислу-
ги. Зазвичай усі вони мовчки поглинали їжу, лише зрідка об-
мінюючись крижаними, ненависними поглядами. Вечеряти 
дозволяли у своїх кімнатах, і Василина, звичайно, ніколи не 
випускала такої можливості.

У передостанній день серпня, як завжди, Василина пішла 
снідати до їдальні. Незважаючи ні на що, Василині подобалася 
ця кімната. У самому центрі стояв овальний стіл, накритий бі-
лосніжною скатертиною, уздовж стін тягнулися ряди низьких 
дерев’яних буфетів, заставлених срібним посудом. З невисокої 
стелі над столом звисали на довгих шнурах химерні бронзові 
люстри, на стінах, покритих неяскравими смугастими шпале-
рами, висіли старовинні картини у важких рамах — морські 
пейзажі, кораблі, зображення крилатих людей, а біля далекої 
стіни, у жерлі каміна, за високими візерунчастими ґратами, 
завжди горів веселий, тріскотливий вогонь. 

Коли ставало геть нудно, Василина розглядала всі ці кар-
тини, люстри, посуд або витончений пісочний годинник на 
камінній полиці — у вигляді скелі, оточеної феями з барвисти-
ми скляними крилами, або ж відчужено дивилася на полум’я, 
аби лише не спілкуватися з Нортом і Дейлою.

Сьогодні вранці в їдальні не зосталося й сліду звичної 
сон ної тиші. Василина відразу збагнула причину пожвавлен-
ня: на чільному місці за овальним столом сидів батько. На 
його незворушному обличчі трохи відбилася втома — видно, 
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він щойно зняв дорожній плащ. Хоч Нортон-старший іноді 
й з’являвся в замку на коротку часинку (про це повідомляв 
годинник у Зеленій кімнаті), Василина бачила батька дав-
но — в перший день свого прибуття в Чорновод, коли вони 
разом оглядали замок.

— Здрастуй, Василино, — зі звичною байдужістю приві-
тався батько. — Ти запізнилася.

Василина хотіла відповісти, та так і заклякла на місці — 
вона побачила ту, що сиділа праворуч від Нортона-старшого.

— Привіт, милочко, — кисло сказала Олена Мортинова 
і звернула на дівчинку холодні яскраво-блакитні очі. — Ми 
тебе зачекалися, люба. — Попри ласкаві слова, її голос со-
чився отрутою.

— Вона завжди спізнюється, — зараз же бовкнув Норт, а 
Дейла кивнула, підтверджуючи.

— У тебе червоні очі, — помітив батько, пильно вдивляючись 
у Василинине обличчя. — Мабуть, од вітру... І часто ти літаєш?

— Вона щоранку гасає над морем, хоча це заборонено! — 
поскаржилася Дейла. Але в її голосі проскочили заздрісні 
нотки, адже тільки в неї з родини Огнєвих не було крил.

— Мені ніхто не забороняв, — огризнулася Василина. — 
Я просто тренуюся.

— Яке нахабство, — криво усміхнулася Олена, постукуючи 
пальцями по своєму часівному браслету. — Ти мусиш віддати 
її до якоїсь закритої школи, де панує сувора дисципліна, а за 
кожну провину стьобають різками. Вона виховувалася дале-
ко від цивілізації, їй явно бракує витонченості. У моїй школі 
з неї кепкуватимуть.

Василина навіть не поглянула в бік пані Мортинової. Для 
себе вона вирішила завжди ігнорувати батькову подружку. 
Щоправда, Василина не чекала, що доведеться так скоро з 
нею зустрітися, та ще й снідати за одним столом. Силкую-
чись приборкати трем у руках і ногах, спричинений радше 
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неприязню, ніж хвилюванням, дівчинка сіла на своє звичне 
місце — навпроти каміна — і вп’ялась очима в пісочний го-
динник, оточений феями.

Запанувала гнітюча тиша.
— Для польотів над морем потрібні захисні окуляри, — 

несподівано промовив Нортон-старший, дивлячись дочці у 
вічі. — Особливо якщо хочеш навчитися літати швидко... Нор-
те, в тебе ж є кілька пар? Віддай одну з них сестрі.

Почервонівши, брат повільно кивнув, немовби хтось си-
ломіць нагнув його шию.

— Не забудь, сьогодні ж, — суворо додав батько, і хлопчак 
ще дужче скис — втямив, що це наказ.

— Нортоне, не слід потурати дітям у забаганках, — солод-
каво проспівала Олена. — Їм потрібна дисципліна. Спочатку 
ти дозволяєш їй літати, вона відчує волю, а відтак і суперечи-
тиме тобі в усьому. Та й не варто дозволяти своїй... меншень-
кій, — гострий позирк на Василину, — літати хтозна-де без 
нагляду… А якщо раптом уб’ється? — Останні слова жінка 
проказала з прихованим сподіванням.

— А мені здається, є надійніші способи вбитися, чи не 
так? — не витримала Василина. — Наприклад, потрапити в 
часову петлю з якоюсь божевільною.

У пані Мортинової видовжилося обличчя. Часівниці знадо-
билося кілька секунд, аби опанувати себе, та ось її лице знов 
набрало незворушності. Вона навіть поблажливо посміхнула-
ся: мовляв, що ці діти тільки не вигадують.

— Цікаво, — невблаганно вела далі Василина, — чи ка-
рають за ефер вогняного хреста? Напевно карають, бо це ж 
злочин!

І Олена зірвалася.
— Ах ти ж фейра! — просичала часівниця, підводячись, 

але її миттю урвали: Нортон-старший дзвінко постукав каво-
вою ложечкою по ніжці свого срібного кубка.
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— Василино, ти будеш покарана за грубість, — як нічого 
й не було, оголосив він. — Ну а тепер, якщо ніхто не запере-
чує, ми могли б розпочати сніданок.

На столі з’явилася велика срібна тарілка — млинці з різ-
ною начинкою, а поруч декілька чаш із вершками, варенням 
і солодкими соусами.

Після сьогоднішнього тривалого польоту Василина стра-
шенно зголодніла. Тому, попри свій гнів через не таке вже й 
справедливе покарання, дівчинка схопила одразу три млин-
ці під несхвальний Оленин погляд.

— Ніякого виховання… — мляво промимрила пані Мор-
тинова.

Раптом двері їдальні широко розчинилися, пропускаючи 
ще одного гостя. Сьогодні Марк красувався в стильному, але 
звичайному для часівників вбранні — на ньому була довга 
сорочка-туніка з коміром-стійкою та широкими манжетами, 
яку носили поверх штанів.

— Прошу вибачити мені за запізнення, — почав він, укло-
нившись господареві. — Мене затримала одна важлива спра-
ва, що вимагала моєї особистої присутності.

Після такого пафосного висловлювання він підійшов до Оле-
ни й галантно поцілував їй руку. Василина зайшлася кашлем, 
аби придушити сміх, що рвався назовні: трепетне ставлення зо-
лотого ключника до великої часівниці важко було не помітити.

Нортон-старший посміхнувся краєчком вуст — вочевидь, 
його теж це бавило.

— Ми щойно почали, мій любий. — Пані Мортинова по-
слала хлопчині привітну посмішку.

— Сідай на вільне місце, Марку, — недбало кивнув Нортон-
старший.

Марк привітався з Нортом, чемно кивнув Дейлі, через що 
на її щоках заграв легкий рум’янець, і опустився на стілець 
поряд із Василиною.
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— Привіт, руда, — стиха привітався він і додав ледь не-
чутно: — Щось ти надто радісна як для людини, з вини якої 
загинуло двоє друзів.

— Діана просто заснула, — процідила у відповідь Васили-
на. — А з Фешем все гаразд...

Марк не відповів, але з його зловтішної усмішки дівчин-
ка зрозуміла, що з Драгоцієм напевно не все гаразд, і серце 
її стривожено тьохнуло.

Тим часом розмова за столом зайшла про прийдешнє свя-
то: завтра ввечері, в останній день літа, у Чорновод мають 
з’їхатися часівники з усієї Ефлари. Вшановуватимуть усіх 
ключників і святкуватимуть порятунок світу. А крім того, 
Нортон-старший збирався скликати закриту для сторонніх 
нараду з нагоди «загостреної політичної ситуації». Більше з 
цього приводу батько нічого не сказав, хоча Василині вельми 
кортіло дізнатися, що він має на увазі...

Олена повідомила, що всю організацію заходу візьме на 
себе: зустріч почесних гостей, прикрашання зали і, зви-
чайно, бенкетне меню. Василина слухала одним вухом, 
міркуючи про те, як би їй сприснути з цього безглуздого 
свята, тим паче що всім заправлятиме нестерпна Морти-
нова. Може, прикинутися хворою? Чи добряче побитися 
з Нортом, щоб її покарали? Остання думка дівчинці осо-
бливо сподобалася.

— Мають бути присутніми всі ключники, — гучно наго-
лосила Олена і пильно глянула на Василину, неначе здога-
дуючись, про що вона думає. — Звичайно, окрім нашої зача-
сованої бідолахи Фрезер. Ох, і засмутилися ж феї... — Вона 
хижо посміхнулася.

— А вже відомо, хто напав на Діану? — голосно запитала 
Василина, з надією поглянувши на батька. Вона навіть під-
велася від хвилювання. Марк із Нортом хутко нашорошили 
вуха, а Дейла зацікавлено примружилась.



13

— Відомо, — в цілковитій тиші відповів Нортон-старший. — 
Група спеціально навчених часівників ходила в минуле цієї 
знаменної події, аби дізнатися та записати, як же все було 
насправді. Такі речі слід проробляти вкрай обережно, щоб 
не порушити ходу історії. Ми з’ясували все, що хотіли знати.

— І хто ж це? — і далі наполягала Василина.
Погляд Нортона-старшого став суворішим.
— Це секретна інформація. Не для балакучих підлітко-

вих ротів.
— Я впевнена, що це зробила Резникова! — миттю розпа-

лилася дівчинка. — А ви її... покриваєте! А може, й він! — Ва-
силина тицьнула в Марка пальцем. — Він точно міг напасти 
на Діану!

— Або ти? — гидко вищирився той, скорчивши здивовану 
мармизу. — Може, це тебе... гм... покривають?

— Ти першим прорвався до мене і забрав Пурпуровий Квіт!
— Припинити суперечки! — суворо прикрикнув на них 

Нортон-старший. — Я забороняю говорити про це. Ви й так 
почули досить... Буде краще, якщо ми повернемося до обго-
ворення свята.

— Непогано б переглянути список гостей, — одразу ж під-
хопила Олена. — Прилетять кілька осіб із РадоСвіту. Астаріу-
са не буде, він знову зачинився у своїй Зоряній вежі. Ходять 
чутки, що наш великий часодій знову мандрує по майбут-
ньому... — Вона вигнула брову, виказуючи явне несхвален-
ня. — Навіть дивно, як він ніколи не пропускає своїх занять 
із учнями.

— Можливо, наближається його година. — Очі Нортона-
старшого таємничо зблиснули. — Та не будемо про це наразі.

Василина помітила, що від цих слів на Олениному облич-
чі відбилося надзвичайне хвилювання, яке вона силкувалася 
приховати.

— А що в нас з іншим великим часодієм?
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— Астрагор пообіцяв прислати кількох Драгоціїв, — про-
довжив Василинин батько. — Оскільки Діана Фрезер засну-
ла... назвемо це так... Залізний Ключ нестиме один із Часово-
го Кола, а саме — Захарра Драгоцій. Наскільки я знаю, дуже 
здібна дівчинка, вона не раз мандрувала в часі.

Василина радісно стрепенулася. Марк зі свистом видих-
нув: мабуть, йому не до душі були геть усі Драгоції без ви-
нятку.

— Коли вони приїдуть? — зараз же уточнила Олена Мор-
тинова.

— Вони прибудуть сьогодні десь о сьомій вечора. Мабуть, 
перейдуть часовим мостом, як і завжди.

— Ох, такий неприємний перехід...
Василина нишком гмикнула, але, як не дивно, всі це по-

мітили.
Олена стиснула губи.
— Нортоне... А ти не думав, що твоїй дочці просто необ-

хідно вступити до Ордену Непростих і таким чином зв’язати 
себе клятвою мовчання? Вона занадто балакуча.

Василина хотіла заперечити, що не збирається нікуди всту-
пати і взагалі — зовсім не балакуча! Але передумала, бо ж 
інакше виявиться, що вона й справді язиката.

— Поки ви не розійшлися, я хочу дещо оголосити. — 
Нортон-старший обвів поглядом усіх своїх дітей. — На жаль, 
незабаром я муситиму поїхати. Можливо, надовго.

— Куди?! — вихопилось у Василини.
Над вухом прошелестів ледве чутний шепіт Марка:
— Тяжкі часи настають, еге ж, Огнєва?
Василина крадькома штовхнула його коліном, почувши у 

відповідь тихий, глузливий свист.
— На час моєї відсутності вас опікатиме пані Мортино-

ва, — ігноруючи вигук дочки, вів далі Нортон-старший. — 
Вона люб’язно погодилася взяти на себе клопоти щодо вашо-
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го офіційного вступу до Школи світлочасу й темночасу. Ну, 
і буде наглядати за вами...

— А також займатися підготовкою подорожі в Часовий 
Розрив, — м’якенько додала Олена. — Я вже поговорила з 
Астаріусом про те, щоб він більше приділяв уваги часовим 
переходам.

— Так, саме так, — підтакнув Нортон-старший. — Нам 
усім хотілося б якнайшвидше знайти замок Ефларуса. Ну а 
я, гадаю, встигну повернутися до свята Листопада.

Олена кивнула і граційно підвела руку, знову закликаю-
чи до уваги.

— У вірші про Ключі сказано, що Розколотий замок укаже 
Кришталевий Ключ, — прощебетала вона співучим голосоч-
ком. — сподіватимемося, що Маришка виправдає наші надії 
і ми зможемо повернути час у найлегендарніший із часових 
замків... Зможемо відродити його, подарувати замку Ефлару-
са нове життя!

— Гадаю, так і буде...
Василина не слухала: від неймовірного збудження в неї, мов 

буряком намащені, пашіли рожевим вогнем щоки та краї вух.
Батько пообіцяв захищати її! І ось він від’їжджає не знати 

куди, не знати наскільки... І, мало того, залишає під опікою 
запеклого ворога — Олени!

— Отже, ми дійсно мандруватимемо Часовим Розривом? — 
запитав Норт. Його обличчям промайнув острах. — А це не 
дуже… небезпечно?

— Тепер, коли нашим планетам ніщо не загрожує, не слід 
перейматися, — запевнив батько. — Крім того, я вже говорив, 
за вами наглядатимуть.

— Авжеж, звісно, без нагляду не залишимо.
Олену, видно, напосіли якісь дивні роздуми. Вона не ди-

вилася на Василину, але в дівчинки склалося враження, що 
велика часівниця зараз міркує тільки про неї.
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— Так, Нортоне, ти запитував, як ідуть справи з приго-
туванням до школи... Апартаменти для твоїх дочок уже гото-
ві. У Дейли буде окрема кімната в стилі бароко — пурпурові 
тканини, золота ліпнина, дзеркала й розписні гобелени на 
стінах. Ти ж знаєш, це мій улюблений стиль! Епоха раннього 
часодійства, часи мушкетів, перук, мережаних суконь... Нова 
зоря механіцизму, доба великих учених і хоробрих мандрів-
ців. — Вона мрійливо посміхнулася, і погляд її затуманив-
ся. — Я люблю навідуватися в ті часи... Скільки ж чудових 
речей було створено в ті роки!

— Мені більше до вподоби Вікторіанська епоха, — в тон 
їй відповів Нортон-старший. — Часи карколомних відкриттів 
і великих подорожей... Часи дивовижних механізмів, доба 
вільнодумства, руйнації старих підвалин і створення нових 
ідеалів. Мій дід, ти знаєш, про кого я, чудово жив тої пори — 
і час віддячив йому, його не забули.

Василина здивувалася, як перемінилося батькове облич-
чя: його очі, зазвичай холодні та байдужі, зараз гарячково 
виблискували вогнем.

— Так-так, твій дід був видатною людиною, — шанобливо 
схилила голову Олена. — Він подарував часовому світові чи-
мало цінних винаходів.

— А ти, певно, нічогісінько не знаєш про свого знаменито-
го прадіда, — раптом шепнув Марк Василині. — А це ж був 
реально великий часівник. І хоч він не завжди чинив за за-
коном, часто використовував заборонене часодійство... Од-
наче вся сучасна часова спільнота шанує його справи. А ти 
й гадки про це не маєш. Ось чому ти — несправжня Огнєва.

Василина не відповіла, але з такою силою штрикнула ви-
делкою в млинець із вишневим варенням, що розбризкала 
всю начинку.

— Та ще й нечупара. — Марк гидливо струсив кілька кра-
плин, що ляпнули йому на рукав.
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— Для Василини теж готова кімната? — У батьковому го-
лосі чулася проста ввічливість.

— Звісно, — неуважно відповіла Олена. — Друга твоя до-
чка матиме не гіршу кімнату... Ну, може, у спокійніших то-
нах. Ти ж бачиш, твоя меншенька й так занадто знервована.

Василина хутко уявила, яке житло приготувала їй Олена. 
Чомусь знову згадалася Самотня вежа.

Дівчинка рвучко підвелася й промовила:
— Я не хочу жити в Рубіновому Шпилі.
За столом запанувало мовчання.
— І де ж ти збираєшся ночувати в такому разі? — крижа-

ним тоном запитала Олена. — Може, в Лазорі, з простими 
ремісниками?!

— А це можливо? — миттю зраділа дівчинка. — Якщо це 
правда, то я б...

Вона поглянула на похмуре батькове обличчя й замовкла.
— Великий Час! Ти хочеш жити з ремісниками? — Олена 

Мортинова так щиро здивувалася, що розгубила всю свою 
пиху. — У кімнатах, де мешкає по декілька людей? У грязюці, 
убозтві та вічному гармидері?

— Так, звучить чудово, — погодилася Василина, думаючи, 
що серед спокійних тонів їй буде значно гірше.

— Я дуже хочу жити в Лазорі, — твердо повторила вона, 
дивлячись тільки на батька.

— Ти хочеш жити в оселі мого ворога? — сухо перепитав 
той. — У домі часомайстра Лазарева?

— Так, — з викликом наголосила Василина. — Він твій 
ворог, а не мій.

Норт із Дейлою одночасно скривилися, ніби кислицю з’їли.
— А втім, добре, — раптом погодився Нортон-старший. — 

Хай буде так.
Олена тяжко і знервовано зітхнула, явно не схвалюючи 

зайвої поблажливості господаря замку.



— Ми тебе й там дістанемо, Огнєва, — тайкома шепнув 
докучливий Марк Василині, коли вона знову опустилася на 
стілець. Вочевидь, його вельми бавила родинна суперечка.

— Відчепись від мене, — огризнулася Василина.
Замість відповіді Марк щосили наступив їй на ногу, під-

бор його черевика виявився дуже гострим.
— Ти не передаси мені млинчика? — фальшиво вишкіря-

ючись, попросив він.
Василина мовчки вхопила млинець прямо з тарілки, гар-

ненько вмочила його у вершки і вправно припечатала на іде-
ально випрасувану сорочку Марка.

Дейла охнула, прикривши рота руками, Норт навіть підві-
вся з несподіванки, батько здивовано підвів брову, а в Олени 
вислизнула виделка й дзвінко пострибала-побрязкотіла під-
логою.

У їдальні запала мертва тиша. Маркова мармиза щосе-
кунди змінювала колір: то червоніла, то здавалася білою-
білісінькою. Його очі вирячилися в одну цятку, і лише губи 
дрібно тремтіли, видаючи гнів. З усього було видно, що тіль-
ки присутність дорослих заважає йому тут-таки і вбити Ва-
силину.

— Ти поводишся жахливо, — холодно проказав Нортон-
старший. — Будь ласка, облиш нас, Василино.


