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ПОНЕДІЛОК, 7.30
(153 години і 30 хвилин до Великого вибуху)

Чи є щось смішніше за промоклого, брудного і трем-
тячого від холоду кокер-спанієля?..

Звичайно, що є.
Промоклий, брудний і тремтячий від холоду ко-

кер-спанієль, за яким чалапає промокла, брудна і трем-
тяча від холоду одинадцятирічна особа.

Рудий кокер-спанієль має довгі вуха, короткий хвіст, 
поважний погляд і грізне ім’я Термінатор.

Одинадцятирічна особа — це худий, світловолосий 
ангелик із лагідним поглядом, якому він намагається на-
дати понурого, трохи іронічного виразу. Але все намарно, 
особливо коли його окуляри в червоній оправі пітніють 
і він мусить щосили витріщати очі, аби що-небудь бачити.

А як звати цього кумедного чахлика?
Криспін. Так-так, Криспін. Найдурніше у світі ім’я.
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— Криспінку, — часто повторює мама, — колись ти 
будеш вдячний, що я дала тобі таке оригінальне, зате 
елегантне ім’я.

Колись, може, й так. Але зараз ім’я Криспін тільки 
додає нашому героєві клопотів. Від першого класу він 
змушений терпіти жарти на кшталт: «Кра-кра-кра, кри-
кри-кри, дурне імення маєш ти!» Або: «Кнопка Мальвінка 
цілує Криспінка!» Без сенсу, зате смішно. Смішно — це на 
думку однокласників Криспіна. Сам же він якось не ба-
чить нічого кумедного в знущанні з чужого імені. Просто 
звик до безглуздих насмішок і навчився їх ігнорувати.

Гірше те, що недавно приятелі відкрили одну таєм-
ницю. Криспін не вміє битися. Тому зараз кожен пробує 
стукнути його в чоло, поставити підніжку, викрутити 
руку… Жах! На додачу, Криспін сам не знає, чому не 
обороняється. Якби раз чи другий ударив якогось кривд-
ника, то, може, дали б йому спокій. Але бити когось 
всерйоз, щоб заподіяти кривду, щоб заболіло, щоб кров 
пішла… Криспін не може себе пересилити. Тому терпить 
кпини з надією, що зрештою хлопцям набридне. Наразі 
цього ніщо не передвіщає. Навпаки, з кожним днем вони 
дедалі більше набирають обертів. Який доказ? А хоч би 
теперішній вигляд Криспіна.

З досвіду попереднього дня, коли вони з Термінато-
ром провели ціле недільне пообіддя, тікаючи від пере-
слідувачів, що причаїлись у саськокемпських1 вуличках, 
1 Saska Kępa (Саська Кемпа) — частина Варшави, розташована на пра-

вому березі Вісли. (Тут і далі прим. перекл.)
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Криспін вирішив, що сьогодні вони підуть до Скаришев-
ського парку. Трохи довший шлях, зате майже жодного 
шансу зустріти знайомих, особливо о цій порі. Тільки б 
непомітно перейти з Ірландської вулиці на Саську, а звід-
ти вже якісь два кроки до пішохідного переходу через 
алею Вашингтона.

І хто б подумав, що хтось із бездумних гнобителів 
Криспіна теж вигулює зранку собаку?! Наприклад, Ґриз-
мол стояв біля дитячого садка, тупо дивлячись на свого 
(такого ж інтелігентного) бультер’єра. Бультер’єр саме 
мітив якесь авто, а Ґризмол удавав, що не має з тим псом 
нічого спільного. І, може б, хтось і повірив, якби не по-
відок, що їх поєднував.

— О, Криспін-пустодзвін! — Ґризмол завжди і всюди 
вихвалявся своїм вишуканим умінням римувати.

— О-о, Ґризмол, тупа жердина! — відрізав Криспін.
— Та воно ж не римується! — обурився Ґризмол.
— Зате має сенс, — відповів Криспін.
Ґризмол заткнувся. На щастя, о такій ранній порі його 

мозок не працював надто добре (зрештою, ні о якій порі 
Криспін такого не помітив), тому, поки до нього дійшло, що 
його образили і треба захищати свою честь, Криспін уже 
був далеко. На Саській вулиці. А там зустрів Есфлореса.

— А ти чого тут? — бездумно запитав Есфлорес. На 
короткому повідку він тримав якогось пухнастого ки-
шенькового собачку, закутаного в червоний светрик.

Дивлячись на цю сцену, Криспін несвідомо посмі-
хався.



— Я нічого тут, — відказав він.
— Як оте щось звати? — запитав Есфлорес, витрі-

щившись на кокер-спанієля.
— Термінатор, — неохоче зізнався Криспін. Колись 

він дуже пишався іменем, придуманим для свого улюб-
ленця. А тепер його напружувало хіхікання після кож-
ного представлення пса.

— А твого? — швидко запитав він, поки Есфлорес 
не пирснув сміхом.

— Пафі, — з гордістю сказав Есфлорес. — Він дуже 
породистий. Із доброго роду. З хорошої родини.

— Ну хоч один із вас… — вирвалося у Криспіна.
— Що? — Есфлорес аж закліпав очима.
— Нічого, мушу бігти. — Криспін обійшов хлопця 

великою дугою.
— Поквитаємося в школі! — загорлав йому вслід 

Есфлорес.



Однак до сутички дійшло значно швидше. Обурений 
Есфлорес зустрів обуреного Ґризмола, а об’єднання їхніх 
гнівних настроїв призвело до знавісніння. Хлопці вирі-
шили зараз же помститися! Тому, замість спокійної про-
гулянки з Термінатором алеями парку, Криспін провів 
страхітливі п’ятнадцять хвилин, утікаючи від розлюче-
них товаришів. Спочатку галопом стежкою, що звива-
лася навколо парку, вдаючи, що займається ранковою 
пробіжкою. Але з часом визнав, що гідність гідністю, 
та час рятувати свою шкуру — тому наосліп кинувся 
поміж чагарники, що росли на березі Камьонковського 
озерця. Недавно зазеленілі гілочки шмагали Криспіна 
в обличчя. Термінатор мчав попереду, радісно махаю-
чи хвостом — для пса це було великим задоволенням. 
Особливо тому, що на кожному кроці вони падали то 
в багнюку, то в слизькі рештки торішнього листя. Позаду 
лунали крики Ґризмола та Есфлореса, що розігрівали 
один одного для бою. Бультер’єр і Пафі грізно погав-
кували. Сполохані качки втікали з прибе-
режних хатинок у воду. Білка мало не 
впала Криспінові на голову, коли він 
пробігав під вільхою, що похилилась 
над озером. З боку розташованих на 
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іншому березі фабрик Веделя1 повіяло солодким запа-
хом шоколаду. «Їсти!» — подумав Криспін. І тієї ж миті 
втратив рівновагу.

— Хлопче, у тебе все гаразд? — на хвилину пізніше 
запитав якийсь бігун.

Криспін тільки покрутив головою. Ґризмол і Есфло-
рес ревіли від сміху, а їхні собаки радісно гавкали. Тер-
мінатор метляв хвостом, брьохаючись у болоті. Криспін 
сів, потім встав, одразу втрапивши в глибокий мул. Він 
промок до нитки. Крізь заляпані каламутною водою 
окуляри нічого не бачив. Чув теж небагато — у вухах 
шуміло, ніби він виринув після занадто довгого пірнання. 
Було холодно, майже пронизливо. Однак Криспін відчу-
вав, що йому спекотно як ніколи. Сором, сором, сором!

Не дивлячись на однолітків, що тріумфували, доча-
лапав до берега. Термінатор радісно лизнув його заду-
білу руку. Треба негайно повертатися додому…

Як у тебе справи?

У мене видався хороший день. Всипав двом чувакам із мого класу. 
Їх звати Ґризмол та Есфлорес. Пам’ятаєш, я писав тобі про них? 
Не люблю таких справ, але вони мене зачепили. Хоч, може, і пере-
1 E. Wedel — кондитерська фабрика у Варшаві.

Кому: k_vona@zorianilytsari.com



старався, бо відчуваю трохи докорів сумління. Одного пожбурив 
до озера в парку, а другого кинув у болото. Щиро кажучи, неохоче. 
Я хотів тільки налякати їх. Але вони накинулись на мене удвох 
одночасно, тому виходу не було. Напевно, мене трохи занесло. 
Знаєш, як це буває під час бійки. А, може, й не знаєш, адже ти 
дівчина. У будь-якому разі, маю краще себе стримувати.

Як наші зоряні колонії? Робимо спільне вторгнення на Планету 
Друїдів? Вона належить чотирьом гравцям, та вони, певно, слабші 
від нас. Я порахував, що в нас удвічі більше війська, а наші заводи 
виробляють у кількасот разів більше матеріалів для озброєння. 
Нам би згодилися зо дві сільськогосподарські планети. У мене де-
далі поповнюється військо, а запасів їжі тільки на два дні. Якщо 
почнеться війна, я муситиму продати тарани і крейсери. А це не 
окупиться. Планета Друїдів складається з трьох сільськогоспо-
дарських, двох металургійних та двох водних (риба для торгівлі) 
глобусів. Напиши, чи зможеш підіслати мені трохи війська. А ще 
напиши, чи будеш у неділю на З’їзді Зоряних Лицарів. Початок о 17 
годині на Національному стадіоні (супермісце, що скажеш?). Ми 
могли б узяти участь у турнірі як команда. Перші три команди 
виграють айфони. Класно було б мати новий телефон.

К.


