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Розділ 1

ХТО ТАКА ФІНІ?

«
епросто бути наймолодшою», — міркувала 
Фіні.
І геть неважливо, скільки тобі років — усі 
довкола постійно за тебе непокояться, вва

жають, що саме ти в родині найбільш «безпорадна», тобто 
ні на що не здатна. Принаймні саме так говорить про Фіні 
бабуся Ельвіра.

Атож, важко бути інакшою, коли в тебе така зразкова 
старша сестра, як Елла, і такий крутий старший брат, як 
Влад. Елла закінчила школу з відзнакою і тепер готувалася 
до вступу в інститут на відділення маркетингу та рекла
ми. Окрім того, вона грала на піаніно, вела власний блог 
на «ютубі», добре тямила в сучасному мистецтві й рішу
че націлилась на кар’єру в престижній компанії модного 
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одягу. Цієї зими Еллі виповнилось аж вісімнадцять, через 
що вона страшенно запишалась та перетворилася на ще 
більшу зануду, ніж була досі.

Влад не любив учитися, проте з самого малечку від
відував різні спортивні секції і всюди був першим. Коли 
він кидав черговий вид спорту, тренери ще довго ходили 
чаювати до батьків, намагаючись переконати їх, що Владу 
слід повернутися. Однак, на жаль, брат швидко втрачав 
інтерес, захопившись чимось новим — легкою атлетикою, 
плаванням, водним поло, регбі чи футболом. Насамкінець 
він зупинився на секції тхеквондо й почав вигравати один 
чемпіонат за іншим на потіху новим тренерам. Постійні 
успіхи перетворили його на справжнього хвалька, і товари
шував він з такими ж хвальками зі своєї збірної команди.

А ось із Фіні завжди були самі лише негаразди. Попри 
зусилля бабусі, яка вирішила займатися освітою онучок, 
Фіні геть не подобалися бабусині пропозиції. Вона не хоті
ла співати, грати на піаніно чи займатися спортом. Бабуся 
Ельвіра наполегливо водила її то на танці, то на плавання, 
то в різні інтелектуальні клуби і навіть на майстеркласи 
з рукоділля, та Фіні всюди нудилася.

Після кожної спроби бабуся страшенно сердилася та до
коряла молодшій онуці тим, що вона не має пристойних 
інтересів. Однак Фіні не погоджувалась, адже в неї є улю
блена справа — малювання. Особливо їй було до вподоби 
малювати очі! Фіні десь чула, що, дивлячись в очі людині, 
можна побачити її справжню душу. І тепер їй кортіло діз
натися, чи є душа у дерев, квітів, лавок у парку чи, ска
жімо, в улюбленого маминого чайного сервізу. А ще Фіні 
подобалося зображувати звичайні речі незвичайно: чай
ники та чашки з усміхненими або сумними очима, вази 
у смугастих штанях або спідничках, телевізор з тонкими 
ніжками у плетених шкарпетках або диван, який спав на 
своїх подушках. На її малюнках прості речі одразу става
ли цікавими та небанальними. Втім, бабусю її роботи жа
хали, а тато зауважував, що стиль непоганий, проте його 
лякають чашки з витрішкуватими очима. Мама стримано 
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хвалила її малюнки, і лише тітонька Ліз, мамина молодша 
сестра, обожнювала розглядати витвори Фіні й навіть за
уважувала, що у племінниці неординарне творче мислен
ня, як і в неї самої в дитинстві.

— Таким вигадницям, як ми з тобою, Фіні, нелегко дово
диться, — примовляла тітонька Ліз за чашкою чаю зі своїм 
улюбленим яблучним пирогом. — Ми заскладні для цього 
світу, а більшість людей звикли до простих, зрозумілих ре
чей, які давно впорядковані по поличках. 

Після цих слів бабуся Ельвіра завжди закочувала очі та 
гучно зітхала, оскільки вважала мамину сестру великою 
дивачкою. Свого єдиного сина Андрія, батька Фіні, вона 
виховувала суворо, і він став аудитором, щоправда, поки 
в невеликій компанії.

Зрештою бабуся капітулювала та записала Фіні до ху
дожньої школи, яку очолювала її подруга дитинства.

Спочатку Фіні там сподобалось: усюди висіли картини, 
написані олійними фарбами, у класах приємно пахло, й ні
хто не забороняв малювати. Вона протрималась цілий рік, 
малюючи нудні натюрморти та голови безликих мармуро
вих людей, доки не настав час річного іспиту.

Директорка особисто виступила перед кожним класом, 
переконуючи учнів проявити себе та намалювати найкра
щий натюрморт у своєму житті, оскільки на іспит мав при
їхати важливий чоловік, від якого залежало збільшення 
фінансування їхньої взірцевої школи.

Фіні як ніхто перейнялася проникливим монологом ди
ректорки і на підсумковій річній роботі створила свій най
кращий натюрморт. На її малюнку і пузата ваза, і всі піво
нії, і блискуче червоне яблуко, і крутобока жовта груша, 
і навіть кожна виноградинка на виноградному гроні мали 
очі. Вся ця велич розташувалася на пласкому крислатому 
капелюху веселого бороданя зі щедро всіяним веснянками 
обличчям, — Фіні змалювала його з однієї старовинної анг
лійської листівки. Пізніше з’ясувалося, що бородань мав 
несподівану портретну схожість із тим важливим чолові
ком, від якого залежало фінансування школи. Ось тільки 



11

оригінал, на відміну від портрета, не вирізнявся веселою 
вдачею  і, побачивши малюнок Фіні, чомусь страшенно 
розлютився та попросив її вийти з класу.

Наступного дня директорка запросила бабусю Ельвіру до 
себе на чай. Бабуся повернулась через дві години й не ска
зала мовчазній Фіні ані слівця. Лише її міцно стиснуті губи 
свідчили про те, що бесіда з подругою вийшла неприємною. 
Після цієї оказії до художньої школи Фіні більше не ходила.

Урештірешт бабуся Ельвіра облишила Фіні та зосере
дилася на старшій онуці Еллі, яка, за її словами, «мала всі 
шанси підвищити соціальноекономічний статус сім’ї».

Спочатку Фіні зраділа: нарешті їй дадуть спокій! Та, на 
жаль, цим мріям не судилося здійснитися…

Власне, все почалося, коли Фіні виповнилось чотири 
роки, — саме тоді з нею трапився перший дивний випадок: 
вона раптово впала в дуже глибокий сон. Це сталося під 
час новорічного ворожіння. Елла з подружками запалили 
свічки по всій кімнаті та взялися по черзі визирати судже
ного у великому круглому дзеркалі, що висіло на стіні. Фіні 
також дозволили зазирнути, однак вона розгледіла у гли
бині дзеркального плеса лише відображення тремтливого 
вогника свічки, і чомусь її одразу почало хилити на сон.

Можливо, тоді Фіні просто втомилась, проте вона засну
ла прямісінько на підлозі, а прокинулась аж через три дні.

Випадок повторився, коли Фіні поїхала до дитячого та
бору, який розташовувався у старовинній садибі. Спочатку 
все було чудово. Старий будинок припав Фіні до вподоби — 
мостини в коридорах та сходи були застелені товстими візе
рунчастими килимами, на стінах удень та вночі виблиску
вали кручені канделябри з кришталю та міді, на старих 
мідних карнизах висіли важкі гардини та тюлі, й навіть 
у їдальні деякий посуд був срібним. Фіні блукала коридо
рами та уявляла, що їхня сім’я мешкає не в маленькій квар
тирі, а ось у такому казковому особняку з безліччю кімнат, 
із дивовижними речами та з велетенським зеленим садом. 
У таборі не випадало нудьгувати, і Фіні, записавшись на всі 
можливі секції та майстеркласи, швидко знайшла друзів.
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Того  дивного  вечора  в  садибі  вимкнули  електрику 
й у спільній вітальні запалили свічки у старовинних під
свічниках. Одразу стало напрочуд затишно та весело, стар
ші діти взялися розповідати страшні історії, влаштувавши 
справжнє театральне дійство. Та несподівано Фіні помітила 
відображення вогника свічки у начищеному до блиску мід
ному підсвічнику, і її знову почало хилити на сон.

Розбудили її тільки через три тижні. Ось тоді її батьки 
серйозно занепокоїлись. Фіні довелося відвідати багатьох 
лікарів, та всі вони лише розводили руками: дівчинка була 
абсолютно здоровою.

А через якийсь час сім’я поїхала до Греції, де планувала 
провести два тижні. Втім, уже третього дня Фіні знову за
снула, зачарована святковим вуличним карнавалом, — цього 
разу на цілий місяць. Усе, що вона пам’ятала, — яскравий 
відблиск полум’яного смолоскипа у вітрині крамниці.

Саме в Греції Фіні здогадалася, що впадає у глибокий сон, 
коли бачить відображення полум’я, і геть неважливо, чи це 
вогник свічки, чи гасовий ліхтар. Вона спробувала розповісти 
про своє відкриття Еллі, але та не захотіла її слухати й одразу 
повідомила батькам, що молодша сестра збожеволіла.

Фіні знову потягли до лікарів. Після цього візиту вона 
вирішила більше ні з ким не ділитися своїми здогадками.

А ще через якийсь час у Фіні почало рости синє волосся. 
Мама спробувала коротко його підстригти, сподіваючись, 
що волосся знову стане каштановим, та, на жаль, усе було 
марно. Відтоді Фіні носила симпатичну, але коротку за
чіску«шапочку», яка ледь прикривала вуха.

Батьки намагалися переконати себе, що волосся в донь
ки все ж таки каштанове, як у мами, просто з незвичайним 
синім відтінком. Утім, коли навіть за рік волосся не змі
нилося, вони вирішили знову показати дитину лікарям. 
Фіні була цілком здоровою, і лікарі одноголосно радили 
зачекати, доки вона виросте. Ну а тоді, туманно натякали 
вони, «якось воно буде».

Але рік у рік волосся Фіні набувало дедалі насиченішого 
синього кольору. Влад сердився, що через молодшу сестру 
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вони не їздять нікуди відпочивати, тож тепер діставав її 
прізвиськом Фінькасинька. І всі його приятелі, які прихо
дили до них дивитися різні спортивні змагання або грати 
в онлайнігри, теж кликали її тільки так. До того ж най
дужче зі шкури пнувся найкращий друг Влада Гліб, який 
трохи подобався Фіні, бо вмів кумедно жартувати і мав гар
ну посмішку.

Фіні навіть уже думала, чи не закохатися в нього, та 
один випадок усе зіпсував. Якось Гліб привселюдно ого
лосив, що погляд Фіні його лякає, наче на нього дивить
ся дика лісова тваринка на тонких ніжках з величезними 
переляканими очима. Уся компанія зареготала, а обра
жена Фіні втекла до ванної кімнати, щоб побути наодинці 
зі своїми почуттями. Згодом вона все ж таки наважилась 
вийти, адже мама часто їй повторювала, що порозумітися 
можна з будьякою людиною, якщо відповідати на образу 
посмішкою.

І Фіні спробувала. Вона щиро усміхнулася до Гліба, коли 
проходила повз вітальню, але у відповідь хлопець знову 
зобразив переляк: він схопився за серце й почав смикатися 
в уявних конвульсіях, а тоді ще й показав їй непристойний 
жест, і всі знову зареготали, навіть Влад, хоча потім все ж 
таки прикрикнув на приятеля, щоб той не діставав сестру. 
Після цієї оказії Фіні зрозуміла, що дорослі не завжди ма
ють рацію, бо ж часто не бачать усієї правди.

Страшенно розсердившись, вона пожертвувала двома 
тістечками з густим вершковим кремом, які спекла тітонь
ка Ліз, і запхала їх у черевики Гліба, по одному в кожен. 
Хай знає, що вона зуміє себе захистити навіть попри те, що 
має худі руки та ноги!

Коли всі друзі почали розходитися, Гліб, який завжди 
кудись поспішав, перший запхав ноги в черевики. Пролу
нало характерне «чвак!», якого не почув ніхто, окрім Фіні 
та її жертви. Гліб розгублено витріщився на ноги, а тоді до 
нього дійшло: він позеленів, побілів і раптом почервонів, 
наче печений рак.

Мама першою помітила, що з ним щось трапилося.
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— Тобі недобре, любий? — з тривогою запитала вона.
Однак Гліб  лише похитав  головою,  червоніючи ще 

дужче.
Фіні зловтішно усміхнулася. Дівчина розуміла, що він 

нізащо не зізнається, щоб не стати посміховиськом в очах 
власних друзів.

— Він просто чипсів переїв, — втрутився Влад. — Три 
пачки зжер!

Усі засміялись, а обличчя Гліба набуло нездорового ба
гряного відтінку.

Саме після цього випадку Фіні серйозно замислилася 
над власною зовнішністю. От, скажімо, чому людей так ди
вує її синє волосся? Чому обов’язково треба мати чорний, 
русявий або каштановий колір, аби тебе вважали «нор
мальною» та «правильною»? Якщо не брати до уваги синє 
волосся, її зовнішність була цілком звичайною. Можливо, 
навіть надто звичайною: великі світлокарі очі — бурш
тиновокарі, як казав тато, — і обличчя «круглим сердеч
ком», як казала мама. А ще кирпатий ніс, який щовесни 
вкривався численними веснянками, котрі майже не сходи
ли до наступної весни. От губи були пухкими та красиви
ми, хоча між передніми зубами виднілася щілинка. Мама 
з тітонькою Ліз вважали її неймовірно милою, однак сама 
Фіні мріяла мати акуратні рівні зуби, як у популярних бло
герок та кіноактрис. А ще їй дуже кортіло бути високою, 
і щоб руки та ноги не були такими худими.

Фіні страждала й не розуміла, який вигляд має насправ
ді, оскільки батьки з ніжністю називали молодшу доньку 
«оленятком» та  запевняли, що вона дуже мила й  сим
патична, а брат зі своїми друзями досі нарікали її Фінь
коюсинькою, як у дитинстві. Спочатку вона навіть лізла 
битися з кожним кривдником, однак через це її дражнили 
ще дужче.

Утім, коли Фіні сердилась, її очі темніли, а райдужки 
забарвлювались у синяву, наче в них, за словами тітоньки 
Ліз, причаїлася гроза. У такі моменти Фіні боялись усі, на
віть хлопчиська з їхнього двору, оскільки вони достеменно 
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знали: коли ця тендітна на вигляд дівчина лютує, краще 
триматися осторонь.

На жаль, задерикувата вдача відлякувала друзів: багато 
дівчат відверто цуралися Фіні та позаочі називали її забі
якою. Хлопчаки ж не приймали її до свого гурту, бо для 
них вона все одно була дівчиськом. До того ж через тривалі 
сни Фіні давно уславилася як дивачка.

Ось так і вийшло, що згодом Фіні просто набридло усім 
і кожному доводити свою адекватність і вона поступово від
окремилась від оточення, дедалі більше усамітнюючись.

Одного похмурого дощового дня тато приніс додому 
старовинну гасову лампу — бабуся Ельвіра попрохала її по
лагодити. Тато довго мудрував над нею — чистив, поліру
вав, підкручував ґніт, а коли нарешті загорівся вогник, за 
вікном уже звечоріло. Слухаючи монотонний стукіт дощу 
по шибці, Фіні споглядала відображення лампи у вікні, 
доки воно не перетворилося на тьмяну, розмиту пляму, 
а вона сама не задрімала.

Саме цього вечора Фіні потрапила у незвичайний сон, 
який навіть починався дивно: Фіні взяла до рук гасову лам
пу і просто з реальності ступила у скло, за яким починався 
довжелезний коридор із великою кількістю дверей. Вона 
довго йшла ним, поки не опинилась перед відчиненими 
навстіж дверима, за якими не було нічого, крім порожнечі.

Та Фіні не злякалась: сміливо ступила у темний двер
ний отвір і раптом перекинулася на незвичайну білу птаху 
з невеликими крилами, довгим хвостомвіялом і срібним 
гребенем на голові. Фініптаха довго літала над мальовни
чими горами й озерами, перетинала пустелі та степи й на
віть бачила внизу фантастичні міста з високими кришта
левими вежами, що тонули в морі барвистих вогнів. Вона 
зустрічала дивні літальні механізми, на яких сиділи найріз
номанітніші дивовижні істоти — від сумного соняха з люд
ським обличчям аж до велетня, що складався з громіздких 
та круглих валунів. І всюди її вітали, наче давню знайому: 
«Здрастуй, Фіністо!» або: «Раді вітати вас, панно Фіністо!» 
Це був такий яскравий, світлий, чудовий сон!
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Згодом з’ясувалося, що того вечора Фіні заснула на ці
лий місяць. Усі намагання її розбудити були марними; на
віть відро холодної води, яке потай приніс старший брат, 
не дало жодного результату, крім серйозного прочухана 
від мами.

Ніхто не міг зрозуміти, що відбувається з дівчинкою. Лі
карі, яких знову запрошували цілою вервечкою, повторю
вали: «Фіні абсолютно здорова. Дихання рівне, серцебиття 
не прискорене, температура в нормі. Дівчинка не втрачає 
вагу й має чудовий вигляд, навіть є рум’янець на щоках, 
наче вона щойно повернулася з гарної прогулянки». Коли 
Фіні зрештою прокинулась, їй знову довелось обійти всіх 
лікарів. Ті вкотре підтвердили, що з нею все гаразд.

Після  цього Фіні  надовго  засинала ще  кілька  разів. 
Зазвичай це тривало тижденьдва, і вона завжди бачила 
захопливі  сновидіння: ось вона літає на власних білих 
крилах, ось плаває у морських глибинах серед коралових 
рифів та кольорових рибок або керує трамваєм у порож
ньому занедбаному місті, де мешкають лише коти й бала
кучі дерева.

Однак найдивовижнішим було те, що в цих сновидіннях 
їй підкорялася будьяка магія! Варто лише було Фіні щось 
уявити — що завгодно, — і це одразу з’являлось перед нею: 
чашка чаю, величезний торт, дзеркальце, книга, повітряна 
куля, крісло чи навіть карета, запряжена четвіркою коней. 
Та що там казати, якось Фіні вдалося створити цілий за
мок! Із вежами, фортечною стіною та під’їзною брамою. 
На жаль, протримався він недовго: невідьчому вперіщив 
сильний дощ, і замок розмився, наче був намальований на 
папері. Щось схоже траплялося й з іншими вигадками — їх 
руйнували то дощ, то вогонь, то вітер. Якщо Фіні намага
лася створити щось глобальне: підвісний міст між горами 
або велетенське фіолетове сонце, — її взагалі викидало 
зі сновидіння і вона прокидалась. Утім, Фіні це зовсім не 
засмучувало: вона продовжувала свої експерименти, і що
разу «сонні» фантазії ставали дедалі чіткішими та вираз
нішими.
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На превеликий подив Фіні, їй майже ніколи не снилися 
жахіття. Лише іноді на самісінькому обрії своїх чарівних 
снів вона помічала дещо темне, плавне, схоже на морські 
хвилі, що раз у раз накочувалися на берег та підступали 
ближче. Фіні відчувала тривогу, наче це було дещо неймо
вірно моторошне, невблаганне… Те, що неодмінно прийде 
та й проковтне, накриє з головою! Але моторошна пітьма 
так і лишалася вдалині й незабаром дівчина перестала на 
неї зважати.

Звісно, Фіні кортіло поділитися з рідними своїми диво
вижними відкриттями. Та, щойно вона починала розпові
дати про «довгі сновидіння», у тата якось дивно кам’яні
ло обличчя, а в мами на очі накочувалися сльози. Сестра 
Елла роздратовано стискала губи, а красномовний погляд 
брата свідчив сам за себе. Ну, а коли школою почали ши
ритися чутки, що вона стала «трошки схибленою» після 
своїх летаргічних снів, Фіні зовсім замовкла. Лише іноді 
ділилась деякими враженнями з тітонькою Ліз, оскільки 
мамина сестра дуже любила розгадувати сни й навіть вела 
особистий сонник.

Собі  ж Фіні  зізнавалася, що  кожен  такий  «довгий» 
сон — це захоплива пригода, яку вона завжди чекала з ве
ликим нетерпінням. Їй наче відкривався інший, паралель
ний світ, де можна творити і фантазувати наяву скільки 
завгодно.

Крім того, у Фіні була ще одна таємниця — Двері, що 
з’являлися в кожному її сні від самого малечку.

Іноді це були ворота або хвіртка, навіть тканинна завіса, 
однак найчастіше це були саме двері. Часом маленькі, ніби 
вхід до мишачої нори, або ж велетенські, до самого неба; 
дерев’яні або залізні; пурпурові, білі, зелені; нові, щойно 
пофарбовані або старі й обдерті, потріскані; тонкі та тен
дітні, немов лісова павутина, або ж важкі й тугі, як ляда до 
старовинного льоху. Найбільше Фіні подобались дерев’яні 
двері, пофарбовані в темнофіолетовий колір, із вигадли
вими срібними петлями у вигляді пагонів плюща та з ма
сивною срібною клямкою — кленовим листком. Але, на 



жаль, скільки б Фіні не смикала за клямку, ці Двері завжди 
були замкнені, немов уві сні є місце, куди годі потрапити 
без особливого запрошення. Фіні трохи побоювалася Две
рей, немов відчувала, що за ними ховається щось украй 
важливе, але поки для неї недосяжне… Начебто це був вхід 
до самого серця, де крилася головна таємниця її життя. 
Саме тому Фіні ще дужче кортіло розгадати таємницю ди
вовижних Дверей.

Так Фіні й жила своїм звичайнонезвичайним життям, 
щоранку тішилася з нового дня, а щовечора — з нового сну.

Та якось, коли Фіні виповнилося дванадцять років, вона 
заснула аж на три місяці. Саме тієї ночі їй наснився най
дивніший та найнеймовірніший у її житті сон.
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Розділ 2

ПОДАРУНОК

 густих заростях трави зміїлася вузенька стежина. 
Темнозелені, салатові, сріблястопопелясті тра
винки скидалися на суцвіття дивовижних крис
талів, а тендітні білосніжні квіти — на фей, які 
прилетіли, аби подрімати серед запаморочливої 

лісової свіжості.
Фіні йшла босоніж, відчуваючи прохолоду вогкої зем

лі, у своєму улюбленому картатому клаптевому сарафані, 
де кожен клаптик був частиною її старого одягу — сукні, 
джинсів, футболки з кумедним оленем та навіть смугастої 
шкарпетки. У сьогоднішньому сновидінні її синє волос
ся чомусь відросло нижче пояса, а деякі пасма заплелись 
у дрібні тугі кіски. Утім, Фіні звикла, що в снах усе трохи 
інакше, ніж у реальності.
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Високі кремезні дуби, крекчучи та постогнуючи, схиля
лись перед нею, повільно розступались, запопадливо при
бираючи зі стежини товсті вузлуваті корені та піднімаю
чи гілки, немовби вона була господинею цього лісу. Десь 
у вишині дзвінко співали пташки і, вторуючи їхньому ра
дісному щебету, молоді дерева таємничо перешіптували
ся, мимоволі притуляючись кронами. Іноді на шляху Фіні 
траплялись велетенські казкові квіти — яскраворожеві та 
блискучосині. Їхні пласкі осердя із пружними пелюстка
ми, схожі на великі святкові тарелі, пускали солодкавий 
п’янкий аромат. Вони похитувались тудисюди на високих 
тонких ніжках, обертаючи навздогін дівчині в картатому 
клаптевому сарафані байдужі безокі обличчя.

Зненацька з кущів вибіг дивний чоловічок і помчав сте
жиною. Фіні встигла розгледіти двоє велетенських яскра
возелених очей на великій лисій голові. Здалеку чолові
чок нагадував гігантську картоплину, що підстрибувала на 
коротеньких ніжках із великими ступнями.

Фіні одразу кинулася за ним: поперше, її взяла ціка
вість, хто це та куди так поспішає, а подруге, вона майже 
ніколи не зустрічала уві сні людей, навіть таких дивакува
тих, як оцей.

Чоловічок також побачив Фіні, перелякано пискнув та 
побіг ще прудкіше, постійно озираючись. Саме це його 
й згубило: він не помітив здиблених коренів дерева, і його 
маленька ніжка застрягла просто поміж ними.

— Ну ти й дурненький, — підбігаючи до нього, докорила 
Фіні. — Постривай, зараз я тебе звільню.

Напевне, чоловічок їй не повірив: він пронизливо заве
рещав та почав смикатися ще дужче. За мить Фіні побачи
ла причину його переляку — велика птаха з чорним бли
скучим пір’ям і потужними кігтистими лапами шугонула 
донизу прямісінько на дівчину, наче хотіла на неї напасти. 
Але ж ні — вона просто приземлилася поруч.

— Іди геть, соннерко, це моя здобич! — засичала вона, 
повернувши до дівчини сердите жіноче обличчя, обрамле
не блискучими чорними пір’їнами.
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Ця пір’яна облямівка нагадала Фіні якусь популярну 
актрису, яка мала таку саму стильну зачіску, зарозумілий 
вираз обличчя та колючий погляд округлих чорних очей.

Вочевидь, розцінивши мовчання Фіні як загрозу, птаха 
грізно затріпотіла крилами та протяжно засвистіла — різко 
й неприємно. Чоловічок заголосив і почав пручатися ще 
сильніше. Не зводячи погляду з птахи, Фіні присіла поруч 
і спритно звільнила його жорстку, шерехату ступню зпід 
кореня. Відчувши волю, чоловічок шугонув у зарості папо
роті, навіть не подякувавши.

— Ти його випустила! — засичала птаха, і її обличчя спо
творилося люттю.

Вона знову залопотіла крилами, але Фіні не відступи
ла — зрештою, це лише сон і найстрашніше, що може тра
питися, — вона прокинеться.

— Чому ти на нього полюєш? — запитала вона в птахи 
й додала: — Мені здається, він не хотів з тобою розмовля
ти, тож краще облиш його.

Птаха несподівано дослухалася: склала крила й витрі
щилась на Фіні.

— Якби не наша давня обітниця прислуговувати сонне
рам, навіть таким, як ти, — грубо проклекотіла вона, — я б 
давно розірвала тебе на шматки… На шматочки!!! — Ска
завши це, птаха зайшлася злющим, неприродним ре готом.

— Лети звідси геть!!! — звеліла їй Фіні, дивуючись із себе.
— Ще побачимось, нахабне дівчисько, — пригрозила 

птаха, одначе злетіла вгору і хутко зникла високо в небі.
Фіні перевела подих. Можливо, вона щойно уникнула 

серйозної небезпеки — сердита птаха її не зачепила. Ціка
во, що вона мала на увазі, назвавши Фіні соннеркою? І чого 
хотіла від цього маленького бідолахи? Іноді сни бувають 
такими дивними…

Стежинка вела далі, заманливо повертаючи за велетен
ський дуплистий дуб, і Фіні попрямувала нею, вирішивши 
не надавати цій оказії особливої уваги.

Та незабаром дівчині знову довелося зупинитися — пе
ред очима щось заблищало, засріблилося росинками, роз
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падаючись на візерунок із тисячі діамантових крапель… Це 
сонячний промінь пробився крізь крони дерев, осяявши 
незвичайну перешкоду.

Зіткана з найтонших сріблястих ниток павутина здава
лася легкою й невагомою, схожою на делікатне мереживо — 
творіння майстерного ткачапавука. Вона звисала з низької 
дубової гілки, наче фіранка, і затуляла прохід. Фіні думала 
вже обійти павутину, але тоді довелося б лізти навпрошки 
через папороть, а після зустрічі з лютою птахою їй не хотілось 
опинитися в темних чагарниках — мало що там причаїлось?

Фіні підійшла ближче й побачила, що за срібною паву
тиною стежина здавалася більш зарослою, наче нею давно 
ніхто не ходив. Можливо, це як межа двох снів? Фіні охопив 
азарт. Павутина скидалась на легкий серпанок, але варто 
було її торкнутися пальцем, як вона виявилась холодною, 
міцною та важкою — немовби завмерла, перетворившись 
на лід. Отже, потрібно її розтопити.

— Ну що ж, почнемо, — сказала сама до себе Фіні й торк
нулася павутини обома долонями.

Вона уявила, що павутина стала м’якою і тепер струме
ніла, наче звичайна фіранка. Зненацька павутина зсуну
лася вбік — так і відбулося в реальності. Точніше, уві сні.

Фіні завиграшки пройшла повз павутину й рушила сте
жинкою, із задоволенням розмірковуючи, що дедалі кра
ще опановує сонну магію.

Як же всетаки шкода, що про це не можна нікому роз
повісти…

Фіні  ледве  встигла  розгледіти  низенький  цегляний 
паркан, як наступила босою п’ятою на гострий камінь. 
Зойкнувши, вона почала стрибати на одній нозі, та вже 
наступної миті забула про біль — за парканом відкривав
ся неймовірний краєвид! Серед густих зелених кущів та 
буйно квітучих клумб зміїлись різнокольорові доріжки, 
викладені з блискучого круглого каменю, а поодаль мінив
ся сонячними зайчиками дах із яскравосиньої черепиці, 
і навіть виднілась частина будинку з блакитними стінами 
та вікнами в білих віконницях.
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Заінтригована, Фіні  поволі  ступала  вздовж паркану, 
мимохідь проводячи рукою по  теплій цеглі. Зненацька 
вона відсмикнула пальці, поранившись навислим колю
чим гіллям куща із дрібними трояндами — білосніжними, 
червоними, блакитними, жовтими, фіолетовими… Спершу 
дівчина здивувалась, чому на одному кущі цвітуть квіти різ
них відтінків, та потім і сама додала кілька салатових кві
ток — клацнула пальцями, і гілля стало ще барвистішим.

Задоволена собою, Фіні пішла далі й зрештою натрапи
ла на високу хвіртку з тонких кованих прутиків, прикра
шених завитками. Хвіртка була прочинена. За її високою 
округлою аркою, густогусто обплетеною різнобарвними 
трояндами, починалася пряма широка доріжка, всипана 
дрібним кольоровим гравієм.

Цікаво, хто тут мешкає?
Серце Фіні защеміло від захвату, адже, крім чоловіч

какаменя, вона ще ніколи не зустрічала уві сні людей. 
Хай би лишень цього разу їй трапився хтось приязний, а не 
якась зла чаклунка, якій прислуговують люті чорні птахи 
з жіночими обличчями.

Утім, зараз Фіні нічого не налякало б: бажання познайо
митися з господарем або господинею будинку значно пере
важало всі побоювання. Вона рішуче пройшла крізь арку, 
проводячи рукою по холодних та шорстких металевих пру
тах — їй потрібно було переконатися, що все довкола реаль
не й не зникне так само швидко, як багато іншого в її снах.

Камінці приємно шурхотіли під босими ступнями. Фіні 
не поспішала: здалеку яскравосиній черепичний дах бу
динку скидався на велетенське казкове шатро, але з набли
женням дедалі краще вимальовувались великі темні вікна 
з відкритими білими віконницями і навіть частина ґанку та 
веранди на різьблених дерев’яних стовпцях, мальовниче об
кручених зеленими ліанами з білобузковими дзвониками.

Зненацька увагу Фіні привернула кругла альтанка в гли
бині саду, вкрита гостроверхим дерев’яним ковпаком, густо 
сповита блискучим, наче після дощу, рубіновочервоним 
і темнозеленим виноградним листям. Дівчина підійшла 
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ближче: всередині альтанки стояли круглий дерев’яний 
стіл та два плетені крісла з подушками. Зі стелі звисав на 
мотузці восьмигранний ліхтар із кольоровими скельцями, 
а всередині нього горіла невеличка свічка з патьоками во
ску. Такі самі ліхтарі, тільки меншого розміру, висіли по ку
тах. Це місце мало настільки домашній, затишний і водно
час таємничий вигляд, що у Фіні навіть промайнула думка, 
чи не затриматись тут і не випити чаю? Чайник із горнят
ками вже стояли на стільниці на невеликій білій серветці, 
а біля них примостився плетений кошичок із кругленькими 
шоколадними цукерками.

Фіні підійшла ближче і провела рукою по столу — старе 
дерево виявилось теплим та шорстким, усіяним щербина
ми, відколами та тріщинками. Тут затишно пахло ялівцем 
і прілою хвоєю, а вогник запаленої свічки привітно під
моргував. Зненацька Фіні закортіло вмоститись у кріслі на 
одній із м’яких подушок і більше ніколи нікуди не йти…

Щойно вона подумала, чи можна заснути уві  сні, як 
щось рипнуло в неї за спиною. Від несподіванки дівчина 
підстрибнула та рвучко обернулась.

На всипаній дрібним рожевим гравієм доріжці стояло 
кріслогойдалка. Плетене, темносинє, воно ледь похи
тувалось,  загадково поскрипуючи. Здавалося,  господар 
щойно його залишив — на сидіння та лівий підлокітник 
було накинуто широкий картатий плед, на якому стояла 
блакитна чашка і лежала стара книга з пошарпаними сто
рінками.

Чомусь Фіні стало трохи лячно. Вона швидко позадку
вала та вийшла з альтанки на іншу доріжку, викладену мо
заїкою з чорних та білих камінців. Дівчина рушила нею, 
повернула за великий зелений кущ у формі серця, а по
тім, пробігши поміж рядами квітучих гіацинтів, опинилась 
біля самісінького ґанку.

Будинок виявився не дуже високим, на два поверхи, але 
з круглою бічною вежею — мабуть, у ній містилися дві кім
нати, одна над іншою, а під самісіньким куполом — якесь 
невелике горище. Ліворуч притулилась та сама веранда, 
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оповита білобузковими квітами. Над головним входом 
виступала напівкругла, засклена донизу тераса, за якою 
проглядала оранжерея з високими рослинами, що буйно 
квітли.

Фіні не наважилась увійти в прочинені вхідні двері на 
першому поверсі, бо раптом господар не хоче, щоб його 
турбували? Можливо, він перший помітить Фіні й сам її 
покличе? Тож вона пішла вздовж фасаду вузенькою сте
жинкою з дерев’яних кругляків, яка оперізувала будинок.

Під стінами росли великі кущі гортензій та півоній, бі
лих і бузкових. На охайних клумбах серед різноманітних 
трав та дрібних квіточок похитувались на вітрі тонкі па
лички з начепленими на них дивовижними круглими при
красами з нитяних сіточок, пір’їн та намистин, схожими 
на «ловці снів», — такі висіли в тітоньки Ліз у квартирі, 
і вона навіть розповідала Фіні, що завдяки їм вона бачить 
такі приємні сновидіння. Можливо, в цьому будинку також 
полюбляють хороші сни? Вітерець тихо дзеленчав прикра
сами, наче крихітними кришталевими дзвіночками, і вони 
навіювали легку дрімоту.

Фіні торкнулася пальцем однієї з цих дивних штукенцій, 
і та задзвеніла ще мелодійніше. Може, й справді прилягти 
на хвилинку? Просто на цих теплих дощаних сходинках, 
нагрітих сонцем… Усе тут дихало спокоєм і благодаттю… 
Здавалося, цей дім щойно покинули і сліди присутності 
господарів досі збереглися.

Фіні сіла на самісінький краєчок ґанку і враз помітила 
старий ліхтар з іржавим металевим корпусом та скляними 
стінками, що стояв на нижній сходинці. Усередині горіла 
товста блакитна свічка. А поруч на сходинці сидів малень
кий чоловічок із тонкими ручками та ніжками. Він був 
завбільшки з кота, однак скидався радше на картоплину 
з напрочуд сумними очима. Фіні він нагадав чоловічка, 
якого намагалася схопити та сердита птаха із жіночим об
личчям.

— Вітаю, — ввічливо звернулася до нього дівчина. — Ви 
господар будинку?
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Однак чоловічоквелетенськакартоплина дивився ку
дись удалину і лише рухав тоненькими пальцями, стиска
ючи худі вузлуваті колінця.

— Перепрошую, що зайшла без попередження, — вела далі 
Фіні. — Проте до вашого будинку вела така чудова доріжка…

— Він вас не бачить і не чує, — раптом промовив хтось зго
ри, певно, з веранди. — Це хитун, він прийшов з іншого сну.

— Хитун? — перепитала Фіні, з подивом розглядаючи 
чоловічка.

Зненацька той перекинувся на червону повітряну кулю 
й полетів геть.

— Атож, хитун, — підтвердили з веранди. — Він вилетів 
зі свого сну та й заблукав. Тут їх багато вештається, прилі
тають із боку Безтурботної долини. На них полюють дрі
ми — хижі птахи Володарів, знаєш про них? Деякі соннери 
крадуть енергію в хитунів, аби потім птахиткачі сплели 
з неї нові сни, нові образи… Слухай, може, підійдеш ближ
че? Інакше мені здається, наче я розмовляю сама з собою.

Фіні сміливо зійшла на веранду. Там, у синьому пле
теному кріслі, сиділа довга різнокольорова картата шаль 
і плела сама себе.

— Мене звати Фіні, — сказала дівчина, силкуючись при
ховати подив. Зрештою, хитуни взагалі схожі на велетен
ські рухомі картоплини, а це всього лишень, гм… балакуче 
плетиво.

— Та невже? — Шаль припинила ворушити спицями. — 
Фіні — це твоє головне ім’я?

— Гадаю, так, — щиро відповіла Фіні.
Вона рішуче наказала собі ні з чого не дивуватися. Тим 

паче, що поруч саме пролетіла зграйка крихітних зелених 
кроликів, що махали довгими вухами, наче крилами. Один 
із них тримав у лапках маленький ридикюль.

— Поки що мені не подобається — надто коротке ім’я, — 
прорекла Шаль і знову взялася плести. — Ось у мене десять 
імен, і найкоротше з них — це ШальЯкаСамаСебеПлете. 
Ім’я має якомога яскравіше та повніше характеризувати 
твою особистість, згодна?
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Фіні непевно стенула плечима. Вона пригадала своє обра
зливе прізвисько Фінькасинька, яке було довшим за її ім’я, 
однак характеризувало куди менше. Хоча, правду кажучи, 
іноді їй також здавалося, що ім’я Фіні якесь надто коротке.

— Ти любиш сни? — несподівано запитала її ШальЯка
СамаСебеПлете.

— Звісно, — не замислюючись, відповіла Фіні. — Мені 
тут дуже подобається.

— Отже, ти розумієш, що перебуваєш уві сні? — допи
тувалась далі Шаль.

— Завжди, — кивнула дівчина. — Я обожнюю подоро
жувати уві сні. Втім, це мій перший сон, де я з кимось роз
мовляю. Зазвичай я завжди сама…

— А за що ти любиш сни?
Фіні замислилась.
— Мабуть, за чари. Тут, уві сні, можна нафантазувати 

все, що душі заманеться.
— Ну гаразд… А за що ти любиш власне чари? — Видно, 

відповідь страшенно цікавила Шаль, бо вона знову припи
нила себе плести.

Фіні роззирнулась довкола. З найближчої яблуні плав
но, мов пір’їнки, злітали яблука — на кожному з них сиділа 
фея, і тихий сріблястий сміх розливався садом. Кольоро
вою доріжкою вервечкою крокували горобці з тенісними 
ракетками напереваги.

Тітонька Ліз стверджувала, що найскладніші питання 
потребують найпростіших відповідей і ще простіших, але 
рішучих дій. А Фіні завжди довіряла тітоньці Ліз.

— Чари роблять людей щасливими, — сказала вона. — 
Принаймні мені так здається.

У  повітрі  зависла  напружена  пауза. Шаль  завмерла 
у кріслі. У Фіні виникло відчуття, наче вона її уважно ви
вчає, кожною сплетеною клітинкою.

Щоб урвати мовчання, Фіні запитала:
— Перепрошую, а ви, бува, не господиня дому?
— Оце ще вигадала! — пирхнула Шаль та знову взялася 

накидати петлі на спиці.
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Несподівано підлога веранди заскрипіла, мостини за
хиталися, щось усередині будинку загуркотіло, покотилось 
і брязнуло, — почулося оглушливе пчихання.

— Дім трохи застудився, — пояснила ШальЯкаСама
СебеПлете. — Бач, він давно не пив доброї, гарячої кави… 
А погода останнім часом видалась похмура — то дощить, 
то сніжить… Щоправда, нині непогано.

— Мені тут дуже подобається, — призналася Фіні. — 
І я також люблю каву з молоком. До того ж притрушену 
мигдалевою крихтою. Можливо, цьому Дому також буде 
до вподоби? Таку готує моя тітонька, я її попрошу мене 
навчити.

Шаль відкинула спиці й розгладила саму себе, наче вона 
лежала на плечах невидимої людини.

— Чом би й ні, — промовила вона. — Та не забудь по
ставити горнятко на камінну полицю в головній вітальні. 
Поглянемо, що з того вийде.

— Ось тільки в мене зараз немає мигдалевої крихти, — 
зітхнула Фіні. — Хіба що нафантазувати…

— А ти приходь іще раз, — порадила Шаль. — І знаєш, 
що? Називай мене просто Шаль. Тоді ми будемо на рівних, 
як друзі. — І знову взялася плести.

Фіні кивнула, попрощалась і зійшла з ґанку.
Шаль  їй  дуже  сподобалася,  і  дівчина  залюбки  при

йшла б іще раз із нею потеревенити. Та зараз, певно, час 
повертатись додому… Фіні сама здивувалася з того, що не 
хоче залишати дивовижний сад, сповнений аромату квітів 
та чарівного сміху фей.

Зненацька її увагу відволік шелест у кущах — хтось ко
пирсався під гілкою і ніби придушено хихотів.

Заінтригована, дівчина пішла на звук, але не зробила 
вона й кількох кроків, як під ноги кинулось, дзвінко ре
гочучи на весь зубатий рот, маленьке синє звірятко. Воно 
стрімголов шугонуло доріжкою і, подолавши ґанок одним 
стрибком, заскочило до будинку. Фіні встигла розгледіти 
лише великі вуха з блакитними китицями.

— Реготуне! — прикрикнула Шаль. — Негайно припини 
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сміятися, інакше розлякаєш усіх хитунів! Та я й сама оце 
збиралася подрімати.

Сміх ущух. Зате побіля Фіні проповз срібний ланцюг, 
а за ним крадькома, на задніх лапах, продибала чорна кіш
ка в білій бальній сукні.

Навіть для Фіні це було занадто. Утім, цікавість здола
ла — і дівчина пішла тією ж стежкою. Повернувши за ріг, 
вона сподівалась побачити ту дивну кішку, та натрапила 
на зламану гілку величезного бузкового куща.

Ця гілка зовсім не вписувалася в ідеальну картину саду: 
її листя похнюпилося й пожовкло, квітки засмучено сту
лились, а з гілки на місці зламу крапав сік, так ніби бузок 
плакав.

Фіні  замислилася.  Звісно, можна  було  б  спробувати 
загоїти рану бузкової гілки. Хоча, якщо вона не розрахує 
сил, то прокинеться. І тоді хтозна, чи відшукає вона цей 
сад знову…

А тим часом бузок без упину плакав жовтим соком… Це 
було настільки невимовно сумно, що Фіні не витримала 
й рішуче приклала руки до зламаної ділянки. За мить від
чула живе тепло в долонях — бузок радісно озвався на ці
лющий дотик. За мить гілка блискавично виструнчилась, її 
листя затріпотіло, знову стало зеленим та пружним, а квіт
ки розкрилися, радіючи з нового життя.

Садом розійшовся тонкий аромат бузку, а над гілкою 
запурхали метелики. На подив Фіні, аж троє хитунів з’яви
лося під зціленою гілкою, усілися поруч й одразу задрі
мали в м’якій шовковистій траві. Потім прийшла морська 
свинка в чорних окулярах і з книгою під назвою «Як стати 
однорогом». Вона суворо зиркнула на Фіні, вмостилась під 
бузком подалі від хитунів і, закинувши ногу на ногу, роз
горнула книгу.

— Яке ж це всетаки дивовижне місце, — вголос промо
вила Фіні.

Наче підтверджуючи  її  слова,  зза  кущів жимолості 
вийшов олень. Його гіллясті роги та ратиці яскраво золо
тились на сонці. Він поглянув на Фіні темнокарими воло
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гими очима й завмер, наче уважніше до неї придивлявся. 
На його розкішних рогах була напнута тоненька срібна па
вутина, над якою пурхали метелики з червоними криль
цями. У павутині застрягло багато листочків та паличок, 
а ще всілякі ключі, жмутки трави, уламки кристалів і на
віть пляшечки з різними рідинами. Усе це надавало оленю 
напрочуд мальовничого образу.

Несподівано олень нахилив голову, немов вітався з Фіні. 
Вона відповіла реверансом, наче в якихось  історичних 
фільмах. Потім Фіні пригадала, що в кишені  сарафана 
в неї залежався рогалик із суничним варенням, спечений 
тітонькою Ліз. Фіні ті рогалики просто обожнювала і завж
ди носила кілька їх у кишені, аби було чим поліпшити собі 
настрій. Діставши рогалик, вона простягнула його оленю.

Помітивши гостинець, той підійшов ближче, тицьнувся 
вологим носом у розкриту долоню дівчини, обережно взяв 
губами рогалик і вмить проковтнув.

— Смачний, правда? — запитала Фіні. — Вибачте, в мене 
лише один.

Олень схилив гіллясту голову. Фіні помітила, що серед 
різноманітних скарбів у його сріблястій павутині застряг
нув кленовий листок, дуже красивий — полум’яночерво
ний. Олень нетерпляче переступив з ноги на ногу й схилив 
голову нижче, наче спонукаючи до якоїсь дії. Наважив
шись, Фіні обережно простягнула руку й взяла той краси
вий кленовий листок.

Доки дівчина міркувала, що все це означає, олень ви
простався, тупнув золотим копитом і, круто розвернув
шись, сховався в кущах поблизу.

Фіні зацікавлено розглядала листок — він складався із 
п’яти червоних пер із гострими зазубреними кінчиками, 
весь укритий тоненькими золотавими прожилками, ніби 
притрушений золотим пилом. У центрі листка виблискува
ла срібна літера «Ф», причому нижній кінець літери плав
но переходив у шпильку.

Мимоволі опустивши кленовий листок у кишеню са
рафана, Фіні  рушила далі,  сподіваючись натрапити на 
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ще якусь цікавинку. Вона почала звикати до цієї місцини 
і вкотре подумала, як шкода буде просинатися. А що, як їй 
більше не вдасться відшукати стежку до цього дивовиж
ного саду і вона більше не побачить ШаліЯкаСамаСе
беПлете, і хитунів, і зубатого Реготуна…

А втім, щойно Фіні зайшла за високе дерево, що потопало 
в білорожевому цвіті, як усі її сумні думки де й поділися.

Дівчина вийшла на простору терасу, підлога якої була 
викладена кахлем — старим, уже потрісканим, подекуди 
проваленим. У щілинах між кахлем проростала дрібненька 
трава та зелений мох, — мабуть, це була найзанедбаніша 
частина саду. Під старою яблунею протікав струмок аж до 
самісінького краю урвища і, як чути було здалеку, падав 
кудись униз.

Наблизившись, Фіні переконалася, що урвище й справ
ді глибочезне, їй аж голова пішла обертом. Добре, що тут 
стояв невеликий дерев’яний столик, а поруч — два стільці 
з дощаними спинками. Дівчина сіла на один із них і вмить 
завмерла.

Від величі краєвиду, що постав перед нею, перехоплю
вало подих. Десь удалині гострі шпилі гір вигулькували із 
м’яких перин хмар, унизу виблискували зеленавосиньою 
водою широкі озера, а на березі простягались вервечки ха
тин із яскравопомаранчевими дахами з черепиці.

— От би частіше сюди приходити! — зненацька вихопи
лось у Фіні.

Ще ніколи їй не було так добре, як зараз. Наче вона рап
том зазирнула до свого серця та пізнала його найпотаєм
нішу загадку…

Хотілось лишитися тут назавжди, одначе Фіні усвідом
лювала, що час звідси йти. Насилу вона підвелася зі стіль
ця — а тоді знову завагалась.

З правого боку, під прямовисним кам’яним муром, на ве
ликому пласкому камені стояли кришталеві глечик і чашка. 
Фіні підійшла й спрагло випила. Вода виявилась прохолод
ною та напрочуд свіжою — на мить дівчина навіть забула, 
що перебуває уві сні. Вона вирішила, що слід неодмінно роз
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повісти батькам, братові й сестрі та, звісно, тітоньці Ліз про 
цей чудовий будинок, — от якби вони всі тут замешкали…

Потім допитливий погляд Фіні помітив ґратчасту кова
ну хвіртку ліворуч від тераси, прямісінько за каменем із 
кришталевим глечиком, — за нею виднілися вузькі сходи, 
що різко звертали кудись униз, у нетрі буйних трояндових 
кущів та олеандрів. Цікаво, куди вони ведуть?

Аж тут поблизу почулося тихе човгання. Фіні рвучко 
обернулась і ледве не наскочила на стареньку жінку з ве
личезним букетом різнобарвних троянд у блакитній вазі.

— Ой… здрастуйте!
— Як ти тут опинилась, дитино? — здивовано запитала 

старенька.
Фіні вирішила, що це і є господиня будинку.
— Я просто прийшла, — відповіла вона. — У вас напро

чуд красивий будинок і сад, — чемно похвалила дівчина. 
Щоправда, вона не заходила до будинку, однак не сумніва
лась, що й там повно чудес, як і в саду. — Я тут уперше, — 
вирішила зауважити Фіні.

— Це особливе місце, але таємне, приховане від зайвих 
очей, — відповіла їй старенька. — От хоча б Дім. У нього така 
непроста вдача. Мені знадобилося двадцять років, аби заслу
жити його довіру… А тебе він одразу впустив. То як тебе звати?

— Фіні.
Старенька обережно поставила вазу  з  трояндами на 

столик, а потім підправила свою довгу сукню — лляну, 
з тонкими смужками делікатного білого мережива та по
яском. Ця літня жінка мала стрункий, як у двадцятирічної 
дівчини, стан, однак обличчя та шию давно всіяли глибокі 
зморшки. Та й погляд синіх очей здавався суворим, сер
йозним і засмученим.

Зненацька Фіні вражено витріщилась на поділ сукні ста
ренької — зпід нього визирав пухнастий смугастий хвіст, 
схожий на хвіст кішки.

— Чудове ім’я, — привітно мовила старенька, сідаючи 
на стілець. — А мене можеш називати Пані Садівницею або 
просто Садівницею.
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— Гаразд.
— Слухайно, Фіні… А яке в тебе повне ім’я? У тебе має 

бути сонне ім’я.
Фіні замислилась. Так, її звали Фініста, так було запи

сано в її свідоцтві про народження. І мама навіть якось об
мовилась тітоньці Ліз, що почула це ім’я уві сні й воно їй 
дуже сподобалось. Однак після того, як молодша донька 
почала засинати на кілька тижнів, мама вирішила нази
вати її коротко — Фіні.

— Отже, Фініста, — задоволено сказала Садівниця після 
того, як дівчина поділилася з нею цією історією. — Авжеж, 
це красиве сонне ім’я… Скажи мені, Фіністо, ти ж уже гуля
ла садом? Що тобі сподобалось понад усе?

— Олень, — одразу відповіла Фіні. — А ще, мабуть, Рего
тун. Він кумедний. І хитуни. І Шаль, звісно!

Садівниця кивнула.
— Бачу,  ти  вмієш  товаришувати, —  сказала  вона, — 

якщо тобі вдалося познайомитися з Едвардом.
— З Едвардом? — перепитала Фіні. — Так звати оленя?
— Аякже. Взагаліто, Едвард не довіряє людям, бо вони 

вештаються садом та ламають будинок. Або підсилають 
дрім — чорних птахів із людськими обличчями, — аби ті 
ловили хитунів. Ти чула про дрім?

— Здається, я навіть бачила одну із них дорогою сюди, — 
кивнула Фіні. — Вона хотіла впіймати хитуна. Але мене 
вона не зачепила.

Садівниця посміхнулась, через що в кутиках її очей зі
бралися зморшки. Зараз вона нагадувала добру бабусю, от 
тільки в погляді синіх очей зачаїлися сила та рішучість, 
начебто їй не раз доводилось переживати різноманітні не
гаразди.

— Бачу, Едвард навіть подарував тобі листок сонного 
японського клена? — вела далі Садівниця, зиркнувши на 
кишеню клаптевого сарафана Фіні. — Це незвичайна річ — 
твій місячний знак… Завжди носи цю брошку з собою — 
вона підкаже тобі, чи ти уві сні, чи наяву. Зазвичай уві сні 
колір сонного японського клена сіробілий, наче притру
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шений срібним пилом. А в реальності — яскравий, такий, 
як оце зараз. Крім того, ця річ буде змінюватися, відчу
ваючи зростання сили твоєї сонної магії… А ще завжди 
звертай увагу на вістря! — Жінка підняла вгору вказівний 
палець. — Якщо вістря засяє — це означає, що відбувається 
щось важливе для тебе. А якщо почорніє — тобі загрожує 
небезпека.

Фіні зіщулилась: у цьому чудовому місці зовсім не хоті
лося думати про небезпеку. А ще її вельми здивувало, що 
Садівниця бачить те, що лежить у її кишені. Може, вона 
й Фіні бачить наскрізь?

— Або коли твої друзі потрапили в халепу, — тим часом 
продовжувала Садівниця. — Скажино, Фіні, чи є в тебе друзі?

Це питання пролунало мов грім серед ясного неба.
— Нуу, не зовсім… — промимрила вона.
— Як це «не зовсім»? — здивувалася Садівниця. — Друзі 

або є, або їх немає.
— Зараз я ні з ким не товаришую, — зізналася Фіні. — 

Бо вони всі обзиваються. Ось у мене є сестра та брат, але 
навіть вони вважають мене дивачкою… через сни.

Садівниця з розумінням усміхнулась.
— Не хвилюйся, Фіністо. Річ у тім, що тобі ще не трапи

лися такі ж диваки, як ти сама… Скажи, а ти давно ходиш 
уві сні?

Фіні простежила за равликом завбільшки з велосипедне 
колесо, що плавно витав у повітрі. Здавалося, що він доро
гою щось тихо наспівував, а потім ураз радісно заверещав 
і булькнув у водоспад, що шумів за краєм урвища.

— Ви також це бачите, правда ж?
— Що бачу, дорогенька?
— Велетенського равлика, фей на яблуках, зелених кро

ликів… Тут, у саду, стільки всього незвичайного!
— Я бачу більше, ніж ти думаєш, але менше, ніж ти ба

чиш, — загадково промовила Садівниця. — Усе залежить 
від того, під яким кутом на це подивитися — під твоїм чи 
під моїм.

Фіні спантеличено почухала маківку.
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— Ви хочете сказати, що люди бачать одне й те саме 
порізному?

— Атож! Тому цей світ такий цікавий. Особливо у снах, 
коли люди зустрічаються зі своїми фантазіями.

— Мабуть, ви маєте рацію…
— Ти ж уже намагалася щось творити? — запитала Са

дівниця та примружилась, чекаючи відповіді.
— Так, і не раз! — засяяла Фіні, тішачись із можливості 

побалакати про «сонні чари», та одразу знітилась: — Хоча 
в мене далеко не завжди виходить те, що я замислила. На
приклад, я будую замок, а виходить відро полуниці. Або ж 
я лечу на драконі, а він перетворюється на черепаху, і ми 
падаємо. Добре, що я встигаю стати рибою.

— Тобто ти завжди падаєш у воду? — Садівниця задо
волено закивала.

— Іноді я просто сповільнюю падіння, — охоче поясни
ла Фіні. — У мене виростають крила, або я опускаюсь на 
землю на повітряній кулі.

— Ти навчилася цього сама? — допитувалась далі Са
дівниця. — Скажи мені, Фіністо, в тебе є ментор? Учитель?

— Учителі в мене є, аякже, — ствердно кивнула Фіні. — 
З алгебри та геометрії, географії, фізики… Ось тільки в ре
альності я ні з ким не розмовляю про сни. Інакше мене 
знову називатимуть дивач…

— Ану створи щось, — урвала її Садівниця. — Скажімо, 
налий мені чаю.

Фіні гмикнула — це ж легко і просто. Її долоні звично об
вели невидиму кулю — так вона завжди починала створю
вати речі, — і на столі з’явився пузатий червоний чайник 
із білими цятками. З його вузького носика здіймався стру
мінь пари, у повітрі одразу повіяло свіжою м’ятою. Поду
мавши, дівчина додала три чашки й тарілку з рогаликами. 
Хтозна, може, й Едвард зазирне на чаювання?

Садівниця мала задоволений вигляд.
— У тебе є талант, — похвалила вона. — Хоча бракує 

знань, треба ще багато чого навчитися. Поглянь, твій чай
ник так і пнеться змінити форму.
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І справді, чайник чомусь вигнувся дугою і став схожий 
на водопровідний кран. З нього почали вилазити великі 
краплини — кожна оберталася на чашку й відлітала кудись 
у бік саду.

— Ти дуже дивна дівчина, — зауважила Садівниця.
— Ось і моя бабуся Ельвіра каже, що таких дивних ді

вчат, як я, більше на світі не існує, — поскаржилась Фіні. — 
І мені здається, що мама з татом думають так само… Не 
кажучи вже про моїх сестру, брата та його дружків.

Садівниця несподівано тепло посміхнулась. У кутиках її 
синющих очей знову зібралися сіточки зморщок.

— Затям, Фіні, твоя сім’я — це твоя опора, ти маєш завше 
їй довіряти. Що б вони не казали, вони завжди будуть на 
твоєму боці. Батьки можуть здаватися суворими або байду
жими і можуть не розуміти твоїх захоплень, проте щомиті 
будуть поруч, аби оберігати й захищати, оскільки люблять 
тебе. Як і твоя бабуся, сестра та брат. Ось чому тобі слід на
вчитися контролювати свій сон і більше не лякати їх.

Фіні здивовано підвела на стареньку очі. Хіба ж вона їх 
лякає?

— І запам’ятай: подарунок Едварда дістався тобі не про
сто так. — Садівниця показала на кишеню сарафана. — За 
допомогою кленового листка ти завжди знатимеш, уві сні 
ти чи наяву. Зрозуміла?

Фіні заінтриговано кивнула. Їй завжди хотілось навчи
тися входити в сон та виходити з нього за бажанням. Не
вже тепер вона вмітиме це робити?

Зненацька її погляд упав на маленьку хвіртку, прихова
ну листям та квітами жимолості.

— А там що? — показала в той бік Фіні. — Куди ведуть 
ці сходи?

Старенька усміхнулась, навіть не повернувши голови.
— У цьому саду, Фіні, є багато доріжок та безліч лабі

ринтів, які можуть завести тебе в найрізноманітніші місця. 
Деякі з них украй небезпечні… приміром, як ця дорога, про 
яку ти питаєш. Пообіцяй мені… — Її сині очі наблизились, 
і раптом у них прорізались чорні вертикальні зіниці, як 



у кішки, що трохи налякало Фіні. — Пообіцяй мені, — пов
торила Садівниця, — що не підеш за хвіртку біля озера без 
потреби. Ці сходи ведуть у дуже, дуже небезпечні місця. 
А тут, у саду, ти завжди будеш під захистом.

Правду кажучи, застереження Садівниці ще більше за
інтригувало Фіні, але вона вирішила послухатися її слів, 
адже така серйозна пані не говоритиме дурниць.

— А зараз, — наче нічого й не було, продовжувала Садів
ниця, відхиляючись від дівчини, — тобі час повертатися. 
Твої рідні, мабуть, уже зачекались. До зустрічі, маленька 
Фіністо!


