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П Е Р Е Д М О В АП Е Р Е Д М О В А

П
отворною і страшною зда-
валася висока брила — мо-
торошний уламок каменя, 
що стирчав серед темного 
лісу. 

Чортова скеля вважалася проклятим місцем. Якщо хтось 
ненароком забрідав сюди — одразу ж вертався, ще довго від-
чуваючи на собі пильний погляд високого каменя. Пробігав 
метушливо звір, пролітав, швидко лопочучи крилами, птах, і 
знову поновлювалась непорушна тиша в незвичайному, не-
мовби зачарованому лісі.

Чоловік, який всівся на майже зарослий мохом валун, заці-
кавив лісових мешканців — давно тут не бачили людини. 

На ньому був строгий костюм і туфлі, начищені до блис-
ку, — навіть дивно, як це він не забруднив собі взуття лісо-
вими дорогами? 

Він не спускав очей із тріщини, що розтинала брилу до самі-
сінької верхівки, і ніби чекав, що камінь не витримає й розко-
леться навпіл. Іноді дивний чоловік позирав на небо: вечоріло, 
на землю опускалися довгі сірі тіні. 

Зненацька підніжжя каменя оповив легкий сизий туман і 
побіг струмочками по галявині.

— Нарешті! — полегшено зітхнув чоловік, підводячись. — 
Здрастуй, Олено.
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З туманного серпанку вийшла темна постать. Жінка ски-
нула каптур широкого фіолетово-чорного вбрання, блиснуло 
місячним сріблом біляве волосся. 

— Вітаю тебе, Нортоне, — тихо мовила вона і, клацнувши 
пальцями, окреслила ледь помітне коло. 

У повітрі, прямо над ними, зайнялися півколом мерехтливі 
вогники, як на звичайній кімнатній люстрі. 

— Ти маєш дивний вигляд, — говорила далі вона.
— Такий вигляд у цьому світі мають усі багаті й шановані 

люди.
— На Осталі завели дивної форми одяг. — Вона здивовано 

розглядала співрозмовника.
— Сподіваюсь, Олено, ти не збираєшся вести зі мною довгі 

бесіди про моду?
— Вибач, Нортоне, — спохопилася жінка. — Я прийшла 

розповісти новини. Часовий світ хвилюється, навіть ці гордо-
виті феї погодилися на короткі перемовини. Як ти розумієш, 
розмова піде про Ключі. Орден чекає на твоє повернення.

— Я не почув нічого нового.
Він підійшов, нахиляючись до її обличчя так, наче побоював-

ся, що його почує ще хтось — чи то людина, чи то звір або птах. 
— Що насправді тривожить тебе, Олено?
— Як і всіх — притягання двох світів. — Судячи з голосу, 

його співрозмовниця занервувалась.
— Притягання? — Чоловік рвучко випростався. — Погли-

нання, Олено. Називай речі своїми іменами: один світ поглине 
інший, бо розрив часу, так безглуздо зроблений давніми ча-
сівниками, аби поділити Землю на дві рівні частини, нестрим-
но скорочується. Проте час прагне рівноваги, тому один світ 
помре. Зникне, розчиниться в порожнечі. Перетвориться на 
нуль. Люди, міста й ліси, моря й океани… Але головне — зна-
ння, накопичені тисячоліттями, — нічого не буде, наче й не 
існувало ніколи. Світ-тінь навіки відійде в минуле, в безчасся. 
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Залишиться та земля, яка справжня. Ефлара або Остала — ці-
каво, яка з двох планет виявиться сильнішою?

— Нортоне, припини. — Олена піднесла кінчики пальців 
до скронь і закрутила головою, ніби проганяючи жахливе ви-
діння.

— Олено, — його голос став лагіднішим, — нема чого пе-
рейматися, ти чудово знаєш: наш задум невдовзі здійсниться. 
Треба лише зачекати, поки мене перестануть вважати «зло-
чинцем».

— Так-так, термін твого покарання збігає четвертого трав-
ня… Рівно за рік ти зможеш повернутися і провести випро-
бування на часові ступені для своїх дітей... Непростим буде 
день.

— Авжеж, непростим… — озвався відлунням чоловік. — І-і, 
Олено?

Вона нервово сплела пальці в замок, певно, не наважуючись 
поставити наступне питання. Та незабаром продовжила:

— Нортоне, я хочу знати, що ти вирішив із фейрою? 
Той відповів не одразу.
— То ось що тебе хвилює.... Ось чому твоє прекрасне об-

личчя таке похмуре. Як би я хотів просто забути про неї. І про 
те, що з нею пов’язане.

— Але інші не забудуть, — палко заперечила жінка. — Якщо 
в неї виявиться високий часодійний дар, вона може успадку-
вати всі твої землі, твої замки, фабрику, а ще.... Ти розумієш, 
про що я. Право народження не можна скасувати. Але йому 
можна запобігти, використовуючи Час.

— Так, це так і є.
— Нортоне, ти мусиш позбутися її, — наполегливо мовила 

жінка. — Орден вимагає цього. Усі чекають твого рішення.
Він посміхнувся. 
— Орден? Чи цього вимагаєш ти, Олено?
— Я беззаперечно скорюсь твоїм наказам, Нортоне...
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— Я пам’ятаю про це, — сухо перервав він, — і ціную твою 
вірність і відданість.

— Дозволь мені розібратися з нею, — збуджено зашепотіла 
жінка. — Вона довго не мучитиметься.

— Сумніваюсь… Олено, ти надто кровожерлива. І не любиш 
фей. Такі сильні, красиві створіння.

— І з гострими крилами, — прошепотіла вона з ненавистю 
і чомусь торкнулася грудей. — Я не вгамуюся, Нортоне, поки 
у світах існує хоч одна фея. 

— Он як?
Вона знервовано зітхнула, тамуючи лють.
Чоловік гмикнув.
— Мене завжди дивувало, — спроквола мовив він, — чому 

часівники та феї так ненавидять одне одного. Невже річ у різ-
ній формі крил? Чи в їх кількості? 

Жінка сіпнулася, але промовчала.
Нортон схрестив руки на грудях, спрямовуючи погляд на 

темне небо, всіяне мерехтливими цятками далеких світів.
— Вона живе тут, на Осталі, серед звичайних людей, — про-

довжив він, не відриваючи очей від миготливих небесних вог-
ників. — Можливо, вона виросла простою фейрою. Я ніколи 
не бачив дочку.

— Спекайся її! — і далі наполягала Олена. — Маленькі про-
блеми стають великими, тому зло має бути вбитим у корені. 

— Ох, Олено, — похитав головою Нортон, — аби дізнатися, 
чи є в неї часодійний дар, мені доведеться взяти її в дім, при-
значити часове випробування... Це ризик.

— Але якщо фейра пройде випробування, що ти зробиш із 
нею? — схвильовано продовжила Олена й теж поглянула на небо.

— Сподіваюсь, вона ніколи не буде часувати, — підвищив 
голос чоловік. — Ніколи. Я не хвилююся через успадкування 
за правом часового дару. Тому що вірю в сина.... У нього має 
бути високий ступінь, я відчуваю.
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— Дозволь мені це зробити, — знову прошепотіла Олена і, 
схиливши голову, стала перед чоловіком на одне коліно. — До-
зволь мені вбити її. Поки зло не стало великим.

Несподівано зірвався вітер, тривожно зарипіли високі со-
сни. Здавалося, мовчазний ліс ожив, зашелестів темним вер-
ховіттям, зашепотів у відчаї, силкуючись заглушити те, що зі-
брався відповісти чоловік.

— У мене є цікавий план, — тихо, але чітко мовив він. — 
Якщо задумане здійсниться, то я віддам тобі право вирішувати 
її долю. Але присягнись, що до мого наказу ти й пальцем її не 
торкнеш.

— Гаразд, присягаюсь, — тихо, але твердо сказала Олена. 

…У спортзалі панувала спекотлива задуха. Учні дуже втоми-
лися — тренування давно мало б закінчитися, та де там!

— Мишку, ну що ти виробляєш? Зроби доріжку з боковим 
сальто ще раз. — Трохи повнувата тренерка надзвичайно жва-
во схопилася з лавки. — Ти як той тюлень у цирку, їй-богу! Всі 
решта — сядьте, скільки можна повторювати!

Повторювати й не треба було: учні охоче посідали на лавки, 
трохи співчуваючи незграбному Мишкові, який знову став на 
краю майданчика. Хлопець розігнався, зробив два колеса по-
спіль, злощасне бокове сальто і знову закінчив його призем-
ленням на п’яту точку.

— Мишко-Мишко… — похитала головою невгамовна тре-
нерка. — Якщо так і далі піде, можеш забути про літній спор-
тивний табір. Василинко! Покажи, як треба.

З лавки підвелася невисока худорлява дівчинка з двома тем-
но-рудими хвостиками і впевнено попрямувала до краю май-
данчика. Глибоко зітхнувши, вона різко випросталася, легко 
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розігналася і зробила те саме бокове сальто, а потім ще й саль-
то вперед.

— Ось, — схвально кивнула тренерка, — бери приклад.
— Я так ніколи не зможу, — понуро заперечив Мишко. — 

Не та комплекція.
— Це не привід! Дієта і ще раз дієта. Це стосується всіх! Хто 

не дотримується правильного режиму харчування зараз, тими 
я займуся в літньому таборі! Так, уже давно час перейти до по-
казових виступів... Певно, проженемо по разу та й досить. Ану 
цитьте! — Тренерка замахала руками на учнів, що запротес-
тували. — Нехай наше тріо хоча б виступить. Інго, Світлано, 
Василино, вперед!

Три спортсменки вийшли в центр майданчика і завмерли у 
вихідній позиції: напівзігнуті руки вгорі, спина прогнута, пра-
ва нога трохи висунута на носку. Василина стояла на крок по-
переду, оскільки була найнижчою. 

Залунала жвава, ритмічна мелодія. Композиція виконувала-
ся синхронно, обличчя гімнасток осявали чарівливі посмішки. 
Здавалося, дівчатка просто танцюють.

— Добре, молодці!.. Інго, стрибки трохи важкуваті, Світ-
ланко, в тебе з поворотами проблема — трохи витонченіше 
роби оберти, трохи витонченіше! Василино, — тренерка по-
клала руку на плече розчервонілій дівчинці, — у мене до тебе 
лишень одне дорікання: ти підстрижеш нарешті волосся? Ти 
скоро в ньому заплутаєшся.

— Ні, не заплутаюся, — вперто заявила та, опускаючи голо-
ву, — мені так подобається.

— Гаразд-гаразд, — одразу здалася тренерка, — ти сама собі 
хазяйка. До речі, Василинко, важлива новина: я домовилася за 
тебе. Міський оргкомітет сплатить перебування декого в спортив-
ному таборі — путівка на твоє ім’я вже лежить у мене в кишені.

— Дякую, Ольго Михайлівно, — зніяковіла дівчинка. — Не 
треба було...
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— Треба було, треба! — твердо озвалася тренерка й оголо-
сила, на превелику радість підопічних: — Все, діти, на сьогодні 
досить… додому! 

— На цілу годину тренування затримала! Коли уроки ро-
бити? Я з ніг падаю! — обурювалися дівчата вже в роздя гальні. 

— Дивіться, як стемніло, моя мама хвилюється, — найбіль-
ше виступала Інга — світловолоса дівчинка шістнадцяти років, 
найстарша у шкільній збірній.

— Ще й показуху прогнала, геть озвіріла!
— Та просто Ольга хоче виграти змагання між спортивними 

таборами, — не витримала Василина. — Вона ж понад усе на 
світі хоче бачити літній Кубок на своїй полиці в учительській.

Інга одразу ж обернулася. Вона недолюблювала Василину 
Огнєву, трохи заздрячи її успіхам і постійній увазі тренерки до 
«бідної сирітки». Їй і невтямки було, що ця дівчинка тому стала 
КМС — кандидатом у майстри спорту — у свої неповні три-
надцять років, що весь вільний час намагалась при свячувати 
гімнастиці, — аби лише до квартири не повертатися...

— Ну, звісно, тебе ж удома ніхто, крім котів, не чекає, — 
злостиво кинула Інга, примружившись. — Ти могла б узагалі 
ночувати в спортзалі. Все ж краще, ніж в інтернаті, куди тебе 
скоро відправлять, сирітко.

Деякі дівчатка, подружки Інги, захихотіли. Василинині 
щоки вмить спалахнули: коли вона починала хоч трохи хвилю-
ватися, відразу ж червоніла, як би не прагнула це приховати.

— Не всім щастить народитися в багатій сім’ї, — тихо, але 
чітко відповіла вона. — Зате зразу видно: тебе добре годують.

Це був удар нижче пояса: Інга вважалася дещо повнуватою 
як для гімнастки, і тому деякі стрибки вдавалися їй важко . 

Інга, що саме застібала босоніжку, випросталася й одразу ж 
стала на голову вищою від Василини.

— Що ти сказала? 
— Що почула! 



12

Невідомо, чим би це закінчилося, але двері роздягальні різ-
ко розчинилися і вистромилася чубата хлопчача голова.

— Василино, тебе ще довго чекати? 
У відповідь пролунав дружний дівчачий вереск. Хлопець, 

збентежившись, зник. 
— О, у нас є дружок! Може, він і прихистить тебе? — спро-

бувала підштрикнути Інга, але вийшло якось в’яленько. 
Усі знали, що це Василинин сусід — Льоша, з яким вона 

живе в одному під’їзді й тому повертається разом із ним з 
тренування. Звичайно, з них підсміювалися, але що тут тако-
го, якщо вони дружать собі з дитинства та й годі? Крім того, з 
Льошки — першого забіяки в школі — мало хто наважувався 
жартувати. А хто таки насмілювався — більше не жартував.

Василина, нашвидку схопивши речі й на ходу запихаючи їх 
до сумки, буркнула всім «бувайте!» і стрілою вилетіла з роз-
дягальні.

Льоша, що чекав у коридорі, полегшено зітхнув:
— Ну, нарешті! Я думав, ночувати тут доведеться, поки ти 

вийдеш. Чого ти так довго?
— Ольга затримала, — знехотя відповіла дівчинка. — Та ще 

й Інга знову причепилася, дилда! — І вона коротко описала те, 
що сталося в роздягальні.

— Не звертай уваги, вона тобі просто заздрить. — Льоша 
знизав плечима. — Я тобі давно казав: переходь до нас. 

Льоша займався гімнастикою у-шу — спортивно-бойовими 
мистецтвами. Василина не раз спостерігала, як він фехтує з 
мечем і жердиною, а ще робить складні комплекси вправ, при-
чому з доволі войовничим виглядом. На її думку, це була та 
сама художня гімнастика, тільки зі зброєю. Але Льоша нази-
вав себе бійцем і дуже пишався тим, що належить до ушуїстів. 

— Ти що, яка гімнастика?! — зазвичай обурювався він. — 
Це мистецтво бою! Хоча з твоєю розтяжкою й акробатикою 
ти відразу б опинилася в нашій збірній.
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Але Василина, посміхаючись, говорила, що замість меча їй 
цілком вистачає м’яча або палички зі стрічкою.

От і зараз вона лише похитала головою й мовила задумливо:
— Якщо я справді потраплю до інтернату — хтозна, чи змо-

жу далі займатися гімнастикою...
Василина жила зі своєю нібито троюрідною бабусею по 

маминій лінії — Мартою Михайлівною. Щоправда, ще ро-
ків у шість дівчинка випадково почула розмову бабусі з су-
сідкою і дізналася, що та не є її родичкою і просто наглядає за 
Василиною  на прохання батька. Тому навіть після розкриття 
«страшної таємниці» вона продовжувала називати свою опі-
кунку бабусею і вдавати, ніби ні про що не здогадується.

Мама Василини зникла багато років тому. Марта Михай-
лівна туманно озивалася про неї як про вертихвістку, легко-
важну красуню, що знайшла більш підхожого чоловіка. Та 
при цім «бабуся» червоніла й відводила очі. З чого маленька 
Василинка зробила висновок, що опікунка говорить так із чи-
єїсь намови або щоб просто відмахнутися від розпитувань. 
Зате дівчинка точно знала, що батько її живий і мешкає за 
кордоном. Бабуся розповідала, що він дуже зайнятий чоловік 
і працює в якійсь важливій секретній фірмі. А Василинці не 
пише, аби не накликати на неї лиха. Можливо, казала опі-
кунка, він колись приїде по дочку, якщо звільниться з цієї 
загадкової роботи... 

Сама Марта Михайлівна славилася на весь район своїм ко-
толюбством. Василині іноді здавалося, що до їхнього під’їзду 
збігаються хвостаті всієї Землі. У Марти Михайлівни в три-
кімнатній квартирі мешкало більш як десяток верескливих 
«пухнастиків» і ще з два десятки постійно крутилися коло по-
рога. Скільки Василина себе пам’ятала, навкруги вічно оши-
валися коти, за якими доводилося прибирати. А ще годувати, 
чесати і стежити, аби вони не билися між собою. 
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Тому дівчинка дуже зраділа, що все-таки поїде до літнього 
спортивного табору завдяки добрій і наполегливій тренерці — 
хоч трохи відпочине від котячого царства.

У ту казку, що батько колись таки приїде по неї, Васили-
на перестала вірити років із восьми. І припинила писати йому 
листи, коли знайшла в шафі під рушниками товсту пачку: жод-
ного листа опікунка не відправила. Радше за все, після зник-
нення мами батько волів забути про дочку — ось і вся «загад-
кова робота».

Василина знала, що Марта Михайлівна отримувала якісь 
гроші, окрім пенсії. Раз на місяць опікунка відвідувала міс-
цеве поштове відділення і поверталася з великими пакетами 
сухого корму та інших котячих делікатесів. Для Василини 
завжди була маленька шоколадка. Крім того, Марта Михай-
лівна купувала обов’язкову плящину коньяку, яку ввечері й 
випивала, стаючи вельми сентиментальною: гладила Васили-
ну по голівці, розповідала історії зі своєї молодості, а потім 
засинала і спочивала цілу добу, а подеколи й більше.

І раптом Марта Михайлівна занедужала — не витримало 
серце: пропала її улюблена кішка Стрілка. Стареньку відвез-
ли до лікарні, а що робити далі з Василиною — ніхто й гадки 
не мав. 

Минули два тижні, а дівчинка так і жила самотою у кварти-
рі. Сусідка тітка Галя приносила їжу і навіть давала гроші на 
витрати, зумисне голосно, на цілий під’їзд, жаліючи дівчинку 
і висуваючи плани щодо влаштування її подальшої долі. Льош-
ка теж не забував приносити якісь смаколики, та від його гро-
шей Василина рішуче відмовлялась. Власне, дівчинка почи-
нала вже тишком міркувати, що, може, її просто облишать і 
вона житиме якось сама — наприклад, на справжню роботу 
влаштується.

Щоб відвернутися від прикрих думок, Василина глибоко зі-
тхнула й радісно сказала:
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— Ольга говорила, що я точно їду в табір, уявляєш?!
— Класно! — зрадів Льоша. — Наша команда теж їде. Тре-

нер найбільше бажає, щоб літній Кубок стояв у нього в учи-
тельській на видноті.

Вони водночас засміялися і від цього розреготалися ще го-
лосніше. І так, базікаючи про те-се, не помітили, як майже ді-
йшли до свого будинку. Залишалося лише пройти вздовж пар-
кану, що огороджував дитячий садок, і...

— Гей, малявки!
Вони обернулися. Ну це ж треба — Інга, і не сама, а зі своїм 

хлопцем — Вітькою-боксером. У Василини враз похолола спи-
на від недоброго передчуття.

— Мені здається, ти, руда-без-стида, забула вибачитися! — 
огидним голосом проспівала Інга. 

Вітька, нахабно посміхаючись, підійшов ближче.
— А з якого дива це вона має перед тобою вибачатися? — 

суворо запитав Льошка, заступаючи собою подругу. 
— А з такого. — Очі Інги звузилися. — Іди собі, хлопчику, 

не заважай... Руду давно вже треба провчити.
— Я не руда! — з викликом відповіла Василина із-за Льош-

чиного плеча. — І вибачатися не буду, дилда.
— Стули пельку, малявка!
Вітька погрозливо хрускотів пальцями. 
Він ступив крок до Льошки, збираючись дати щигля тому 

по носі. Але той випередив здоровила: блискавичним рухом 
схопив його за передпліччя, підставив підніжку і повалив на 
землю.

На жаль, це була лише коротка мить переваги. Вітька за-
ревів, насилу перекинувся, і вони з Льошкою покотилися по 
землі. Розлючена Інга кинулась на Василину, але та встигла 
відскочити вбік, тверезо оцінюючи свої шанси проти довже-
лезних нігтів суперниці, виставлених уперед. Треба сказати, 
дилді добряче перепадало від тренерки за ті пазурці. 
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На щастя, повз бійку проходила весела й численна компа-
нія, яка й розтягнула хлопців за вуха. Вітька голосно лаявся, 
бо худенька строга дівчина, підстрижена під каре, почала ви-
читувати його, поки один із хлопців тримав горопаху за руки. 
Інга, не соромлячись, жалісливо схлипувала.

— У таборі не навертайся мені на очі! — люто крикнула 
вона Василині й одразу ж узялася благати: — Відпустіть його, 
він більше не буде...

На Василину з Льошкою більше ніхто не звертав уваги, 
і вони тишком-нишком вшилися.

Діставшись нарешті до свого під’їзду, друзі стали під сла-
беньким, тремтячим світлом єдиного на всій вулиці ліхтаря. 
Льошка насамперед обмацав ніс.

— Хух, не зламаний! — полегшено зітхнув хлопець. — А то 
він мене як вгатив лобом, поки ми билися на землі!

Василина ніяково тупцяла на місці, почуваючись винною. 
— Льошко, вибач... це ж усе через мене.
— Та нічого, — відмахнувся той, — добряче побилися. 

А тобі, до речі, не завадило б вивчити кілька прийомчиків, щоб 
уміти захищатися в таких випадках.

— Навряд у мене щось вийде...
— З твоєю фізичною підготовкою — вийде, — запевнив 

Льошка. — Тільки… теє… злості в тобі мало. Треба розбудити 
твій бойовий дух.

Василина не відповіла. Але подумала, що, якщо вона збира-
ється їхати до літнього табору, бойовий дух дійсно доведеться 
будити: Інга там не дасть спокійно жити.

— Гаразд, час уже додому.
Льошка першим пірнув у під’їзд.
— Ну що, потім зайдеш? — запитала Василина, коли вони під-

німалися сходами, і посміхнулася: — Хто за тебе алгебру зробить?
— Ха, не всі ж такі розумні, як ти. — Льошка криво посміх-

нувся. — Обчислюєш ти здорово, нічого не скажеш.



«Ще б пак!» — подумала Василина, згадавши про щоден-
ні вправи, які задавала їй Марта Михайлівна. Іноді дівчинці 
здавалося, що опікунка вирішила зробити з неї математичного 
генія: щовечора Василина розв’язувала задачі, частіше ігрові 
або логічні, але з обов’язковим застосуванням чисел. І завжди 
в Марти Михайлівни були напоготові нові ребуси, звідки вона 
їх тільки брала? Але тепер опікунка потрапила до лікарні, і у 
Василини з’явилося багато часу... Навіть Льошку можна було 
запросити, тому що коти несподівано зникли — жоден більше 
не крутився коло порога. Дивна й незрозуміла, але все-таки 
приємна подія.

Льоша жив на п’ятому поверсі, а Василина — на четверто-
му. Тому вони обоє побачили прочинені двері й почули голоси, 
що долітали з бабусиної квартири.

— Ого, в тебе гості? — здивувався Льоша. 
Серце Василини тенькнуло. І зненацька їй чомусь стало 

страшно. Не тямлячи, що робить, вона обернулася й щодуху 
побігла вниз.

Надворі стало легше: прохолодний вітерець ніжно обдував 
обличчя й шию і ніби пестив повітряними долонями по голівці, 
заспокоюючи.

— Василино, що з тобою? — Поруч опинився здивований 
друг.

— Льошко, я туди не піду.
— Та не хвилюйся, чого ти?
Хтось торкнув Василину за плече. Дівчинка обернулася — 

тітка Галя, її сусідка. Очі жінки блищали від захоплених сліз.
— Василинко, моя дівчинко, — проспівала вона. — Така ра-

дість! Приїхав твій батько.
 


