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ПЕРЕДМОВА

Ч

ас — це всього лише четвертий вимір; малесенька цятка на кінчику стрілки годинника. Довжина його —
мить, ширина — буття, а висота — нескінченність...
Час розкриває нам ширше бачення світу, дарує новий ступінь свободи. Час — це водночас явище і таїна, він народжується із нашого зв’язку з речами. Це процес, його можна сповільнювати й розтягувати, зупиняти чи прискорювати.
Часівник керує Часом за допомогою особливого дару, що
вимірюється часовими ступенями.
Найнижчий — третій часовий ступінь — дозволяє керувати
Часом тільки за допомогою простого бажання.
Другий часовий ступінь додає можливості скорення Часу
самою лише силою думки.
Перший часовий ступінь додатково залучає потужну силу
почуттів, які дають змогу перетворювати наші бажання і прагнення на що завгодно.
І лише вищий ступінь часодійства дарує чуття передбачення,
можливість правильного вибору в незліченній кількості ймовірностей майбутнього й минулого. Часодій вищого ступеня
керує одразу чотирма рівнями свободи: розумом, почуттями,
дією та інтуїцією.
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Запам’ятай, часівнику: не має значення, з якого ступеня
ти почав, головне — до чого ти нарешті дійдеш. Адже збагнути істинні закони Часу зможе лише той, хто здобув цілковиту свободу — сміливість, рішучість, витримку і цілеспрямованість.
«Слово про Час»
від великого часодія Ефларуса,
який створив Часовий Розрив
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ПРИЇЗД ДО ТАБОРУ

В

асилина прокинулась від
різкого поштовху: її з силою кинуло вперед, і вона
добряче торохнулась лобом об щось тверде.
— Доброго ранку! — привітався хтось у неї над вухом. — Ох
і любиш ти поспати.
— Котра година? — сонно запитала дівчинка.
— Майже десята.
Потираючи забите місце, Василина кліпнула, після чого
щосили витріщила очі, намагаючись остаточно прогнати сон.
І тільки тоді помітила поруч біляву стрижену голову Льошки —
хлопчик виглядав серйозним, але в його світло-сірих очах, обрамлених світлими віями, причаїлися смішинки.
Вони їхали в автобусі: розмірено гув мотор, машина подеколи здригалася на вибоїстій дорозі. Виявляється, Василина,
падаючи, вдарилась об спинку крісла, і хлопець у навушниках,
який сидів перед нею, сердито озирнувся.
— Вибач, — перепросила Василина, але той не почув, знову поринувши у прослуховування музичних треків. Тоді вона
обернулась до друга: — Як ми тут опинилися?
Льошка широко, як тільки міг у межах тісноти між кріслами,
розвів руками: мовляв, хіба знаю? Василина пильно оглянула його
обличчя: на вилиці червоніло садно — слід від Нортового удару.
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— Якби ж то я знав, — відповів він, допитливо дивлячись
на подругу. — Але зараз ми точно прямуємо в табір. Я навіть
запитував у хлопців, що відбувається... Вони ще посміялися.
Кажуть: з неба впав, чи що?
— Отже, — Василина запекло боролася з несвідомим бажанням залишити Ефлару в країні снів, — все було насправді?
— Що було — то факт. — Льошчині губи розповзлися в посмішці — ситуація починала його бавити. — Але що саме — я
так і не втямив. Може, до речі, ти розкажеш? Їхати далеченько, щонайменше з годину.
Василина поволі закотила край рукава: тонкою смужкою
виблискував золотий браслет. Маленький чорний циферблат
із золотими цифрами та крихітними стрілочками здавався цілком звичайним, достоту як простісінький годинник.
— Що це? — Льошка з цікавістю поглянув на її зап’ястя. —
Подарунок батька?
— Матері, — відрізала Василина, і хлопчик принишк.
У салоні автобуса працював телевізор, але ніхто його не дивився: веселий і бурхливий гамір геть забивав звук фільму.
Василині докучало таке відчуття, ніби її свідомість роздвоїлася: з одного боку вишикувалися в ряд школа, гімнастика і
така бажана поїздка до літнього табору, а з іншого — часовий
світ і нові друзі: Нік, Діана, Феш...
— А всі інші де, не знаєш? — знову запитала вона. — Ті, хто
був у Часовому Колі?
Льошка знизав плечима:
— Не маю жодного уявлення.
Василина роззирнулася, напружено вдивляючись у незнайомі обличчя: учні весело галасували, обговорюючи торішні
пригоди в таборі; компанія на задніх сидіннях грала в карти,
гучно коментуючи дії одне одного. Якась коротко підстрижена
дівчинка читала книжку, багато хто начепив навушники і слухав музику, але нікого з часівників і сліду не було.
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— А може, нас повернули в минуле? — припустила Василина. — Взяли та й змінили гілку ймовірності...
— Що-о?
— Ну, ми з тобою раніше збиралися до табору? — Василина схвильовано зітхнула. — Нас повернули в минуле і все! На
Ефларі вміють керувати часом.
— Дурня якась, — недовірливо кинув Льошка.
— І не було ніякого Часового... Чекай, а де ж мій Ключ?!
Одначе її рука вже намацала в бічній кишені джинсів Сталевий Зубок.
Якийсь час дівчинка мовчала, глибоко замислившись; Льошка не заважав, лише подеколи скоса зиркав.
— Нічого не розумію, — нарешті здалася вона.
— Василино... — нишком прошепотів хлопець, трішки нахилившись до неї. — А в тебе справді… е-е-е... крила є?
— Швидше за все, — кивнула та. — Бачиш, у чому річ... Моя
мати виявилася феєю, а батько — вищим Духом...
— А-а-а… — з розумним виглядом протягнув Льошка, зручніше вмощуючись у кріслі. Але з його обличчя було видно, що
він геть нічого не зрозумів. — А що, феї існують? — запитав він.
— Ще б пак, — підтвердила Василина. — І феї, і люти, і ціла
країна часівників — людей, що займаються часодійством.
— Чим-чим?
— Агов, Льошко! — зненацька гукнув хтось із задніх рядів. — Іди до нас, нам четвертий гравець потрібен...
Василина обернулася: гукав вогняно-рудий хлопець. На
його чорній майці пишався величезний червоний череп зі
схрещеними кістками.
— Пізніше! — відмахнувся Льошка і пояснив Василині: —
Це Серьога з нашої команди, один із старших. Мабуть, вожатим буде, бо йому скоро сімнадцять стукне.
— Та він же з дамою розмовляє, — вищирився смаглявий,
схожий на Ніка хлопчина. — Йому не до нас...
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— Дивись мені, приїдемо в табір — ніяких побачень, — застеріг Серьога, пустотливо зблиснувши очима. — Тільки тренування, жорсткий графік!
— У мене теж будуть тренування! — розсердилася Василина.
— Не зважай на них, — сказав Льошка, і його щоки спаленіли. — Вони завжди так...
— Та я й не зважаю.
— А зашарілися як!
Компанія зареготала на різні голоси.
Та оскільки Василина з Льошкою не реагували на кепкування, а четвертий гравець таки знайшовся у вигляді худорлявого
білявого хлопця, хлопці облишили їх і захопилися грою.
— Слухай, ти мені хоч щось поясниш? — знову причепився
Льошка. — Наприклад, що воно за фрукт отой Марк, га?
Василина зволікала. По-перше, вона не знала, з чого почати. Та й не вельми хотілося наново переживати подію навіть
у спогадах. Ну, крім деяких приємних моментів. До того ж
зникнення нових друзів її вкрай засмутило. А що, коли вона
їх більше ніколи не побачить?!
— Я, між іншим, через тебе дещо пережив, — стиха нагадав
Льошка. — На мене напали гуртом, зв’язали та ще й... Вибач,
але твого брата, як зустріну, приб’ю на місці! Підло бити лежачого, та ще і зв’язаного. — Згадавши про це, хлопець стиснув
кулаки, аж кісточки побіліли.
— Так... Цікаво, куди вони всі поділися... — машинально
підтакувала Василина, не розчувши докорів друга.
— Може, в інших автобусах? — зітхнув Льошка, трохи ображений її неуважністю. — За нашим їде штук п’ять таких самих...
— Ага...
— У цьому багато хлопців із моєї команди... А твої гімнасти,
мабуть, десь позаду їдуть.
— Ага, і я нічого не розумію.
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Льошка почухав ніс і скривився. Василині стало ніяково.
— Добре, — нарешті зважилась вона. — Я тобі розкажу все
по порядку. Тільки не перебивай.
Подумавши, дівчинка почала розповідати зі свята в батьковому домі, де вона познайомилася з ненависною Оленою
Мортиновою та її улюбленцем Марком. Як не дивно, найбільше Льошку зацікавив фокус із простором вітальні, яка раптом
поширшала. Але тільки-но він почув, що Марк погрожував Василині й навіть мало не зламав їй пальці в першу зустріч, то
знову насупив брови.
— Ну, якщо я дістанусь до нього, — процідив Льошка, — то
все йому згадаю! І твоєму братові теж.
— Не треба! — злякалася враз Василина. — Ти ж бачив,
який це мерзотник, тобі з ним краще не зв’язуватися. За Марком стоять могутні часодії, страшенно небезпечні... Сподіваюсь, його з Часового Кола закинуло геть на інший край світу,
наприклад в Арктику.
— Було б непогано, — похмуро кивнув друг. — Хоча білих
ведмедів шкода... І взагалі, його я точно не боюся.
На превеликий подив Василини, родинне випробування на
часові ступені не надто вразило Льошку. А от втеча з дому викликала шквал емоцій.
— Молодець! — захоплено похвалив він. — А я тобі зразу
говорив: вшивайся з того дурного будинку. Вибач, але сімейка
в тебе... До речі, ти ще жодного слова не сказала про батька...
Як він тебе зустрів?
Льошка дивився так допитливо, що Василина одразу здалася. Вона розповідала повільно, наново прокручуючи перед
очима злощасну зустріч із батьком, його ляпас, єхидний погляд
Норта й ув’язнення в холодному сараї.
— От гад! — вихопилось у здивованого Льошки. — Купу
років не згадував про тебе й на тобі — вдарив! Та він просто
ненормальний!
11

Знову переживши те глибоке та прикре потрясіння, Василина вирішила змінити тему й почала розповідати про зустріч
із Ніком і Фешем. Зумисне пропустивши пригоду про напад
трикутів, вона довго описувала подорож Повітряним замком
і, забігаючи наперед, яскраво й детально описала Ратушу й Лазор. Набравшись сміливості, вона розповіла про чорні крила
Феша.
Льошка сприйняв новину спокійно — він же бачив крила
у Василини.
— А там в усіх є крила? — уточнив він.
— Ні, тільки у вищих часівників. Або часівників Вищого
Кола, якось так.
— Тобто... там ти щось таке, як обрана? — Льошка недо
вірливо примружився.
— Сам ти обраний! — огризнулась Василина. — Якщо підштрикуватимеш, більше нічого не розкажу!
— Звідки мені знати? — знизав плечима друг. — Я б нізащо
не повірив, якби не бачив у тебе... Слухай, а покажеш потім,
як ти літаєш?
— Якщо згадаю, як це робиться, — буркнула дівчинка.
Вона й сама собі боялась зізнаватися, що трішки пишається тим, що тепер часівниця і має справжні крила. І хоч вона
майже нічого не вміє, зате в неї вищий ступінь часодійства.
Зніяковівши, Василина хутко відігнала від себе дурні думки.
Не так уже й привітно зустріли її ці ефларці, а Феш той узагалі
спершу відверто глузував з неї. І щоб стати справді вправною
часівницею, їй доведеться довгенько тренуватися...
Рішуче хитнувши головою, Василина почала розповідати
про підступний план Нортона-старшого щодо Лазарева —
Нікового батька: про збори РадоСвіту, оголошення вироку і
страшне покарання. Згадавши, як Лазарева «постарили» за допомогою часодійства, вона знову жахнулася. Та й Льошка взяв
усю історію дуже близько до серця.
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— От паскуда, — процідив він. — Твій батечко таки справжній негідник.
Василина промовчала. Її серці щось дряпнуло. Вона згадала
свій бій з Оленою Мортиновою і втручання батька.
«Ні», — сказав тоді Нортон-старший. Він не дозволив Олені
скоїти злочин, захистив дочку...
Аби якось розвіятися, дівчинка взялася описувати Чорновод — прекрасний замок над морем, Тронну залу з дивовижною мозаїкою, басейн із русалками та зелену кімнату. Але водночас довелося розповісти й про втечу з батьківського замку.
І про те, як дівчинка Маришка...
— А зачасувала — це як? — не второпав Льошка. — Убила?!
— Спочатку я теж так подумала. — Згадуючи про цю жахливу подію, Василина важко зітхнула. — Та виявилось, що
після зачасування людину можна врятувати... Ніка вирвали з
його часового коридору, а потім поставили на місце... — Василина затнулась. Олена щось говорила про це... Так! Тих, у
кому тече духовна кров, уже не врятуєш. Тих, кого називають
напівдухами… — Головне, що тепер із ним все гаразд, — квапливо продовжила вона. — Його врятував батько. А ще Нік
став часівником, як давно мріяв.
— То будь-хто може стати часівником?
— Ні, далеко не кожен, — похитала головою Василина. —
Навпаки, це вкрай важко. Але так сталося, що на посвяченні
феї запропонували виконати будь-яке моє бажання і я попросила їх дати Нікові часовий ступінь.
— А-а-а, — протягнув Льошка. І раптом збентежено спитав: — А за мене ти могла б слівце замовити?
— Ти хотів би стати часівником?! — здивувалася Василина.
— Ну так, — кивнув Льошка, зніяковівши ще дужче. — Це
ж так цікаво: літати, чаклувати!
— Часувати, — неуважно виправила дівчинка.
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Василину дуже здивувала поведінка друга: ледь дізнавшись
про часодійний світ, йому одразу ж закортіло стати часівником. А от вона так довго не зважувалась. Втім, Льошка ще не
знає, наскільки серйозна штука це часодійство. Воно розкриває таємні закони, наділяє владою і надзвичайною відповідальністю. І, напевно, псує характер. Згадавши про Феша,
Василина подумки посміхнулась: ще в першу їхню зустріч Нік
говорив, що всі часівники трішки схибнуті.
— Гаразд, я пожартував. — Льошка по-своєму розтлумачив
її мовчання. — І що далі було?
Більше не зупиняючись на деталях, дівчинка стисло розповіла про фею Діану, яка приспіла на допомогу, коли вони
втікали з Чорноводу, про ніч у лісі, про музично-танцювальні
змагання — Чарування в долині фей. Захопившись, вона говорила дедалі натхненніше: про часове посвячення і загадкові квіти-старочаси, про Селестину — фею Світлого Образу і
Мендейру — фею Темних Думок. Про перший політ, про постійну недовіру Феша і, нарешті, про своє викрадення і Марка,
який видурив у неї погрозами Рубіновий Ключ, подарований
феями.
— Далі ти вже знаєш: у мене несподівано виявився Чорний
Ключ — найтаємничіший із семи, — закінчила Василина.
Льошка певний час мовчав, насупившись.
Тим часом в автобусі всі радісно схвилювалися: водій оголосив, що вони скоро прибудуть до табору. Діти поприлипали
носами до вікон, але обабіч дороги досі бігли, зливаючись у
суцільну стіну, високі й стрункі сосни.
Василина першою порушила тривале мовчання:
— Ну, і що ти про все це думаєш?
— Виходить дуже загадкова історія, — озвався Льошка.
І раптом запитав: — Слухай, ну а Феш цей, Драгоцій, ти
йому довіряєш? Тобі не здається, що він теж хоче тобі зашкодити?
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— Нащо йому це? — щиро здивувалась Василина. — Він,
загалом, непоганий хлопець, тільки...
— Злий, жорстокий, нервовий і пихатий, — закінчив замість неї Льошка.
Василина не відповіла, вбита таким правдивим портретом
володаря СріблоКлюча.
— Він найкращий друг Ніка, а от йому я довіряю цілковито, — твердо мовила вона.
Льошка навмисно голосно пирхнув: мовляв, як знаєш.
Нарешті попереду з’явилися великі ковані ворота з дерев’я
ною вивіскою: «Вершина». Василина виходила з автобуса мало
не останньою. Вона роззирнулася навсібіч, але знайомих облич не побачила. Льошка і той кудись зник!
Що ж робити далі? У неї з собою нічого немає — навіть зубної щітки. Передчуваючи неприємне пояснення з дирекцією
табору, дівчинка зіщулилась. Аж ось їй блиснула думка: треба ж знайти Ольгу Михайлівну! Улюблена тренерка допоможе
в усьому розібратися.
— Василинко, дивись! — Поруч виник Льошка.
Він, щасливо посміхаючись, передав їй новенький рюкзак — невеликий, синього кольору, прострочений білою ниткою, з металевими застібками на кишенях.
— Це не моє... — Василину аж жаль узяв, коли вона оглянула рюкзак — річ гарна, фірмова.
— Між іншим, його щойно водій виніс із багажного від
ділення. «Хто тут Огнєва?!» — кричить. А я й кажу: «Давайте передам...» І уявляєш, одразу ж віддав! А в мене диви
який, га? Новий-новісінький, прямо з магазину... Дивись,
навіть цінник є! А от речі в ньому всі мої. Чудасія якась,
правда?
Василина сіла навпочіпки, повільно відкрила клапан, потягла за шнурок. Усередині акуратною стопкою лежали дві пари
джинсів, кілька барвистих футболок, в окремому пакеті — зуб15

на щітка і паста, чомусь дитяча — з дракончиком на тюбику,
нерозпечатане мило, кросівки... На самому споді, складений
учетверо, лежав її старий рюкзак — зазвичай Василина брала
його на тренування. А коло нього — маленький записник у
знайомій пошарпаній обкладинці.
Василина витріщила очі: як тут опинився цей старий блокнот?! Адже він залишився у квартирі Марти Михайлівни. Згадавши про бабусю, дівчинка відчула докори сумління. Попри
те, що опікунка була доволі дивакувата, наприклад збирала довкола себе цілі зграї котів, все ж таки вона виростила її й надто
не кривдила. Василина твердо пообіцяла сама собі відвідати
Марту Михайлівну, щойно випаде нагода. А поки що треба
було розібратися зі своїми проблемами: як вони з Льошкою
опинилися в цьому таборі, хто дав їм речі і...
— Як тут опинився мій щоденник? — міркувала вголос Василина, гортаючи сторінки.
— У тебе є щоденник? — здивувався Льошка.
— Був у дитинстві, — почервоніла дівчинка. — Та й до
того ж я там більше задачі розв’язувала, приклади... Так собі,
блокнот та й годі.
— Це ж так наївно, — поблажливо мовив Льошка. — А якщо
хтось візьме й прочитає?
— Обійдеться! — Василина заховала книжку назад у рюкзак. — А щоденники ведуть для того, аби навести лад у думках.
Написав те, що тебе хвилює, і зразу полегшало.
— Думки треба тримати в голові, — повчав хлопець і на підтвердження торкнувся пальцем скроні. — Ніхто не залізе й не
дізнається.
— Дуже сумніваюся... — пробурмотіла Василина, але Льошка її не почув.
Перекрикуючи гул голосів, хтось гукнув на весь ліс:
— Народ, увага!!! Кому від тринадцяти до шістнадцяти років — до мене! І хутко, бо залишитесь без обіду!
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Кричав той самий Серьога в чорній майці з червоним черепом, який ще в автобусі пропонував Льошці грати в карти.
Поряд із хлопцем стояла висока худюща дівчина з сумним і
напруженим обличчям. На її кирпатому носику, густо вкритому ластовинням, дивом трималися величезні круглі окуляри в
масивній оправі. У руках вона тримала великий товстелезний
зошит, схожий на класний журнал, і записувала до нього прі
звища тих, хто приїхав. Вочевидь, до цієї справи вожата ставилася вкрай серйозно: на її широкому лобі пролягла глибока
зморшка, а губи від старанності стиснулися в тоненьку лінію.
— А що я казав? — шепнув Льошка на вухо Василині. —
Наш Серьога — вожатий! Давай швидше до нього, бо, якщо
місця не залишиться, до малявок запишуть. У малявок суворий розпорядок дня, але головне — їм багато чого не можна.
— Чого не можна? — не втямила Василина.
На відміну від Льошки, який майже щоліта відпочивав у
літніх таборах, вона вперше потрапила в таке місце, тому для
неї всі писані й неписані правила, зрозумілі для старожилів,
були новиною.
— Походу з ночівлею не буде, купатися в річці не можна, — почав перелічувати Льошка, на ходу розштовхуючи
всіх, аби пробитися ближче до Серьоги. — На сніданок манну кашу дають, бе-е-е... З медом. — Його аж пересмикнуло від огиди. — І у Великій Грі тільки старші загони беруть
участь — перший і другий. Бо в третій дітей із семи років
беруть...
— У якій грі? — Василина ледве встигала за другом.
— О, Рознєв! Іди-но сюди! — Нарешті рудий вожатий помітив їхні зусилля. — І подружку свою тягни... Агов, ану розійдіться! Рудих приймаємо без черги, — підморгнув він Василині. — Тобі скільки виповнилося? Запишись у Рити.
— Їй через три тижні буде тринадцять, — одразу сказав
Льошка.
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Вожата спроквола подивилася на дівчинку.
— Записую в третій загін.
Василина страшенно перелякалася, бо щойно Льошка вельми наочно розмалював їй жахливі перспективи перебування
в загоні малявок.
— Скажіть, будь ласка, а можна мені в другий загін? — якомога жалібніше попросилася вона.
— Ні!
— Ми так хочемо в один загін! Ми з дитинства дружимо, —
канючив Льошка, але Рита невблаганно похитала головою:
— Не дозволено.
Василина засмутилась. Перед очима замиготіли тарілки з
манною кашею і купа малих, що ревуть над ними.
Але Серьога миттєво врятував становище.
— Маргарито Сергіївно! — лагідно почав він, ледь обіймаючи вожату за плечі. — Невже ви дійсно така сувора? Друзі з
дитинства, завжди разом, нерозлийвода, хай уже йдуть в один
загін. Якщо вони вам особисто не подобаються, то давайте їх у
перший кинемо, до найстарших — потім самі в третій втечуть.
А так і справді, що їм там з малими робити?
— Оце вже ні, нехай буде другий... ближче до правил, — вирішила Рита, зашарівшись.
Здавалося, м’який голос Серьоги чарівно діяв на неї.
Василина з Льошкою отримали по реєстраційному бланку з
печаткою і пішли з іншими хлопцями та дівчатами широкою
алеєю повз низку однакових трикутних будиночків. Відстоявши
невелику чергу до адміністративного корпусу, в обмін на свої
папірці діти отримали у чергової ключі від будиночків 13 і 21.
— Клас! — задоволено вигукнув Льошка. — Ми житимемо
майже поруч — наші будиночки навпроти.
— А скільки в такому будиночку місць? — Василина з цікавістю оглянула найближчий трикутний дах.
— Чотири-п’ять, — відповів він і квапливо додав: — Ну, я
18

пішов влаштовуватися, скоро підійду. Або ти приходь, якщо
швидше впораєшся... Підемо на обід. Не знаю, як тобі, а мені
страх як їсти хочеться.
Двері будиночка номер 13 були прочинені: зсередини долинали веселі дівчачі голоси. Василина вибігла на ґанок невеликими рипучими сходами і сміливо ступила всередину, на
пухнастий килимок.
Як же вона здивувалася, коли побачила своїх сусідок! На
ліжках біля самих дверей сиділи одна навпроти одної Даша й
Маша, дівчатка із спортивної групи з гімнастики. Витріщивши
блакитні очі, вони з подивом дивилися на Василину. Вона ж
укотре здивувалася з їхньої схожості: Даша й Маша не були
сестрами, але здавалися схожими, наче близнючки. Навіть вираз облич у них був однаковим.
— Привіт! — сміливо кивнула Василина.
— Привіт...
Василина не знала, як із ними поводитись, бо Даша й Маша
входили до компанії подружок Інги — високої білявої дівки,
її запеклого ворога.
Але дівчатка, загадково перезирнувшись, самі завели розмову. Вони розповіли, що Ольга Михайлівна не змогла поїхати — щось зі здоров’ям трапилося. Зараз тренерка почувається добре, та лікарі не дозволили їхати до табору — «нерви
з дітьми псувати».
У Василини від тривожної здогадки тьохнуло серце. Сувора, але добра тренерка була єдиною дорослою людиною, яка
зв’язувала дівчинку з її минулим, з Осталою. І раптом...
— Вона багато про тебе питала, — довірливо повідомила
Даша, а Маша одразу доповнила:
— На тренуваннях ти не з’являлася, і Ольга все переживала, чи поїдеш у табір... До речі, а де ти пропадала стільки часу?
— На море їздила, — бовкнула Василина перше-ліпше, що
спало на думку. Тим паче, що почасти це була правда.
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— А-а-а… — Дівчатка явно не задовольнилися такою короткою відповіддю, але розпитувати більше не стали.
Трохи побалакавши з ними про тренування і загадкову хворобу тренерки (вона ніколи навіть не застуджувалась!), Василина
зайняла вільне ліжко, що стояло біля самого вікна. Швиденько
запхала всі речі в тумбочку, переодяглася в майку і спортивні
шорти з диво-рюкзака. Одяг було дібрано ідеально, і кросівки підійшли прекрасно. Василина навіть пострибала в них — чудово!
Невелике віконце їхнього будиночка виходило прямо на високий ґратчастий паркан, який майже затуляв собою густий,
непролазний ліс. Але, прикинувши на око висоту паркану, Василина збагнула, що через нього реально перелізти. Звісно,
вночі йти до лісу страшнувато, але можна спробувати вибратися рано-вранці.
Міркуючи над цим, Василина зачесала своє довге волосся в
тугий хвіст, як на тренуванні, і вдоволено оглянула себе в маленьке квадратне дзеркало, що висіло тут же, над тумбочкою.
— А тут хто буде? — вона кивнула на сусіднє ліжко, де лежала яскраво-червона спортивна сумка і великий паперовий
пакет із логотипом відомої марки одягу.
Даша й Маша якось дивно перезирнулися. Але відповісти не
встигли: почувся знайомий переливчастий свист — це Льошка
викликав надвір.
Василина вирішила не гаяти часу на подальші розмови і щодуху помчала надвір, але в дверях на неї чекала перешкода у
вигляді Інги, яка тягнула за собою валізу на коліщатках. Пронизливий вереск довгоногої ледь не оглушив усіх, і Василина
навіть прикрила руками вуха. Незабаром вереск перейшов
у здивоване «о-о-ох!» — і нарешті вщух.
— Тільки не ти! — вимовили вони одночасно, але Інга — зі
злістю, а Василина — приречено.
Маша й Даша допитливо визирали з-за дверей, спостерігаючи за розвитком подій.
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— Отже, руда, ти все-таки припхалась? — Світло-блакитні
очі Інги злостиво примружилися, перетворившись на дві крижані щілинки.
— Як бачиш, — знизала плечима Василина. Вона вже отямилась. — Дай пройти!
На диво, Інга зразу ж відступила.
— Я піду до вожатої, — крикнула вона навздогін Василині. — І попрошу куди-небудь тебе виселити, хоч і в спортзал.
— От і чудово, — відповіла та, не обертаючись. — Ще краще
тренуватимуся.
Інга видала щось схоже на рик роздраконеної тварини, і Василина, не витримавши, розпливлася в широкій посмішці.
— Чого це ти така щаслива? — підозріливо запитав Льошка,
лишень побачивши подругу.
— У моєму будиночку житиме Інга.
— Знайшла привід для радості, — скривився він.
Василина безтурботно махнула рукою:
— Не переймайся! Дилда збирається комусь поскаржитися,
аби її переселили в інший будиночок.
— Краще взагалі в інший табір!
— Ага, було б непогано.
— У мене теж намалювалася проблемка, — Льошка глибоко
зітхнув. — Проблемка зветься Вірка. У табір приїхала моя сестра, — відповів він на здивований погляд Василини. — Вона
в третьому загоні, але...
— У тебе є сестра? Звідки?
— Троюрідна... Їй нещодавно десять виповнилось. Щойно
мама дзвонила і передусім попросила, аби я за нею наглядав...
Уявляєш, — хлопчик стишив голос, — батьки зовсім не здивувалися, що я їм подзвонив. Запитали тільки, як доїхав... Ніби я
взагалі не зникав... Ти не знаєш, який сьогодні день?
Не чекаючи відповіді, Льошка кинувся вбік і миттєво впіймав якогось хлопчиська за комір.
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— Слухай, яке сьогодні число?
— Двадцяте... — пробелькотів бідолаха і, щойно його відпустили, чкурнув геть.
— Не може бути! — приголомшено сказала Василина. —
Отже, ми цілий тиждень пропадали хтозна-де. І все-таки де ж
поділися інші?
— Менше про них думай, а то з’являться в найбільш недоречний момент, ще пошкодуємо... У будь-якому разі я тебе
саму не залишу. Тільки-от сестра впала як сніг на голову!
Увесь відпочинок піде коту під хвіст.
— Та нехай, наглянемо за малявкою. — Василина посміхнулася. І справді, ну що тут такого?
— Малявка?! Ти її не знаєш, — убитим голосом продовжив
Льошка, — такої капосниці білий світ давно не бачив.
— Не переймайся, розберемось! — До Василини повернувся гарний настрій. — Що в нас за планом?
— Обід! — Льошку осяяла усмішка. — Бачиш оту велику
жовту будівлю ліворуч від стадіону? — І раптом підморгнув: —
Давай — хто швидше?
Вони рвонули з місця одночасно, проте до розчинених навстіж дверей їдальні Василина домчала першою. Втім, Льошка зовсім не засмутився. Демонстративно обігнавши подругу,
він першим усівся за стіл біля самого вікна.
На столі вже стояли миски з борщем і тарілка з апетитними
запашними пампушками, натертими часником.
— Чудово! — Льошка в радісному передчутті потер руки. —
Друге нам пізніше принесуть. У цьому таборі все на роздавальних столиках привозять.
Василина хутко впоралася зі своєю порцією і, очікуючи другої страви, розглядала дітей, які все прибували і прибували до
їдальні. І ось серед натовпу вона побачила Мишка зі спортивної школи і помахала йому рукою.
— Ти чого на тренування не ходила? — гукнув той.
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У Василини була готова відповідь:
— На море їздила!
Льошка пирхнув прямо в тарілку з борщем, мало не розхлюпавши його на стіл.
— Нічого собі поїздочка, — криво посміхнувся він.
— Там є море. Я навіть купалася в ньому. — Василина замислено заклала пасемко волосся за вухо.
Звичайно, навряд чи їхню втечу з Фешем із замку Чорновод
можна назвати купанням.
Не стримавшись, вона підвелася і, перехилившись через
стіл, шепнула Льошці на вухо, щоб ніхто не чув:
— Як ти гадаєш, де інші ключники? Може, їх розкидало
по всій планеті, га? А раптом вони, гм… погано приземлилися...
— Як на мене, це було б найкраще, — так само пошепки
відповів Льошка. — Але щось мені підказує, що все не так просто... Наприклад, цей Марк — такі точно не пропадають.
Він мстиво примружився. Василині хотілось продовжити
тему, та в цей час до них саме підвезли пересувний столик,
і друзі замовкли.
Двоє усміхнених дівчаток у кухарських ковпаках швидко і
вправно подали їм друге — картопляне пюре з великою котлетою і буряковий салат, а ще поставили перед кожним по склянці апельсинового соку, після чого покотили свій столик далі.
— Фе-е, ненавиджу буряк, — наморщив носа Льошка. —
І пюре рідке... З’їм тільки котлету.
— Треба підкріпитися, — заперечила Василина. — Їж усе.
Мало що може трапитися з нами вже сьогодні...
— Бачу, після своєї «поїздки на море» ти стала понуріше
дивитися на життя... Віддати тобі картоплю? Я щось не надто
хочу їсти.
— Ні, — відмахнулася дівчинка. — Чесно кажучи, теж немає апетиту. Дуже хвилююся, що ж сталося з ними... Де зараз
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Нік із Діаною, Феш? Та й інші бозна-де ділися. Ми трималися
за руки, а потім... Потім я прокинулася.
— У мене було так само, — кивнув Льошка.
Василина ковтнула клубок, що підкотився до горла, і сказала те, що муляло їй:
— А якщо з ними скоїлося щось погане, га? А раптом вони
загинули? Ні-ні-ні! — Вона рвучко замотала головою. — Не
може бути! Але, можливо, вони вскочити в якусь халепу і зараз їм потрібна наша допомога.
— Не впевнений, — заперечив Льошка. — Я ж казав, такі просто так не пропадають. Ти знаєш, якби не твій браслет із годинником, я взагалі подумав би, що мені все це примарилося уві сні.
Василину така заява шкребнула.
— Ні, не примарилося! — спаленіла вона і навіть так ляснула долонею по столу, що бідолашний посуд аж підстрибнув на
місці. — Все було насправді, — додала вона трохи тихіше. —
Занадто багато всього трапилося. І, по-моєму, навіть навпаки!
Те, що ми зараз перебуваємо у звичайному літньому таборі,
більше скидається на сон.
Льошка спантеличено почухав потилицю. З усього було
видно, що його гризуть неабиякі сумніви. І враз він підскочив:
— Слухай! Ти ж обіцяла показати, як літаєш! Тоді й дізнаємося правду — наснилося нам чи ні.
Василина закотила очі до стелі. Ну як пояснити Льошці, що
часовий світ Ефлари цілком реальний, адже вона пережила
там купу неймовірних пригод.
— Гаразд! — погодилась вона. — Я покажу тобі, як літаю...
Правда, в мене ще не дуже виходить.
Хлопець аж засяяв і хутко закивав, показуючи всім своїм виглядом, що повірить будь-якому, навіть дрібному часодійству.
Вони нашвидку випили сік, відтарабанили брудний посуд у
спеціально відведений для цього закуток і подались до головного корпусу дивитися розклад.
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Усі тренування починалися після тихої години, тому вони
мали ще хтозна-скільки вільного часу. Та ось Льошку поплескав по плечах якийсь хлопчина з його групи і повідомив, що в
них починаються загальні збори команди.
— Я можу трішки запізнитися, — зміркував Льошка. — Все
одно обід ще не закінчився.
Для демонстрування Василининих здібностей обрали непримітну місцину за одним із будиночків: біля самого газону
в заростях ліщини, яка дивом перелізла з лісу попід парканом
на територію табору.
Дівчинка заплющила очі й розкинула руки в сторони, наче
збиралася показувати акробатичний елемент. Вона глибоко
вдихнула, уявила, як блискавка з браслета біжить по руках, переходить на лопатки, спалахує вогняною квіткою. Треба лише
вимовити числове ім’я...
«Волошка!»
І — нічого не сталося… На Льошчиному обличчі читалося відверте розчарування, проте він мовчав. Тільки тупцяв на місці.
Василина спробувала ще раз і ще, одначе крила ніяк не хотіли з’являтися. Зневірившись, вона спробувала викликати часівну стрілу, але браслет на її руці й не ворухнувся.
— Отже, не працює, — оголосив вирок Льошка.
— А може, нас просто повернули на Осталу? — жахнулася
Василина.
А якщо це її батько втрутився і якимось хитромудрим часодійством викинув свою дочку з Часового Кола? Невже вона
більше ніколи не побачить веселого, добродушного Ніка, завжди спокійну та впевнену в собі фею Діану і навіть буркотливого Феша? В її серце ніби встромилася голка — її настільки
охопила туга, що схотілося завити з розпачу. Отже, батькові
вдалося перемістити її додому! На якийсь час вона залишиться тут, у літньому таборі, поки решта шукатиме Пурпуровий
Квіт, аби врятувати ефларський світ... Авжеж, що може вді25

яти новоспечена часівниця проти законів Часу? Навіть часівну
стрілу викликати не може...
— Але Чорний Ключ все-таки залишився в мене, — нагадала сама собі Василина. — Якщо вони взяли й перемістили нас
додому, то чому його не забрали?
— Хтозна, — знизав плечима Льошка. — Гаразд, я піду до
своїх... Ти теє… не переймайся, добре? У тебе теж скоро тренування. Давай потім зустрінемось і все обговоримо.
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У спортивному залі зібралося десь із тридцятеро дітей, багатьох із них Василина не знала. Зі шкільних знайомих були
тільки Інга зі Свєтою — з ними вона брала участь у загальній
показовій програмі, Даша й Маша — «близнючки» і Мишко,
який за звичкою тримався осторонь.
Тренер іще не прийшов, дівчатка сяк-так перемовлялися
між собою, хлопчаки затіяли ганяти у футбол. І тільки Мишко
сидів на лавці та вдавав, що розтягується.
— Що сталося з Ольгою Михайлівною? — сідаючи поруч,
запитала в нього Василина.
— О, привіт!.. Ольга потрапила до лікарні, — охоче почав
розповідати хлопець. Василина миттю змінилася на обличчі, і
він квапливо запевнив: — Та не переймайся, з нею все гаразд!
Лікарі прописали відпочинок і жодних хвилювань. І в табір
заборонили їхати. Звісно, наша Ольга засмутилася. Та й учні
теж...
Тренера, здатного замінити Ольгу Михайлівну, так і не
знайшли. Зате прийшов хлопець із футбольної команди і призначив Інгу, як найстаршу, проводити тренування. В результаті Василина майже ціле заняття пробігала колами по залу —
дилді здалося, що на розминці вона «халявила». Василина не
опиралася: на бігу добре думається, а в голові роїлася силасиленна важких думок. Найбільше вона сушила голову над
тим, куди позникали всі ключники і що ж насправді сталося
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з Ольгою Михайлівною. А про тренерку треба неодмінно запитати в батька. Але як це зробити? Чорна Королева говорила,
ніби Сталевий Зубок Василини — жадана здобич для багатьох,
зокрема й для Нортона-старшого. Отже, батько рано чи пізно
прийде... А от ефларці могли застрягти десь між світами та вимірами — Василина читала в якійсь фантастичній книзі, що
таке цілком може статися. Звісно, не слід настільки довіряти
вигадці, але ж у житті що хоч може трапитися... Як-от, наприклад, із нею.
На вечерю подали сирну запіканку з медом. Льошка, який
ненавидів мед, одразу відмовився від своєї порції, зате поїв усі
булочки. Він і словом не прохопився про невдале часодійство
подружки, і Василина була йому за це вдячна.
Увечері, з нагоди першого дня в таборі, влаштували великий
феєрверк: темне вечірнє небо зненацька осяялося яскравими
вогняними квітами, чарівними спіралями, фонтанами золотих зірок. Діти кричали від захвату, а найдужче — Василина
з Льошкою.
Після феєрверка на спеціально облаштованому майданчику поставили мангали й почали смажити шашлики з курячого
філе, молодої картоплі й помідорів. Поруч, прямо на стадіоні,
Серьога з іншими вожатими привели барабанщиків, які невідь-звідки взялися і під звуки тамтамів влаштували дикі африканські танці просто неба. Незабаром до них приєднався
майже весь табір.
Надвечір Василина взагалі забула про Ефлару й ключників — тільки діставшись нарешті до подушки, вона зі щасливою, втомленою посмішкою поринула в сон.
Вона не бачила, як прийшла Інга — сердита й невдоволена:
вожата сказала, що нікого нікуди не переселятиме, і порадила
самій Інзі стати добрішою і терпимішою до друзів. Невдовзі
будиночок затих, лише хтось із «близнючок» тоненько свистів
носом...
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Серед ночі Василина прокинулась.
Спершу вона навіть не втямила, де перебуває. Кімнату заполонив півморок, а на стелі, прямо над її ліжком, метушилися
тривожні блакитні вогники.
Раптом усвідомивши, що це ж вона і є джерелом чудодійного світла, Василина підхопилася: і справді — від її долонь
струменіло слабеньке, мерехтливе сяйво. Вона стулила їх човником і враз розкрила: за пальцями стелився знайомий шлейф
із мініатюрних цифр. Та це ж часовий флер!
Від радощів Василинине серце зробило сальто. Отже, це їй
не примарилося — вона все-таки часівниця! І зможе літати...
Вікно через червневу спеку було розчинене навстіж. Спритно напнувши майку й шорти, Василина вилізла на підвіконня й
нишком зіскочила на м’яку траву. Аби ніхто не помітив, вона
схилилась і майнула між будиночками до стадіону. Спохвату
вона забула взути кросівки, і на асфальтованій доріжці гострі
камінчики вп’ялися в її босі ноги. Та байдуже, якщо все вийде — взуття їй і не знадобиться...
Табір спав: у жодному будиночку не світилося. І тільки місяць, загорнувшись подертим на шмаття хмаровинням, стежив
за самотньою людською постаттю.
Василина розкинула руки в сторони і вимовила пошепки
числове ім’я:
— Волошка!..
Тієї ж миті почувся тихий шелест крил за спиною; дівчинка
змахнула ними, ступила декілька кроків, махнула дужче, ще
дужче і — злетіла.
Вона літала так просто й вільно, немов із самого малечку
щодня ширяла в повітрі. Політ вселяв чуття радості й легкості,
це було ох як здорово! Василина політала над будиночками,
крутнулася над стадіоном, пильно вдивляючись у глиб табірних алей — чи не підглядає хто? І, наважившись, перемахнула
через паркан.
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Лякаючи Василину, над лісовими верховіттями подеколи
спурхували нічні птахи. Покружлявши ще трохи, дівчинка
вирішила сісти на самісіньку верхівку сосни. Гілочки здавалися тоненькими, але міцними; Василина легко вчепилася за
стовбур, який пахнув сосновою живицею, і, похитуючись на
босих ногах, прислухалася. Десь сполохано пугукнула сова,
час від часу чулися сонні скрики, таємничий стукіт і рипіння.
Кружало місяця закотилося за невеличку хмарину, і небо враз
потемніло.
Василина змахнула крилами і відштовхнулася від гілки —
зісковзнула, але не впала, одразу ж вирівнявши траєкторію
польоту. Зависнувши над лісом, вона вдивлялася в далечінь, де
майже коло самого обрію миготіли вогні нічного міста. Цікаво,
скільки до нього летіти? Напевно, дуже довго... Однак і спати
якось зовсім не хотілося. І раптом майнула шалена думка: а
що, коли політати трохи між дев’ятиповерхівками? Навряд чи
хтось помітить її. Та й невидимою можна зробитися будь-якої
миті — промовити своє числове ім’я і прикритися крилами.
Якщо добре розрахувати час, то можна встигнути повернутися до ранку... Василина не хотіла зізнаватися самій собі, що їй
просто кортить політати довше, аби остаточно повірити — часодійство їй не наснилося, не привиділося.
Захоплена цією думкою, вона не помітила, що ліс, який
оточував табір, закінчився. Перед нею розкинулася широка,
бурхлива річка. Василина вже втомилася, тому вирішила трохи перепочити — річка наче неглибока, але її стрімкий потік,
шалено б’ючись об каміння, не вселяв довіри — убрід таку річку нізащо не перейдеш.
І ось тоді сталося найнесподіваніше.
Завиваючи і свистячи, знагла шугнув суховій; ударив в обличчя, сколошкав волосся, закрутився вихором і щез. Злякавшись, Василина сіла на березі, аби зачерпнути трохи води й
витерти спітніле чоло. Але враз остовпіла й охнула: річка обер-
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нулася на тоненьке ажурне мереживо з водяних цівок, немов
до неї торкнулися чарівною морозяною паличкою.
Німа тиша... Василина схопилася, але її рух уповільнився,
немовби вона раптом перетворилася на дев’яносторічну бабцю, яка ледве-ледве розгинає свою старечу спину. Невже час
зупинився? Розуміючи, що це може означати, Василина з неймовірним зусиллям озирнулася. Серце забилося в грудях
маленькою зляканою пташкою: до неї берегом ішов чоловік.
Його темна постать, оповита сірим туманом, здавалася розпливчастою, неначе вона не остаточно проявилася з іншого
світу.
Василина відчула, як липучий страх розростається зсередини і швидко рухається до самого горла. Але вона опанувала
себе: її рука вже тримала часівну стрілу.
— Хто ви? — тихо запитала дівчинка, але серед мертвої
тиші її голос пролунав дуже гучно.
Чоловік не відповів. Він наближався повільним, розміреним
кроком і незабаром зупинився прямо перед нею. Довге чорне
волосся облямовувало його обличчя без будь-яких рис — порожнє, мов сіра пляма...
— Хто ви такий? — знову прошепотіла Василина.
Позадкувавши, вона залізла в річку, яка спинилася в часі,
і вода щільно оповила її щиколотки, — здавалося, ніби ноги
зав’язли в цементі. Відчуття було неприємним аж до огиди, але
вибратися на берег дівчинка не могла — дорогу заступав моторошний чоловік у темному плащі.
І раптом незнайомець заговорив:
— Віддай... Сталевий... Зубок.
Він ступив до неї, і дівчинка відскочила назад. Навіть якби
вона хотіла, то не могла б віддати ЧорноКлюча цій людині —
таємнича часодійна річ лишилася в будиночку номер 13.
Василина позадкувала, щосили прагнучи відійти від страхітливого чоловіка, який явно бажав їй зла, — у його руці вона
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помітила часівну стрілу, що блиснула тонким променем у місячному сяйві. Він уже заносив її над головою, але Василина встигла першою: вона розмахнулася, немов танцювала зі
звичайною гімнастичною стрічкою, і несподівано спрямувала
вперед потужну вогняну спіраль. Цей рух так вразив саму Василину, що, загаявшись, вона мало не впустила зброю. Щоправда, її суперник легко відбив атаку, проте й нападати не
квапився.
Василина приготувалася запустити ще одну спіраль, як раптом у темної постаті з’явилася тінь. Хтось нечутно виник за
спиною незнайомця й, обхопивши руками за горлянку, почав
душити — повільно й нещадно. Чоловік захарчав, силкуючись
випручатися зі смертоносної хватки, щосили рвонув убік і, закрутившись у густій молочно-сірій імлі, зник з очей.
— Повертайся назад! — просичала тінь, махнула рукою і
теж щезла.
І враз повернувся звичний світ, притьмом закрутивши Василину в бурхливій круговерті річки. Вона й скрикнути не
встигла, як уже мчала за течією, борсаючись у холоднючій,
аж крижаній воді, що судомила ноги.
На другому чи третьому закруті звивистої річки Василині
вдалося якось видертися на берег. Вона стояла навкарачки,
кашляючи, відпльовуючись і жадібно хапаючи ротом повітря.
Крила геть намокли, тож тепер про політ не було чого й мріяти. Доведеться вертатися додому пішки — крізь ніч, прямо
через ліси і яри, незнаними стежками...
Розганяючи темряву, із-за хмар вималювався блискучий місячний млинець, одначе синювато-бліде сяйво не могло зігріти
дівчинку, яка тремтіла від холоду. Зненацька прямо перед її
обличчям спалахнув вогник. Василина з переляку сахнулася
вбік, але, спіткнувшись об корч, гепнулась, добряче обдерши
коліно. Крихітна пелюстка полум’я крутнулася над її головою
раз, іще раз, а відтак попрямувала вперед, у самісіньку гуща31

вину дерев, які здавалися навіть із дуже близької відстані суцільною стіною.
Невже вогник показував шлях?! Василина вирішила, що
втрачати їй нема чого — якщо сама шукатиме дорогу в табір,
то неминуче заблукає.
Аби встигнути за своїм мовчазним проводирем, дівчинці
доводилося бігти, і незабаром вона зігрілася. І як же Василина зраділа, коли вогник вивів її до самого паркану! Щоправда,
перелізти через нього було доволі важко: силкуючись вислизнути з-під пальців, металева сітка хиталася і скреготала так
гучно, ніби вирішила розбудити весь табір.
Щойно дівчинка опинилася на території табору, вогник безслідно розчинився в повітрі. Але Василині було до нього байдуже: їй довелося бігати туди-сюди, аби якнайшвидше висушити крила, інакше вони просто не могли зникнути! Нарешті їй
вдалося це зробити. Коли вона видерлася на підвіконня свого
будиночка, обрій над лісом давно посвітлішав.
Дівчинка зиркнула на годинник: чверть на п’яту! Вона шаснула під ковдру і, затамувавши подих, прислухалася: на щастя, сусідки мирно додивлялися сни, а хтось із них навіть похропував. І, полегшено зітхнувши, Василина твердо пообіцяла
собі — більше ніколи не гуляти лісом уночі!

