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Розділ 1

Доленосний сніданок
Як	то	часто	буває,	усе	почалося	зранку.	Мама	вити-

рала	мийку	маленькою	губкою.	Діти	—	Гілла	(11	ро-
ків),	Каапо	(9	років)	та	Майккі	(6	років	і	4	місяці)	—	
сиділи	за	круглим	кухонним	столом	і	наминали	ри-
сові	кульки.
По	радіо	передавали	новини:	розпочалися шкільні 

канікули, обіцяють теплу погоду, на вихідних доро-
ги не перевантажені транспортом…
Мама	відірвалася	від	мийки	й	обернулася	погляну-

ти	на	дітей.	Вона	непокоїлася	і	мала	на	те	причину.
—	Сьогодні	 вже	 день	 відбуття,	 а	 квитки	на	 поїзд	

досі	 не	 доправили,	—	нервувалась	 вона.	—	Цей	 ви-
граш	у	лотерею	може	виявитися	мильною	булькою.	
Двотижневий	відпочинок	у	Лапландії!	Ні,	ні...	Просто	
неможливо.
Мама	повернулася	назад	до	мийки	та,	продовжую-

чи	її	драїти,	буркотіла:
—	А	 я	 повірила!	 І	 валізу	 спакувала,	 а	 квитків	 не	

видно	й	не	чути.
Діти	перезирнулися.



—	Няньки	теж	не	видно,	—	сказала	Гілла.
—	І	няньки	не	видно,	—	повторила	мама.
—	І	Невидимого	Голосу,	—	додала	Майккі.
Мама	наморщила	лоба.
—	Проте	Невидимий	Голос	часто	чути,	—	випра-

вив	її	Каапо.
—	Як	 добре	 чути,	 не	 обов’язково,	 щоб	 було	 вид-

но,	—	пирснула	Гілла.
—	Годі	 уже	 з	 тим	Невидимим	Голосом,	—	 суворо	

мовила	мама.	—	Тато	буде	вдома	вночі,	ви	добре	зна-
єте.	Він	уже	в	літаку.
—	Ага,	так	 і	буде,	—	прошепотіла	Гілла	до	Каапо.	

Невидимий	Голос	не	надто	вчасно	приїжджав	додому.
—	Про	що	ви	там	шепочетеся?	—	запитала	мама.
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—	Ні	про	що,	—	швидко	відповів	Каапо.
У	двері	подзвонили.
—	Ну	нарешті!	—	скрикнула	мама.	Вона	роззирну-

лась	навколо:	на	кухні	досі	панував	безлад.
—	Я	відчиню,	—	запропонувала	Гілла	й	зістрибнула	

зі	стільця.	
Мама	хутко	змахнула	губкою	зі	столу	розсипані	ри-

сові	кульки	та	поквапилась	до	дверей	слідом	за	Гіллою.

На	порозі	стояв	кур’єр.	Це	був	 інший	чоловік,	ніж	
той,	що	зазвичай	приносив	пошту,	ставніший	та	бадьо-
ріший.	Він	був	одягнений	у	жовтий	жилет,	сірий	картуз	
та	мав	сіру	синтетичну	краватку.	Поза	всяким	сумні-
вом,	він	приїхав	не	на	звичному	поштовому	велосипеді.
—	Марі	 Геллемаа	 вдома?	 —	 ввічливо	 запитав	

кур’єр.	—	Маю	для	неї	листа.	Треба,	щоб	хтось	посвід-
чив,	що	листа	отримано.
—	Посвідчив?	—	перепитала	Гілла.
—	Поставив	підпис,	—	пояснив	кур’єр.
Мама	витерла	руки	об	рушника	і	підійшла	до	кур’єра.
—	Я	Марі	Геллемаа,	—	сказала	вона.	—	Я	виграла	

відпочинок	у	лотерею.	А	це,	напевне,	квитки.
Кур’єр	ствердно	кивнув	і	дав	мамі	аркуш	паперу	та	

ручку.	
—	Поставте	підпис	отут.	І	напишіть	ім’я	та	прізви-

ще	повністю,	будь	ласка.
Мама	розписалась,	і	кур’єр	простягнув	їй	конверт.
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—	Візьміть,	будь	ласка.	Гарного	дня!	—	Він	припід-
няв	картуз	і	зник	у	під’їзді.
Мама	обережно	розірвала	конверт.
—	А	ось	і	квитки,	—	з	полегкістю	видихнула	вона,	

дістаючи	з	конверта	складений	аркуш	паперу	й	загор-
нуті	в	нього	квитки.
—	Що	там	пишуть?	—	запитала	Гілла.
Мама	розгорнула	клаптик	паперу	і	зачитала	вголос:

Шановний пане / шановна пані!
Ще раз вітаємо вас із виграшем! Нарешті настав 

час подорожі. Час підзарядитися і відпочити. Час 
подбати про власне здоров’я, прокидаючись під спів 
пташок і лоскіт сонячних променів. Ласкаво просимо!

Через два тижні ви будете новою людиною. Ваш 
відпочинок розпочинається завтра о 12:00. Про 
точне місцезнаходження курорту ви дізнаєтесь піс-
ля прибуття. Подорож триватиме рівно два тиж-
ні, і на весь період перебування вам не знадобляться 
гроші, лише теплий одяг і бадьорий настрій. Після 
закінчення вас доправлять назад додому, якщо ви 
самі не виберете якесь інше місце. Спеціальний по-
тяг вирушає сьогодні о 20:00 з головного залізнич-
ного вокзалу. Будь ласка, не запізнюйтеся. Квитки 
ви знайдете в конверті.

—	Спеціальний	потяг,	—	повторила	Гілла.	—	Схоже,	
не	лише	мама	виграла	подорож.
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—	Ти	 чи	 вчора	 народилась?	 Інші	 точно	 мусили	
сплатити	за	поїздку,	—	виправив	 її	Каапо.	—	Чи	як,	
мамо?
Мама	не	відповіла,	вдивляючись	у	листа.	Її	очі	по-

лізли	на	лоба	від	подиву.
—	Що	там	пишуть?	—	поцікавилась	Гілла.
—	Казна-що,	—	мовила	мама.	—	Тут	написано,	що,	

оскільки	 ваш	тато	 у	 відрядженні,	 до	 вас	пришлють	
няньку,	щоб	наглядати	цілодобово,	поки	я	не	повер-
нуся.	Два	тижні,	цілодобово!
—	Хіба	ти	не	сказала	їм,	що	Невидимий	Голос	при-

їде?	—	запитав	Каапо.
—	Само	собою	зрозуміло,	що	приїде!	—	маму	пере-

повнювали	емоції.
—	До	нас	переїжджає	нянька?	—	загорілася	Майк-

кі.	Вона	любила	всіх,	хто	її	няньчив.	А	надто	вихова-
тельок	у	дитсадку,	але	також	дитячих	консультантів,	
медсестер	у	зубній	клініці,	інших	медсестер,	геть	усіх.
—	І	мови	не	було,	щоб	залишатися	на	ніч,	—	бур-

мотіла	мама.	—	Я	 думала,	що	 нянька	 приходитиме	
поприбирати	та	приготувати	їжу	кілька	разів	на	тиж-
день.	А	це	зовсім	інша	річ.
—	Б’юся	об	заклад,	що	Невидимий	Голос	не	приїде,	

коли	дізнається,	що	нас	доглядатиме	нянька,	—	про-
шепотіла	Гілла	до	Каапо.
Той	знизав	плечима.
—	Про	це	слід	було	попередити	заздалегідь,	—	до-
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дала	мама	і	похитала	головою.	—	Чужа	людина!	Де	ми	
її	тут	розмістимо?	У	нас	же	немає	кімнати	для	гостей.
—	Твоє	ліжко	лишається	порожнім,	—	зауважила	

Майккі.
Мама	невдоволено	похитала	головою	та	продовжи-

ла	читати.
—	Що	ще	там	пишуть?	—	запитав	Каапо,	коли	ма-

мині	губи	враз	стислися	у	вузеньку	смужку.
—	Читай	уголос,	—	попросила	Майккі.
—	А	це	що	таке?	—	запитала	мама	і	прочитала:

Ви візьмете участь у спеціальному таємному 
тестуванні, яке допоможе дослідити нові можли-
вості догляду за дітьми та домом. Нянька, яка при-
буде до вас, — добре підготовлена до виконання своєї 
роботи напівлюдина…

—	Напівлюдина!	—	скрикнула	Майккі.	—	Що?	Про-
читай	ще	раз!
—	Майккі,	не	верещи,	—	попросила	Гілла.	—	Мамо,	

читай	далі.
Мама	вела	далі:
…напівлюдина, яку в старі часи називали лісови-

ком або бабаєм…
Гілла	хихикнула.
—	Це	жарт!
—	Прихована	камера,	—	скорчив	міну	Каапо	й	роз-

зирнувся	навколо.
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Проте	Майккі	захоплено	дивилася	на	маму.	Вигляд	
вона	мала	схвильований	і	щасливий.	Невже	це	прав-
да?	Бабай	у	неї	вдома.	Нянька-бабайка!
Мамин	голос	звучав	напружено,	коли	вона	продов-

жила:

Наголошуємо, що істота є безпечною. Утім, тес-
тування є цілком таємним і про істоту ні за яких 
умов не можна нікому розповідати. За розголошення 
таємної інформації з вас буде стягнуто штраф. Крім 
того, хочемо нагадати, що, погодившись на виграш 
у лотереї, ви підписали угоду про нерозголошення…

Занепокоєна	мама	відірвала	погляд	від	листа.
—	У	тій	угоді	нічого	не	було	сказано	про	напівлю-

дей	і	бабаїв,	—	нервувалась	вона.	—	Я	гадала,	що	не	
можна	нікому	розповідати	про	подорож	до	Лапландії!	
А	це	ж	геть	інше.	Мої	діти	—	не	якісь	там	піддослідні	
кролики.	І	з	мене	не	можуть	стягнути	ніякий	штраф	
у	моєму	власному	домі.
—	Я	вмію	зберігати	таємниці!	—	закричала	Майк-

кі.	—	Хочу,	щоб	ця	напівлюдина	прийшла	сюди!
—	Майккі,	не	верещи,	—	попросив	Каапо.
У	двері	знову	подзвонили.
—	Кого	там	ще	принесло!	—	розсердилась	мама.
Гілла	підійшла	до	дверей	 і	відчинила	 їх.	У	коридо-

рі	запанувала	цілковита	напружена	тиша.	За	дверима	
стовбичила	темно-коричнева	істота.	Велика	й	широка,	
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вона	затуляла	майже	весь	дверний	отвір.	Але	що	то	було?	
Вона	упевнено	спиралась	на	дві	громіздкі	ноги	й	мала	
два	величезні	ручища.	Долоні	її	були	великі,	наче	криш-
ки	від	каструль,	і	кожен	із	чотирьох	пальців	скидався	на	
сосиску.	В	одній	руці	білів	зібганий	шматок	паперу.
Але	чи	була	вона	волохата,	чи	ж	одягнута	в	клапти-

ковий	закошланий	комбінезон,	важко	сказати.	У	кори-
дор	війнуло	дивним	запахом,	наче	з	вогкого	льоху.	Іс-
тота	закотила	вгору	великі	жовті	очиська	і	щось	неви-
разно	промимрила.	Майккі	шмигнула	мамі	за	спину.
З-поза	спини	істоти	визирнув	одягнений	у	сіре	кур’єр,	

інший,	ніж	той,	що	приходив	раніше.	Він	нервово	кив-
нув	на	знак	привітання	і,	кахикнувши,	повідомив:
—	Маю	 для	 вас	 посилку.	 Поставите	 підпис	 про	

отри	мання?
Він	протиснув	планшет	поміж	істотою	й	одвірком	

до	мами.	Мама	витріщилася	на	те	створіння,	роззя-
вивши	рота.
—	Мамо,	постав	підпис,	—	нагадала	Гілла	 і	м’яко	

штурхнула	маму.
—	Що	нам	із	цим	робити?
—	Там	є	інструкція,	—	сказав	кур’єр	і	кахикнув.
—	Постав	підпис,	—	повторила	Гілла.
—	А	що,	 коли	 я	 не	 хочу	 оце	 отримувати?	—	 тихо	

спитала	мама.
—	У	вас	немає	вибору,	—	відповів	кур’єр.	—	Наказа-

ли	доставити	сюди.	А	зворотної	адреси	немає.
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