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Як не хочеться починати розповідь
банальною стандартною фразою «жилибули», але куди ж без цього.
Отже, жили-були дві дівчинки,
Ангеліна та Віталіна Шевченки, дві
сестрички- непосиди. Мали вони всього 6
та 7 рочків. Мали вони найкращого в світі
татка Віктора (Вітюшу, як називала його
мама), який часто катав дівчаток на своєму
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електроавтомобілі, розказуючи, що такі
машини бережуть довкілля, найкращу в
світі матусю Катерину (Катрусю, як
називав її лагідно у відповідь тато), яка
готувала дівчаткам дуже смачні млинці з
різними начинками, та найкращу в світі
старшу сестричку Віру, яка часто читала
сестричкам різні цікаві книжки.
Віталіна, як старша сестричка,
завжди піклувалась про Ангеліну. Це була
невисока дівчинка
зросту з темним
прямим волоссям та великими очима.
Туся була дуже смілива та
комунікабельна, тому мала багато друзів.
Один з них, хлопчик на ім’я Гришка, жив
по сусідству та часто гостював у сестричок.
Це був хлопчик восьми років, височенький,
з темно-русим волоссям та блакитними
очима. Менша ж сестричка Ангеліна,
Ангел, як її називали рідні та друзі, була
білявкою з прямим волоссям до плечей та
блакитними виразними очима кольору
неба. Була розумною
та спокійною
дівчинкою, яка любила слухати казки на
ніч.
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Улюбленою казкою в неї була
«Попелюшка», адже яка дівчинка в такому
віці не мріє про принца?
Також в цьому дружньому та
великому сімействі був наймолодший син
Назарчик, який мав всього два рочки, був
схожий на янголятко та дуже любив

гратися з домашніми улюбленцями
котиком
Борисом
та
лабрадором
золотавого кольору Джейком.
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Пригода, про яку йтиметься в нашій
казці, сталася з сестричками та їх собакою
одного сонячного літнього ранку. Був
серпень місяць, стояла гарна погода. Діти
купались та загорали на пляжі неподалік
від їх будинку, де знаходилось велике
чисте озеро, яке мало гарну назву
«Блакитне». Поряд знаходився ліс, який
був дуже великий. В ньому водились різні
звірі – лисиці, зайці, вовки, кабани. Деякі
очевидці розповідали, що бачили в ньому
лосів.
Того чудового літнього дня все було
як завжди – корисний сніданок (мама
завжди дбала про це), гра у хованки,
перегляд мультфільмів та смачний обід. З
мультфільмів
сестрички
найбільше
полюбляли «Свинку Пеппу», «My little
pony», «Пригоди попугайчика Кеші» та
«Русалоньку».
Після обіду дівчатка вирішили піти
прогулятись
до
друга
Гришки,
прихопивши з собою лабрадора Джейка.
Але мама сказала, що сьогодні не треба
йти, бо вони не виконали обіцянку –
допомагати зривати ягоди малини, що
росте в саду. Дівчатка дуже хотіли
допомогти мамі, але ще більше вони хотіли
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піти покупатись, тому не послухавши
маму, вони пішли до Гришки. Підходячи
до будинку друга, вони побачили, що
Гришка якраз виходить з двору.

– Hi! How do you do?– сказав Гришка,
що означає «Привіт! Як ваші справи?».
Слід зазначити, що хлопчик вивчав вже
декілька місяців англійську мову і
показував свої знання всюди.
Віталіна, яка вивчала англійську
мову вже два роки, сказала:
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– Hi! I’m fine. Thank you! And you?–
запитала Віталіна, що в буквально значить
«Привіт! У мене все гаразд. А ти як ся
маєш?»
– I’m fine, – відповів хлопчик, що, як
ви вже зрозуміли, означає «У мене все
добре».
– А ти куди зібрався?– спитала Туся.
– Вирішив прогулятись з хлопцями
до озера. Хочете піти з нами?
–Залюбки!– відповіла Ангеліна.
І компанія рушила в бік озера. По
дорозі до них приєднались ще декілька
хлопчаків – Андрійко та Сашко, хлопчики
семи та дев’яти років.
Поплескавшись у воді та полежавши
на сонечку, діти вирішили ненадовго
заглянути в ліс, що був по дорозі, та
поласувати лісовими ягодами. Це був
хвойний ліс, що зустрів друзів величною
тишею. Вони побачили кущі малини та
почали смакувати спілими ягодами, не
помітивши як заглибились в ліс. Дерева
почали згущатись. Дівчаткам стало трохи
лячно.
Ангеліна сказала:
– Мені трохи страшно. Як нам тепер
вибратись звідси?
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– Треба шукати дорогу назад,–
відповів Сашко.
І дітлахи почали озиратись та
вирішувати як вибратись. Раптом біля них
на дереві щось блиснуло. Придивившись,
друзі побачили, що це сонячний промінь у
вигляді невеликого хлопчика, який
промовив:
– Привіт!
Дівчатка зойкнули від здивування.
– Я сонячний хлопчик. Мене звати
Промінчик. Я можу допомогти вам
вибратись з лісу, адже ви заблукали. Тільки
ви можете мене бачити до заходу сонця.
– Я не проти,– сказав Гришко. – А ви,
друзі, що скажете?
– Ми згодні. – хором відповіли
дітлахи.
– Отож, в нас є ще 4 години часу,–
сказав Промінчик. – Тому що сонечко сяде
сьогодні близько дев’ятої години вечора.
Думаю, що ви і самі помічали, що воно
влітку сідає пізніше, ніж взимку,
наприклад.
– Так,– хором відповіли діти.
– А тепер слухайте: мох на древах
росте з боку півночі,– сказав Промінчик.
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– Дивіться, ось мох,– вигукнув
Андрійко, вказуючи на одне з дерев.
– Правильно. Молодець,– похвалив
сонячний хлопчик.
– У мене є компас,– раптом згадав
Сашко. Варто зазначити, що він хотів стати
мандрівником в майбутньому, тому всюди
носив з собою компас. Сашко почав
визначати напрям і через хвилинку
вигукнув:
– Потрібно йти в той бік.
І дітлахи пішли у вказаному
напрямку. Через хвилин десять вони
побачили таку картину – лисиця
вигодовувала лисенят та одне вовченя.
Дітлахи дуже здивувались та притихли.
Промінчик пояснив, що таке буває в
природі – одні тваринки вигодовують
інших, якщо мама малят гине. Обрежно
обійшовши тварин, вони рушили далі.
Раптом збоку щось блиснуло.
Пішовши в той бік, діти побачили річку («a
river» повідомив Гришка), вода якої була
засмічена різним сміттям – пластиковими
пляшками, поліетиленовими пакетами,
обгортками від цукерок.
– Як брудно!– сказала Віталіна.
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– Так, це дуже погано, як і для самої
річки, так і для тварин, які п’ють цю воду,–
сказав Промінчик.
– А хто в цьому винен? – спитала
Ангелінка.
– Ангел, невже не зрозуміло?
Людина звісно,– Сказав Гришка.
– Саме тому не можна викидати
сміття де прийдеться. Для цього є
спеціальні місця,– повчально сказав
сонячний хлопчик. – Але що ж ми стоїмо?
Давайте рухатись далі, бо скоро сяде
сонечко.
І компанія рушила в напрямку
виходу з лісу.
Через деякий час вони побачили
сірого зайчика, що сидів у траві на
невеличкій галявині. Дівчатка захоплено
запискотіли, навіть хлопчики зацікавились
і почали поглядити на тваринку. Та все
зіпсував Джейк. Він почав гавкати, і
зайчик, сполохано глянувши на дітлахів,
втік.
– Зайчики– дуже полохливі тварини.
Влітку вони сірі, взимку – білі, тому що
линяють,– почав розповідати Промінчик.
– А чому зайчики линяють?– спитала
Ангеліна.
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– Я знаю,– вигукнула Туся.– Щоб
краще маскуватись взимку. Адже в лісі є
хижаки – вовки, лисиці.
– Правильно,– сказав Промінчик.– А
тепер поспішаймо, щоб встигнути до
заходу сонця.
І вони рушили далі. Хвилин через 20,
дітлахи помітили, що ліс почав рідшати, і
через деякий час вони побачили озеро.
– Ура!– вигукнули діти.
– Ми скоро будемо вдома,– сказала
радісно Віталіна.
– А тепер давайте прощатись,– сказав
Промінчик.– Сподіваюсь моя інформація
була вам корисна.
– Так, ти нам дуже допоміг,– сказав з
запалом Гришка.– Дякуємо.
– Бувайте!– сказав сумно сонячний
хлопчик.
– Прощавай!–сказали діти.
– Good bye!– сказав Гришка, що
значить «До побачення».
І діти поспішили до дому.
Минувши озеро, дівчатка спочатку
попрощались з Сашком і Андрійком,
побажавши гарних снів, а згодом сказали
вже Гришці «Good night», тобто «На
добраніч».
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Підходячи до свого будинку,
Віталіна та Ангеліна дещо нервували через
те, як їх зустрінуть вдома, адже їх довго не
було, і рідні могли їх насварити.
Першою їх побачила мама, яка
стояла ганку та пила малиновий чай. Вона
радісно кинулась до дітей та обійняла їх,
кажучи:
– Де ви так довго були? Вже пізно.
Ми за вас хвилювались.
– Мамо, не треба хвилюватись, тому
що з нами вже все добре. Пробач, що не
допомогли
тобі сьогодні,–
сказала
винувато Віталіна.
– Просто ми їли ягоди в лісі і дещо
заблукали. Але завдяки сонячному
хлопчику Промінчику знайшли дорогу
назад,– сказала Ангеліна.
Мама звісно не повірила, що бувають
такі хлопчики, але вирішила про це не
говорити. Та йдучи в будинок раптом
згадала, як колись в дитинстві гралась з
таким хлопчиком. Навіть більше, його теж
звали Промінчик. І мама подумала, що в
дитинстві ми бачимо набагато більше, ніж
тоді, коли дорослішаємо.

14

Тому насолоджуйтесь дитинством,
адже воно буває раз в житті і вже не
повертається.

Кінець
The end
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– Ангел, двері зачинились! Ми в
пастці,– сказала схвильовано Віталіна. –
Будемо чекати на допомогу.
– Так, згодна, Віталіно,– погодилась
її молодша сестричка Ангеліна, сумно
зітхнувши.– Іншого виходу немає.
Озирнувшись, засмучені дівчатка
побачили, що знаходять в підвальному
приміщенні старої школи. Запримітивши в
кутку щось схоже на стільці, вони
вирішили підійти ближче, і побачили, що
там стоять декілька стільців ще досить
пристойні на вигляд. Сівши на один з них,
Віталіна почала мимоволі пригадувати те,
як вони сюди потрапили.
А
почалось
все
недільного
серпневого ранку. Віталіна та Ангеліна,
поснідавши, запросили до себе в гості
друзів Гришку та його молодшу сестру
Мілу, які мешкали поряд з сестрами в
містечку
Озерне.
Туся
і
Ангел
запропонували погратись в хованки.
Оскільки на дворі був дощ, то діти
вирішили ховатись в будинку. Рідні
дівчаток – мама Катя, тато Вітя та старша
сестричка Віра розташувались у вітальні,
дивлячись фільм «Відьмак» по плазмовому
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телевізору, тому діти вирішили ховатись на
другому поверсі, щоб їм не заважати.
Випало
водити
Гришці.
Заплющивши очі, хлопчик почав рахувати.
Дівчатка
розбіглись
хто
куди.
Дорахувавши, Гришка почав їх шукати.
Ангеліна та Віталіна вирішили сховалась в
шафі в кімнаті сестрички Віри. Їм двом
було тіснувато сидіти в одній невеличкій
шафі, тому відсунувшись від Тусі,
Ангеліна випадково натиснула ліктем на
якусь панель на боковій стінці. Раптом
сталось те, чого ніхто з них не очікував –
перед очима все завертілось, і вони
полетіли кудись вниз з великою
швидкістю.
Не
встигнувши
навіть
отямитись від цієї несподіванки, дівчатка
відчули, що знову сидять в якійсь шафі.
– Віталіно, ти знаєш мені здалось
щось неймовірне – наче ми кудись
летимо,– сказала молодша сестра.
– Тобі теж?– спитала здивовано
Віталіна. –
Слухай, давай звідси
вибиратись,–
запропонувала
старша
дівчинка.
–
Давай! – радісно підтримала
Ангеліна.
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Вибравшись із шафи, дівчатка
здивовано
зойкнули,
адже
вони
знаходились не в кімнаті старшої сестри.
– Де ж це ми?– здивовано запитала
Ангелінка.
– Навіть не уявляю,– відповіла
Віталіна.– Здається, ми не в нашому
будинку.
– Але хіба це можливо?– здивовано
запитала її сестра.
– Думаю, що так. Але давай вийдемо
з кімнати і подивимось, де ми опинились,–
запропонувала Віталіна.
Ангеліна
кивнула
головою,
погоджуючись, і сестрички обережно
рушили в бік дверей. Та не встигли вони її
відкрити, як в кімнату швидко зайшла
якась дівчинка. На вигляд їй було 8-9 років.
Вона мала темне волосся та блакитні очі.
Дівчинка здивовано зойкнула та
зупинилась.
– Хто ви такі?– схвильовано запитала
вона.
– Не хвилюйся. Ми не хочемо
зробити нічого поганого. Ми здивовані не
менше тебе,– швидко сказала Віталіна.
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– Мене звати Ангеліна, а її – Віталіна
Шевченко,– сказала Ангеліна.– Ми – рідні
сестри,– додала вона.
– А мене Ксенія Бойко, можна Ксю,–
сказала власниця кімнати.– Розказуйте, як
ви опинились в моїй кімнаті.
І сестрички почали розповідати про
свою
незвичайну
пригоду.
Дівчинка
слухала їх з
недовірою на
обличчі.
– Нічого
ж
собі,–
сказала вона.–
Не знала, що
таке можливе.
–
Ми
самі
не
очікували, що
потрапимо
сюди,– сказала Віталіна.
І раптом вона здивовано спитала:
– А чому в тебе на стіні висить
календар за 2045 рік? Зараз же 2020,–
сказала Туся.
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–
Та ні, не вигадуй, сьогодні 4
серпня 2045 року,– сказала Ксю.
–
Віталіно, то виходить ми
потрапили в майбутнє?– здивовано
запитала Ангеліна.
– Так, сестричко. І я навіть не
уявляю, що нам тепер робити.
– То виходить ви гості з
майбутнього,– сказала Ксенія.– Круто!
– А це, що літаюча машана?–
запитала здивовано Ангеліна, дивлячись у
вікно.
– Це таксі. І так, машини в нас
літають,– відповіла Ксю,– Раніше могли
тільки їздити, але років 5 тому Максим
Знайда придумав літаючі електромобілі,
які тепер дуже популярні.
– В нашого тата теж електромобіль,–
вигукнула Ангеліна. – Правда їздить лише
по землі,– додала вона.
– Твій тато – молодець, тому що не
забруднює навколишнє середовище,–
похвалила Ксенія.
– А можна перед тим, як ми
спробуємо повернутись додому, ми
побуваємо в твоєму світі. Просто дуже
цікаво на все подивитись,– попрохала
Віталіна.
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– Думаю, що можна,–
хитро
посміхнулась Ксю. –
Треба лише
придумати, що казати батькам і брату Тімі.
Мою маму звати Настя, а тата – Юра. А ще
в нас є собака – робот, його звати Той.
– Ой, як же класно!– сказала радісно
Ангелінка.
– Я скажу їм, що ви мої подруги зі
школи,– сказала Ксенія. – І попрошу
батьків дозволити вам у нас заночувати.
– Це буде чудово!– захоплено
сказали сестрички.
– Ну, що ж, ходімо вниз, познайомлю
вас з усіма,– сказала Ксю.
І компанія вийшла з кімнати.
Першою вони зустріли маму, яка несла
випрану білизну з надвору, збираючись її
попрасувати.
– Мамо, познайомся, це мої подруги
зі школи Віталіна та Ангеліна.
– О, дуже приємно,– сказала мама
Ксенії,– Залишитеся з нами на обід?–
спитала вона.
Дівчатка запитально глянули на Ксю.
– Ні, мамо. Ми хотіли піти погуляти
містом,– сказала Ксю.
– Добре, я не проти. Чекаю тебе на
вечерю.
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– Мамо, а можна дівчата залишаться
в мене ночувати? – запитала нова подружка
сестричок. – Це було б круто,– додала
вона.
– Думаю можна, якщо батьки дівчат
не проти,– відповіла мама Настя.
– Вони не проти,– сказали Віталіна
та Ангеліна.
– От і добре,– сказала матуся
Ксенії.– Чекаю вас на вечерю. Прошу не
запізнюватись, дівчатка.
І дівчата вирушили на зустріч
пригодам.
– Ось це наша школа № 17, в якій я
навчаюсь,–
з гордістю сказала, Ксю,
проходяти повз гарну трьохповерхову
будівлю жовтого кольору.
Була вона
незвичної ромбовидної форми. Біля школи
розташувались баскетбольний майданчик і
футбольне поле. Шкільне подвір’я
прикрашали клумби з різноманітнішими
квітами – чорнобривцями, трояндами та ще
якимись невідомими квітами яскравосалатового та помаранчевого кольору.
– А що це за квіти?– зацікавлено
спитала Віталіна.
– Це філодезії,– сказала Ксю.– Вони
виведені недавно в Києві, але вже
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страшенно популярні не лише в нашій, але
й сусідніх країнах.
– Дуже гарні та яскраві, – захоплено
сказала Ангеліна.
І дівчатка рушили далі. Світ навколо
захоплював і дивував сестричок, адже в
повітрі літали дрони, таксі, по вулиці
снували не лише люди, але й роботи.
Раптом Віталіна побачила банер з таким
текстом: «Екскурсії на Марс і Місяць.
Виліт щосуботи о 10.00. Вартість – 20000
грн».
– Нічого ж собі! Вже й таке є!–
захоплено сказала Віталіна.
– Так, це новинка. Ці екскурсії
з’явились рік тому після відкриття на
Марсі життя.
– Круто!– сказала Ангеліна. – А хто
там живе?
– Марсіани,–
коротко відповіла
Ксенія.– Вони дуже високі,– додала вона.
– А на кого схожі ці «марсіани»?–
знову запитала Ангеліна.
– Вони вдвічі вище людей,
помаранчевого
кольору,
з
довгим
волоссям, гострими вухами, добрими
зеленими очима та довгим хвостом ззаду.
Дуже миролюбиві та привітні. Я ще не була
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на Марсі, але однокласниця з батьками
літала туди, повернулась з приємними
враженнями.
Лише
фотографуватись
марсіани не люблять, бо вважають себе
нефотогенічними.
– Такі кумедні,– приснула Ангеліна.
Минувши школу, дитячий садочок і
декілька магазинчиків, дівчатка зайшли до
парку. Там було досить безлюдно,
посередині був гарний великий фонтан у
вигляді золотої рибки. Раптом за кущами
рододендрона почулась дивна розмова.
– Прривіт!
– Прривіт!
Голоси були дещо скрипучі, і Ксю
пошепки повідомила, що це роботи.
– Гголовний наказав діяти ззавтра.
– Що ссаме він ззадумав?
– Він ппланує захопити все містечко.
В
нашому
загоні
поповнення,
пприєдналось ще 10 роботів.
– Як ддобре.
– Зустрічаємось ссьогодні 0 21.30
біля старої шшколи. Головний роздасть
ккожному ззавдання.
– Ззрозумів. Пподачимось ттам.
І
голоса
затихли.
Дівчатка
швиденько сховались за товстим дубом.
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Тієї ж миті два роботи невисокого зросту
вийшли з-за кущів і попрямували вглиб
парку.
– Ви чули, затівається змова! Озерне
в небезпеці!– схвильовано вигукнула
Ксенія.
– Ксю, тихіше!– сказала їй Віталіна,–
Так, це дуже погано. Що ж тепер робити?–
запитала вона.
– Як що? Йти туди і вивідувати, що
вони задумали,– сказала Ксю.
– Я за, – сказала Туся. – Ти з нами,
Ангеліно?
–
Це дуже небезбечно. Мені
страшно,– тремтячим голосом сказала
дівчинка. – Але я з вами,– сказала вона,
подумавши хвилину.
– От і добре,– пісумувала Ксю. –
Пропоную зараз повечеряти, а о дев’ятій
годині вечора вирушити до старої школи.
–
Згода!–
одночасно сказали
сестрички.
І вони повернули назад до додому
Ксю вечеряти дуже смачними голубцями
та смаженою картоплею, як повідомила
вона сестрам.
Рівно о дев’ятій годині трійця готова
була вирушати до старої школи. Взявши з
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собою декілька ліхтариків, мобільні
телефони, дівчатка тихенько вилізли
надвір крізь вікно. Йти було недалеко –
хвилин десять, тому на місце вони
прийшли раніше. Сховавшись за деревами,
вони почали спостерігати за тим, як
починають сходитись роботи – повстанці.
О пів на десяту почалось зібрання.
Присутні (їх налічувалось роботів 40)
всілись колом прямо на землю. В центр
вийшов високий робот, якого всі називали
Головний.
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– Добрий вечір, браття-повстанці! –
звернувся він до роботів.– Як ви знаєте, ми
зібрались тут, щоб спланувати захоплення
Озерного. Доки люди будуть нами
керувати,
вказувати,
що
робити?!
Набридло! Не дамо робити з нас
пустоголових машин, здатних тільки
виконувати команди!
– Правильно! Згода! Не дамо! –
почулось звідусіль.
– Пропоную завтра ввечері о 18.00
захопити мерію,–
продовжив свою
промову Головний. – Хто за?
Всі присутні підняли руки.
–
Одноголосно,–
вдоволено
підсумував Головний. – Тоді слухайте
мене,– і він почав розповідати присутнім
план дій.
Раптом
Ангеліні
страшенно
захотілось чхнути. Дівчинка стримувалась
як могла. Але все ж таки вона не
втрималась і голосно чхнула.
Головний
перестав
віддавати
розпорядження роботам і повільно
повернув голову в сторону дерева, за яким
стояли дівчата. Всі присутні занепокоїлись
і почали переговорюватись між собою.
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– Тікаймо!– прошепотіла Віталіна, і
дівчатка чимдуж побігли.
Роботи погнались за ними. Вони
відрізали Віталіні та Ангеліні шлях до
траси, тому дівчаткам нічого не
залишалось як бігти до будівлі старої
школи. Ксенії пощастило більше– вона
перхитрила декількох роботів і побігла
додому.
Забігши до школи, сестрички почали
шукати схованку. Побачивши сходи, які
вели вниз, Віталіна та Ангеліна чимдуж
кинулись туди. Внизу було декілька
дверей, вони відчинили одні з них, забігли
та закрили їх на засув. Хтось почав смикати
за ручку дверей. Дівчатка дуже злякались і
обнялись. Та раптом все стихло, і вони
почули кроки, які віддаляються.
На
цьому
спогади
Віталіни
закінчувались. Поглянувши на сестру, вона
побачила, що Ангеліна заснула, сидячи на
стільці. За підрахунками дівчинки минуло
вже декілька годин. Раптом вона почула
голос Ксю:
– Дівчатка, це я Ксенія. Ви там?
– Так,– радісно повідомила Туся.–
Ангеліно, прокидайся,–
сказала вона
сестрі.
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Відчинивши
двері,
дівчатка
побачили, що Ксю не одна, а з батьками та
двома поліцейськими. Ксенія кинулась
обнімати сестричок. Потім всі рушили до
виходу з покинутої школи. І тут на дівчаток
чекав сюрприз – поліцейська літаюча
машина сріблясто-фіолетового кольору, на
якій їх довезли до дому Ксю. Подякувавши
і розпрощавшись з поліцейськими, всі
учасники незвичайної події сіли вечеряти.
На вечерю були, як і обіцяла Ксю,
смачнющі голубці та смажена картопля.
Потім дівчатка почистили зуби і лягли
спати. Перед сном Ангеліна поцікавилась:
– А що ж буде з Озерним? Роботи ж
на волі, і завтра вони можуть захопити
містечко.
– Не хвилюйся,– відповіла Ксю. –
Тепер все в руках поліції. Завтра на них
чекатиме засідка в мерії. Роботів
спіймають і перепрограмують.
– Як добре,– задоволено сказала
дівчинка,– Я вже так хочу до дому!
– І я,– додала Віталіна.– Завтра ж
повертаємось назад.
– Так,– погодилась Ангел.
– Я буду за вами сумувати,– сказала
засмучено Ксю.
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– І ми за тобою,– сказали в один
голос сестрички.
– Можеш якось погостювати у нас,–
запропонувала Віталіна.
– Залюбки,– відповіла її подружка.–
На добраніч!– сказала дівчинка.
– На добраніч!– відповіла Туся.
Ангеліна вже солодко спала, том не
чула останніх фраз Віталіни і Ксю. І
дівчатка поспішили приєднатись до неї,
поринувши у міцний сон.
Наступного ранку, прокинувшись,
поснідавши і попрощавшись з рідними
Ксенії, дівчатка потайки залізли у вікно
кімнати подружки. Ксю вже чекала їх біля
вікна.
Попрощавшись
з
подружкою,
Віталіна та Ангеліна залізли до шафи.
Знайшовши панель на боковій стінці, Туся
натиснула на неї. І знову все повторилось –
перед дівчатками все завертілось, і вони
відчули, що летять кудись вниз. Через
хвилину все припинилось. Обережно
відкривши двері, Віталіна виглянула. В
кімнаті сестри Віри нікого не було.
– Ура! Ми вдома,– сказала Ангеліна,
виглянувши з-за плеча сестрички.
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– Давай швидше вийдемо з кімнати і
повернемось у свою,–
запропонувала
старша сестричка.
– Давай,– погодилась молодша.
І вони поспішили до себе в кімнату.
Раптом в коридорі вони побачили Гришку.
– Ага, спіймались! Ось я вас і
знайшов,– радісно сказав хлопчик.
– То виходить ми повернулись в той
самий день,– сказала тихо Ангеліна сестрі.
– Так,– погодилась Віталіна.
І дівчатка побігли гратись з друзями,
попередньо домовившись нікому нічого не
говорити про свою незвичайну подорож.
Кожен день вони чекали в гості на Ксю, і
ось одного жовтневого вечора, дівчинка
нарешті завітала до сестричок в гості.
Але це вже зовсім інша пригода…

Кінець
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Ця незвичайна та захоплююча
пригода сталась одного осіннього вечора в
містечку Озерне.
Віталіна та Ангеліна сиділи у своїй
кімнаті та дивились мультсеріал «My Little
Pony». Вони його дуже любили, тому на
стінах висіло декілька постерів із
зображенням героїв цього мультсеріалу.
Раптом в шафі почулись якісь незвичні
дивні звуки, і звідти вигулькнула Ксю, їх
подружка, з якою вони познайомились під
час мандрівки у майбутнє. Сестри
потрапили туди випадково, натиснутивши
панель на боковій стінці шафи, і вона
перенесла їх у 2045 рік. Ксю, як виявилось,
теж мала таку незвичайну шафу, тому теж
змогла потрапити до подружок в гості.
Віталіна та Ангеліна дуже зраділи
візиту Ксю, підбігли до неї та обійняли по
черзі.
– Я так рада вас бачити,– сказала,
усміхаючись Ксенія.
– А ми тебе більше раді бачити,–
пожартувала Ангеліна.
Сестрички вирішили, що краще
сховати Ксю до завтра, а потім
познайомити її з усією ріднею, сказавши,
що вона новенька у класі Віталіни.
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Вранці, прокинувшись дівчатка
вмились, почистили зуби. Віталіна та
Ангеліна спустились вниз поснідати,
пообіцявши
принести
Ксю
щось
смачненьке. Вони дотримали свою
обіцянку, пригостивши дівчинку смачними
бутербродами з сиром, які вони потайки
принесли їй з їдальні. Трохи погравшись у
відеоігри, трійця вирішила, що час
познайомити Ксю з рідними.
Дівчатка
тихенько
спустилась
сходами на перший поверх. В холі нікого
не було, тому сестрички повели Ксю у
вітальню. Там сиділи тато та мама,
дивлячись фільм «Щоденник пам’яті».
– О, а ви хіба не дивились вже цей
фільм? – спитала Віталіна.
– Ми можемо його дивитись вічно,
доню,– посміхнулась мама.
–
Знайомтесь, це моя нова
однокласниця Ксенія,– сказала Туся.
– Приємно познайомитись,– сказали
батьки.
– А де це Віра?– запитала Ангеліна.
– Пішла на побачення з Максом,–
відповіла мама.
– Це вже мені кохання в цьому віці,–
пробурчав тато.
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Дівчатка тихенько засміялись. Потім
Віталіна запитала.
– Можна ми прогуляємось біля
озера?
– На дворі така гарна погода,– додала
її сестричка.
– Добре, але недовго,– сказав тато.
І батьки знову звернули свою увагу
на екран свого плазмового телевізора.
Дівчатка тим часом вийшли на вулицю.
Було бабине літо, а тому надворі стояла
тепла та сонячна погода, ледь повівав
вітерець. Віталіна, Ксю та Ангеліна гуляли
берегом озера Блакитного, розказуючи
одна одній останні новини. Лабрадор
Джейк бігав поруч, розбрискуючи воду.
Раптом дівчатка побачили велику пляшку з
блакитного скла. Ангеліна підняла її та
простягнула дівчаткам зі словами:
– Дивіться, там є щось всередині.
Відкривши її, дівчатка раптом
відчули як їх затягує в пляшку. Вони
опирались як могли, але через мить
відчули, що кудись летять, і все зникло.
Отямились Віталіна, Ксенія та
Ангеліна на пляжі, поряд шуміло море.
Першою прийшла в себе Віталіна, вона
здивовано
зойкнула
і
почала
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розштовхувати дівчаток. Коли вся трійця
отямилась, вони побачили лабрадора
Джейка, який ганяв чайок. Дівчатка
зрозуміли, що і їх вірного собаку зятягнуло
в пляшку. Вони почали обговорювати
ситуацію та думати, як повернутись назад
додому.
– Це щось неймовірне!– вигукнула
Ангеліна.
–
Цікаво де ми? – сказала
озираючись Ксю.
– Пропоную обійти весь острів та
дізнатись,
куди
ми
потрапили,–
запропонувала Віталіна.
– Згода! – разом вигукнули Ксю та
Ангел.
Покликавши до себе Джеймса,
дівчатка вирушили на зустріч незвіданому.
Острів був досить великий. Він весь
потопав в зелені – були тут і кокосові та
бананові пальми, і ананаси, і інші невідомі
дівчаткам рослини. Пішовши вглиб
острова, дівчатка побачили, що поверхня
острова нерівна – всіяна безліччю пагорбів,
вкритих соковитою травою.
–
Це прямо Зелений острів!–
вигукнула Ангеліна.
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– Дивиться, мавпочка! І ще одна!–
сказала радісно Ксю.
–
Тут так гарно,–
промовила
Віталіна.
Дівчатка рушили далі і скоро
побачили гарне озеро, вода в якому була
незвичайного
яскраво–
блакитного
кольору.
Раптом вони побачили двох істот, які
рухались в їх напрямку. Придивившись,
дівчата зрозуміли, що це гноми.
– Вони вже близько. Що будемо
робити?– спитала Віталіна.
– Давайте дізнаємось, що вони від
нас хочуть. Гноми наче мирні істоти,–
сказала Ксю.
– Виходить ми потрапили на
казковий острів,– раптом зрозуміла
Ангеліна.
– А й справді,– погодились Віталіна.
Ксю
кивнула
головою,
погоджуючись.
– Як же нам звідси вибратись?–
спитала Ангеліна.
Ксю та Туся не встигли відповісти, як
один з гномів сказав:
– Ми знаємо як.
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Тим часом лабрадор Джейк почав
обнюхувати гномів та гарчати на них. Але
потім впевнившись, що вони не становлять
для дівчаток небезпеки, замахав до них
хвостом.
Гноми були невисокого росту, ще
нижчі за дівчаток, одягнуті в чудернацькі
штани,
сорочку
та
капелюхи
конусоподібної форми. З-під капелюхів на
голові було видно лише їх носи та бороди.
На ногах в них були грубі черевики із
заокругленими носами. Один з гномів
тримав букет квітів.
– Ви потрапили на казковий острів
Грінленд,– повідомив другий гном.– Мене
звати Гродо, а його Грідо, ми – брати.
– А мене Віталіна, її ось Ангеліна.
Ми теж сестри,– сказала Туся.– А цю
дівчинку звати Ксенія,– показала вона на
Ксю.
–
Які довгі імена,– сказав
невдоволено Гродо.
– Ви можете називати мене Ангел, а
їх Туся та Ксю,– простодушно сказала на
це Ангеліна.
– Ну, це вже краще. Хоч вимовити
можна,– сказав задоволено Гродо.
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– А як нам звідси вибратись?–
запитала Віталіна в Грідо.– Ви казали, що
знаєте як,– додала вона.
– Так, знаю. Для цього потрібно
перемогти піратів, які хочуть загарбати
наш чудовий острів. Сусідні острови вони
вже захопили. Наш останній. Віщунка
казала про вас, ми чекали на вашу появу,–
сказав Грідо.
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– Перемогти піратів?– перепитала
Ксю.– Та ви що! Як же ми це зробимо?
– Ми вам допоможемо,– сказав
Грідо. –Ходімо з нами. Ми вас з усіма
познайомимо.
– А вас тут що багато?– наївно
запитала Ангеліна.
– Звісно,– з гордістю відповів
Гродо.– Аж тридцять гномів, віщунка
Ботильда та Ейпріл.
– А хто така ця Ейпріл?– запитала
Ксенія.
– Наша маленька фея,– відповів з
теплотою в голосі Грідо.– Ходімте, і ви все
побачите.
Порадившись, дівчатка вирішили все
ж таки піти з гномами, тому що в них не
було іншого виходу. І вони рушили слідом
за цими чудернацькими чоловічками.
Джейк не відставав, біг поряд з ними та
полював на різнобарвних метеликів, які
літали тут і там. Були вони великі та
яскраві, дівчаткам аж дух захоплювало.
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Через деякий час мандрівники чи
вони побачили пагорби, вкриті зеленою
соковитою травою. В них було безліч
невеликих
дерев’яних
дверей,
які
слугували входом в оселі гномів.
– Ось ми й прийшли,– сказав Грідо,
підходячи до однієї з дверей.
– Ви, що тут живете?– здивовано
запитала Ксенія.
– Так,– з гордістю сказав Гродо.
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–
Ой, як цікаво!– вигукнула
Ангеліна.
– Проходьте,– запросив Грідо гостей,
відчиняючи двері.
І дівчатка зайшли до помешкання
гномів. Всюди горіли смолоскипи,
освітлюючи коридор, по якому вони йшли.
Через пару хвилин він розширився,
переходячи у велику кімнату, в якій було
п’ятеро гномів. Кімната була освітлена
безліччю свічок. Чотири гноми сиділи за
столом та про щось сперечались. П’ятий
гном пив глінтвейн, сидячи неподалік.
– Добрий день!– чемно привітались
дівчатка.
– Добрий, коли не жартуєте,– весело
сказав гном, який пив глінтвейн.
Інші гноми промовчали, запитально
дивлячись на братів-гномів.
– Це ті, про кого казала Ботильда,
віщунка,– сказав багатозначно Грідо.
– Так, саме вони,– підтвердив
Гродо.
– Добрий день! Проходьте! Ласкаво
просимо!– загомоніли гноми.
– Дякуємо,– сказала Віталіна.
– Сідайте,– запропонував один з
гномів.– Як вас звати?
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– О, в них дуже довгі імена, тому ми
кличемо їх Туся, Ксю та Ангел,– відповів
за дівчаток Гродо.
– Кхе, кхе, дивні імена,– сказав
інший гном.
–
В Грідо і Гродо теж вони
незвичайні,– сказала ображено Ангеліна. –
А як вас всіх звати?
– Мене Додо, його Тодо, ось цього
Крідо, його Трідо, а того, що п’є вино–
Дродо,– сказав гном, який був скоріш за
все головним, як зрозуміли дівчатка. – А
тепер давайте перейдемо до справи. Я
розкажу вам про пророцтво віщунки та про
вашу роль у порятунку нашого острова від
піратів. Колись давно в нашій казковій
країні жилось дуже добре та весело. Тут
жило багато гномів, фей, різних тваринок.
Але потім щасливе життя скінчилось – до
нашого острова приплив корабель з
піратами. Вони почали грабувати жителів
острова, брати їх в полон. Короче кажучи,
жах і тільки.
– Ходімо до віщунки Ботильди,–
сказав Додо.– Вона вам все розкаже більш
детально. Гноми поважно вийшли з-за
столу, до них приєднався Дродо, який
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допив вже свій глінвейн, і компанія рушила
на вихід з оселі гномів.
Вийшовши на вулицю, дівчатка
примружились від променів сонця. Гномів
захищали капелюхи, які сповзали їм на ніс,
майже повністю закриваючи очі.
Раптом збоку почувся тоненький
голос:
–
Пірати приплили до острова.
Рятуйтесь!
– Це Ейпріл,– повідомив дівчаткам
Тодо.
Туся, Ангел і Ксю побачили з боку
від них невеличку біляву дівчинку з
крильцями. Вона була дуже мила та
маленька.
– Я знаю, де можна сховатись. Гайда
за мною!– сказала Ейпріл, і полетіла вглиб
острова Грінленд.
Вся компанія рушила за нею. Раптом
почулись постріли, крики, і дівчатка
побачили піратів, які рухались в їх сторону.
Головним серед них був високий одноокий
пірат з дере’яною ногою. На правій руці,
яка була з гаком на кінці, в нього сидів
великий папуга, в лівій руці пірат тримав
шаблю. Тому капітана всі і звали Гак.
Розповідали, що руку та ногу капітан
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втратив в нелегкому бою з жителями
одного з сусідніх островів.
Решта піратів були нижчі на зріст,
ніж їх вожак. В руках вони тримали хто
шаблі, хто пістолі. Гноми і дівчатка

швидко бігли за Ейпріл, яка летіла
попереду, вказуючи шлях. Та ось один з
піратів наздогнав Ангеліну та взяв її в
полон. Віталіна кинулась було до
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сестрички, але Крідо не дав їй цього
зробити, сказавши:
– Тікаймо! Зараз ми її не врятуємо.
Біжимо до віщунки, вона підкаже, що
робити.
І Крідо, взявши Віталіну за руку,
побіг за рештою до хатинки віщунки
Ботильди у глиб острову. Там під однією з
кокосових пальм стояла хатинка з
пальмового листя. Додо постукав три рази,
зсередини почулося:
– Проходьте, будь ласка. Я чекала на
вас.
Зайшовши до хатинки, гноми та
дівчатка побачили жінку середнього віку,
чорняву, з зеленими очима та довгим
хвилястим волоссям. Вдягнена вона була в
темно-синю кофтинку та довгу зелену
спідницю з легкої тканини. В вухах в неї
були великі сережки-кільця, на шиї висіло
декілька ниток червоного намиста. В
помешканні зі стелі звисали пучки сухих
рослин та засушені жаб’ячі лапки.
Дівчаткам стало лячно. Але поряд були
гноми та лабрадор Джейк, тому вони трохи
заспокоїлись.
– Добрий день!– привітався Додо за
всіх наляканих мандрівників.
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– Бачу не дуже він для вас добрий,–
замість привітання багатозначно сказала
Ботильда.
– Так!– вигукнула Віталіна.– Пірати
викрали мою сестричку Ангеліну.
– Допоможіть, нам будь ласка,–
попрохала Ксю.
– Добре, я допоможу вам. Слухайте
сюди,–
сказала віщунка і почала
розповідати присутнім план порятунку
Ангеліни та перемоги над піратами.
Він полягав у тому, щоб пробратись
на корабель до піратів, забрати звідти
Ангеліну та промовити магічні слова, які
діють лише тоді, коли їх промовляють
люди, а не казкові істоти. Справа в тому,
що пірати колись були звичайними
моряками, а капітан Гак – капітаном
Джеком цього корабля, але одного разу
вони дуже образили сильну чаклунку
Моргану, посміявшись з її бридкого
вигляду, навіть не підозрюючи з ким мають
справу. Чаклунка наклала на них закляття,
перетворивши їх на бридких, але не ззовні,
а всередині.
– А магічні слова зняття чарів
озвучать ось так: «Зникни все, що було
бридким, огидним. Стань все знову, як і
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було.
Нехай добро переможе зло».
Повторювати треба три рази, – сказала
дівчаткам Ботильда. – Я запишу вам текст
на папірці.
– Дякуємо вам,– сказав Трідо.
– Нема за що. Я просто не хочу, щоб
вони захопили наш острів,– сказала
віщунка. – А тепер біжіть, поки вони не
відплили. І нехай щастить.
– Ще раз дякуємо, Ботильдо,– сказав
Додо, беручи папірець із магічним
закляттям.– Бувай!
– Бувайте,– сказали присутні та
вийшли з хатинки.
Вийшовши з оселі віщунки, компанія
заспішила до берега, сподіваючись, що
корабель ще не відплив. Їхні сподівання не
були марними – корабель стояв на якорі
біля берега, погойдуючись на невеликих
морських хвилях. Це було велике червоне
судно, на якому майорів прапор з кістками
та черепом. На його палубі нікого не було,
тому гноми та дівчатка вирішили тихенько
залізти на корабель. Опинившись на борту
корабля, вони вирішили перевірити всі
приміщення, щоб знайти Ангеліну.
Крадучись по коридору, вони побачили в
одній з кают піратів, які пили ром та
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горлали
різних
піратських
пісень.
Тихенько пройшовши далі, вони побачили
в наступній каюті Ангеліну.
– Ось вона!– сказала Віталіна. – Що
будемо робити? – тихенько запитала вона.
Не встигли її друзі відповісти, як
Ксю дістала невеличкий складний ніж,
нахилилась до отвору замка та через
декілька хвилин відкрила його. Всі
присутні дуже здивувались. Ксю пояснила
їм, що її хобі – відкривати різні замки.
Відчинивши двері, вона покликала
подружку:
– Ангеліно, виходь! Ми прийшли
тебе врятувати.
Дівчинка, яка спала, лежачи на
ліжку, прокинулась та побігла до дверей.
Зачинивши їх, компанія прожогом
кинулась до виходу на палубу. Але
поспішаючи, один з гномів зачепився за
ногу іншого, і вони разом впали на підлогу.
Пірати почули, що в коридорі відбувається
щось дивне, та вибігли з каюти. Тим часом
гноми та дівчатка побігли ще швидше.
Коли всі друзі вибігли на палубу,
Додо наказав дівчаткам промовляти
магічні слова. Взявшись за руки, Віталіна,
Ангеліна та Ксенія промовили три рази
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магічні слова «Зникни все, що було
бридким, огидним. Стань все знову, як і
було. Нехай добро переможе зло». Раптом
небо потемніло, подув дуже сильний вітер,
а через пару хвилин все стало знову таке,
як і було – на синьому небі світило
сонечко, повівав легкий вітерець, море
було спокійне. Та не все виявилось було, як
і раніше. Пірати почали поводити себе
зовсім по–іншому, ставши дружелюбними
та усміхненими.
– Магічні слова подіяли!– радісно
закричала Ксю.– Ми і острів врятовані!
– Так, це чудово,– сказала Віталіна.–
Тепер потрібно якось повертатись в
Озерне.
– Дивіться, знову та ж сама пляшка,–
здивовано сказала Ангеліна, простягуючи
дівчаткам блакитну пляшку, яка лежала на
палубі неподалік
– Треба відкрити її і ми повернемось
назад,– здогадалась Віталіна.
Вона витягла корок з пляшки, і
дівчаток почало знову засмоктувати
всередину. Отямились вони вже на березі
озера Блакитного. Джейк радісно загавкав,
побачивши, що вони прийшли до тями.
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– Ура! Ми вдома,– радісно
констатувала Віталіна.
– Не знаю як ви, а я так зголодніла,–
сказала Ангеліна.
– І я,– промовила Ксю.
– Так чого ж ми стоїмо?– запитала
Туся,– Пішли додому.
І подружки рушили в бік оселі
Віталіни та Ангеліни. Джейк радісно біг
попереду, гавкаючи на кота, що сидів на
паркані.
– Я так рада, що наша пригода
закінчилась щасливо,– сказала Ксенія.– І
тепер я можу повернутись до себе додому.
– Ми будемо сумувати за тобою,–
сказала Ангеліна.
– Так, дуже,– погодилась з нею її
сестричка.
– Я теж, дівчатка. Але мені треба
повертатись.
– Ми розуміємо. До того ж ми знову
зможемо побачитись,– сказала Віталіна.–
Достатньо лише залізти в шафу.
Дівчатка нічого не встигли сказати у
відповідь на це, так як підійшли до будинку
і побачили сестру Віру з її хлопцем
Максом.
– О привіт, малі!– сказав Макс.
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– Де це ви були?– поцікавилась
сестричка Віра.
– Гуляли біля озера,– відповіла
Віталіна.– А це наша подруга Ксенія,–
представила вона дівчинку.
– А я Віра, це Макс,– сказала старша
сестра Віталіни та Ангеліни.
– Виходить, що ми були відсутні
недовго, і ніхто не помітив нашого
зникнення, – тихенько сказала Ксенія.
Дівчатка
кивнули
головою,
погоджуючись з Ксю.
– Ходіть обідати!– виглянула у вікно
кухні мама. – Будемо їсти вареники.
Дівчаток двічі просити не треба було,
і вони швиденько пішли на кухню. За ними
туди ж пішли і Віра з Максом, взявшись за
руки.
– Обожнюю вареники з вишнями,–
сказала Ангеліна.
– А я люблю з солоним сиром,–
сказала Віталіна, жуючи вареник.
Після обіду дівчатка пішли в кімнату
Віталіни та Ангеліни. Попрощавшись з
дівчатками, Ксю залізла в шафу, як завжди,
почулись незвичайні звуки, і через мить
шафа була вже порожня. А дівчатка твердо
вирішили якось знову відвідати подружку
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в майбутньому. Але це вже зовсім інша
пригода…

КІНЕЦЬ
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1 вересня 2020 року видалось на диво
сонячним. Віталіна Шевченко, її молодша
сестричка Ангеліна та їх друг Гришка
Наконечний поспішали до школи № 2 в
містечку
Озерне,
що
знаходиться
неподалік Києва, з букетами різнобарвних
осінніх айстр та жоржин. Настрій не могли
зіпсувати навіть блакитні маски на
обличчях, які доводилось носити ось уже
пів року через пандемію небезпечної
вірусної хвороби. Дітлахи поспішали до
своїх друзів, які вже мабуть підросли за
літо, а також до нових знань, що завжди
викликає хвилювання та піднесений
настрій.
Слід зазначити, що 2020-й рік
видався непростим для всіх – у світі було
оголошено надзвичайний стан. Справа
була ось у чому. В одній лабораторії в
країні N винайшли небезпечний вірус, який
випадково потрапив у навколишнє
середовище, і сталась біда – вірус почав
гуляти планетою. Але життя в Україні та
світі продовжувалось – магазини та кафе,
які спочатку закрили, поступово знов
повідкривались, а дітки пішли до школи.
Лише всім доводилось носити маски, що
дуже дратувало дітей та дорослих. В
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деяких українських містах школи так і не
відкрились, було вирішено навчати дітей
дистанційно через велику кількість
випадків захворювання. Але Озерному, що
знаходилось неподалік Києва, пощастило –
діти змогли піти до школи. Це не могло не
радувати наших друзів. На жаль, цього
року діти в усьому світі побачили, що є не
лише ігри, морозиво, мультики, а й багато
горя та страждань, тому вони всі дещо
посерйознішали.
Віталіна та Гришка навчались в
одному класі– 5-А, Ангелінка ж навчалась
в 4-му класі, адже була від них на рік
молодшою. Підійшовши до школи, діти не
побачили лінійки, яка проводилась щороку
в День знань. В цьому році було все поіншому – діти просто йшли до своїх класів.
Наші друзі теж зайшли до школи та
попрямували до дверей 5-А та 4-Б
відповідно.
– Нехай щастить, Ангеліно,– сказала
турботлива Туся.
– Бувай, мала!– попрощався з
Ангеліною Гришка.
–
Бувайте!–
весело
сказала
дівчинка у відповідь, і вони розійшлися.
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Зайшовши до свого класу, Віталіна
та Гриша побачили, що їх однокласники
обступили якусь худорляву дівчинку з
каштановим волоссям.
– Це мабуть новенька,– висловила
припущення Туся.
– Так,– погодився Гришка.– А вона
гарненька,– додав він.
Віталіні ця фраза чомусь не
сподобалась, але вона приховала це від
свого друга. Тим часом вони підійшли до
юрби однокласників та новенької, яка
виявилась дівчинкою з миловидним
веснянкуватим
обличчям,
довгим
хвилястим каштановим волоссям та
великими сіро-зеленими очима.
В руках вона тримала невеличкого
іграшкового
ведмедика
та
щось
сором’язливо розповідала дітям.
Як виявилось, дівчинку звали Аня
Білик, приїхала вона з міста Золочів, що на
Західній Україні. Батько в неї військовий,
тому їм довелося переїхати до Києва. За
словами дівчинки, Київ їй страшенно
сподобався, але за домом вона сумує.
Аня сподобалась Віталіні, і вона з
нею розговорилась на одній з перерв.
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Дівчатка швидко знайшли спільну мову,
тому вирішили сидіти поряд. Цього дня
останнім уроком в них була географія. До
класу зайшла вчителька. Це була висока
жінка середнього віку, темноволоса, з
забраним назад волоссям у кінський хвіст,
з світло-зеленими очима. Вдягнена воно
була у строгий темньо-синій костюм і білу
блузку. Від вчительки так і віяло суворістю
та прохолодою.
– Добрий день діти! Мене звати
Колоскова
Світлана
Ігорівна,
я
викладатиму вам урок географії.
– А ми Вас раніше не бачили у нас в
школі!– хтось вигукнув із задньої парти.
– По-перше, хочете сказати –
піднімайте руку,– суворо сказала Світлана
Ігорівна.– По-друге, так, я недавно працюю
у цій школі. А тепер почнімо урок,– додала
вчителька і почала розповідати про
предмет «географія».
На стіні біля дошки висіла велика
мапа України, в руках вчителька тримала
указку, показуючи нею на мапі різні міста
України протягом уроку. Коли продзвенів
дзвоник, всі учні з полегшенням зітхнули
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та почали похапцем збиратись, тому що
хоч вчителька і розповідала цікаво, але
атмосфера в класі була якась напружена.
Додому Віталіна, Аня та Гришка
йшли разом, жваво обговорюючи події в
школі.
– Як вам нова географічка? – запитав
Гришка у дівчаток.
Та не встигли дівчатка відповісти, як
до них підскочив лабрадор Джейк і почав
лащитись до Тусі та Гришки. Аню пес
обнюхав, а потім замахав привітно до неї
хвостом.
–
Ти
йому
сподобалась,–
констатувала Віталіна.
– І він мені,– сказала усміхаючись
Аня.
Пройшовши
ще
трохи,
Аня
попрощалась з новими друзями та пішла на
зупинку автобуса № 3, який курсував по
Озерному. Гришка ж Тусею жили поряд,
тому далі пішли разом, весело спілкуючись
про враження від першого навчального
дня.
Цієї ночі Віталіна погано спала, їй
снились кошмари – Озерне накрила темна
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велика хмара, в містечко прилетіло безліч
кажанів. Прокинувшись, Туся побачила,
що у віко світись повний місяць. Вона
підвелась, закрила вікно шторами та знову
лягла спати. Ангеліна спала поруч, її
рівномірне дихання подіяло на Віталіну
заспокійливо, і вона заснула.
Цієї ночі не спала не лише Віталіна.
В школі № 2 діялось щось дивне. Повний
місяць, який світив у вікно, вихопив з
темноти якусь темну постать в класі
географії. Вона швидко рухалась в
напрямку глобуса, що стояв на столі поряд
з шафою. Постать простягла довгі руки до
глобусу, але якась сила відкинула її назад.
Тоді загадкова постать спробувала знову,
але результат був такий же або
аналогічний.
Тоді
злісно
щось
викрикнувши, вона вилетіла у вікно.
Була середина вересня. Осінь почала
поступово входити в свої права. Куди не
глянь скрізь можна було побачити
поодинокі жовті та червоні листочки на
деревах, а на землі під ногами вітер ледь
ворушив опале листя. Хоча сонечко
світило ще досить сильно, але воно не
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пригрівало так, як влітку. Ночі стали більш
прохолодними, вранці ж повітря було
свіжим та прозорим.
Був звичайний ранок понеділка. Діти
йшли собі до школи, а дорослі бігли кожен
у своїх справах – хто на роботу, хто до
магазину, а хто просто вигулював собаку.
Віталіна та Гришка зайшли до школи та
попрямували до класу географії. Настрій
був не дуже, тому що по-перше понеділок,
так хотілось погратись з друзями у дворі,
по-друге, по географії задали багато
завдань, і діти переживали чи добре знають
заданий матеріал. До того ж вчителька
географії, «географічка», «злюка», як її
позаочі прозвали учні, була дуже сувора та
вимоглива. Діти її побоювались. Перед
початком уроку Гришка з другом
Сергійком роздивлялись глобус, який
стояв на столику біля шафи. Вони і не
помітили як до класу зайшла вчителька.
– Добрий ранок, діти, – привіталась
Світлана Ігорівна.– Будь ласка, сідайте за
свої парти,– звернулась вона до хлопців з
якимось дивним блиском в очах, який
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одразу ж зник. Гришка подумав, що йому
мабуть це здалось.
Даремно діти переживали, сьогодні
вчителька на диво була в хорошому настрої
та не така сувора. Вона майже нікого не
питала, а розповідала із захопленням про
природні зони України. Коли пролунав
дзвоник на перерву, Світлана Ігорівна
сказала:
– Гришко та Сергій, залиштесь
сьогодні після уроків, мені потрібна ваша
допомога.
– Добре,– сказали в один голос
хлопці, дещо здивовано перезирнувшись
між собою.
Після уроків, Сергійко та Гришка
попрямували до класу географії, ділячись
своїми здогадками про причину затримки
їх після уроків. За дверима кабінету чулись
якісь звуки. Обережно прочинивши двері,
хлопчики заглянули до класу. Світлана
Ігорівна розмовляла з кимось по телефону,
дивлячись у вікно.
…– я сьогодні дізналась, що глобус
можуть взяти до рук лише невинні діти,
дорослі його не це зробити. Я покликала
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двох учнів, щоб вони його забрали звідси.
Скоро вони повинні прийти, бувай,–
сказала вчителька географії, завершивши
розмову.
Почувши дивну розмову, Сергійко
тихенько зойкнув і щодуху дременув геть.
Гришка ж завмер, як вкопаний. Світлана
Ігорівна саме відвернулась від вікна і
побачила хлопчика.
– О Гриша! Візьми, будь ласка,
глобус та принеси його мені,– попрохала
вчителька.
– Ні, я не буду цього робити,–
крикнув хлопчик.– Ви – лиха. Я все чув!
–
Ха-ха-ха,–
засміялась
та
неприємним голосом,– А кому потрібна ця
доброта? Він неї одні страждання. А так я
завдаю страждань, мене бояться, і всі
роблять те, що я наказую.
– А я не робитиму!– сказав твердо
хлопчик.
Те, що він побачив далі просто
приголомшило його – Світлана Ігорівна на
його очах за якусь мить перетворилась на
чаклунку, вдягнену в довгу чорну сукню,
темно-фіолетовий плащ, а на голові в неї
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був головний убір, схожий на головний
убір Малефісенти. В руках вона тримала
невелику
палицю
з
золотавим
набалдашником.

– А тепер принесеш мені глобус?!–
голосно запитала «Світлана Ігорівна»
низьким неприємним голосом.
– Ні, не принесу!– сказав хлопчик,
дивлячись прямо у зелені очі чаклунки.
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Раптом він відчув, що ноги стали
ватяними, сили почали покидати його, а очі
– злипатись, і йому дуже захотілось
виконати прохання «Світлани Ігорівни».
– Не слухай її. Не дивись чаклунці
Зейді у вічі,– раптом пролунало над самим

вухом.
Гришка глянув у бік і побачив біля
себе невеличку бджолу.
– Мене звати Жу. Я помічник
доброго мага Глейдона. Не слухай
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чаклунку. Цей глобус – чарівний, він їй
потрібен, щоб стати володаркою всього
світу. Зейда вже давно полює на нього.
Гришка відчув, що сили знову
повертаються до нього, розвернувся та
вибіг з класу. Жу полетів за ним.
– Молодець, що не послухався
Зейду,– сказав помічник доброго чаклуна,
коли вони вийшли на двір.
– Що ж мені тепер робити? Як до
школи ходити?– з розпачем запитав
хлопчик у Жу.
– Треба придумати, як знищити
чаклунку та не дати їй добратись до
глобусу,– сказав Жу.– Поки що не ходи до
школи, тому що Зейда може перетворити
тебе на якусь потворну тваринку,
наприклад, мишу чи жабу.
Гришку така перспектива звісно не
радувала. Розговорившись з Жу, хлопчик
не помітив, як дійшов до свого двору.
– Бувай, Жу!– сказав Гришка,
попередньо
домовившись
знову
побачитись з ним наступного дня.
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– Бувай, Гришо. До завтра!– сказав
маленький помічник доброго мага і полетів
собі.
Наступного дня була неділя. Гришка
прокинувся від ласкавих променів сонця,
що заглядало у вікно. Відкривши очі,
хлопчик побачив Жу, який сидів на
годиннику, що стояв на тумбочці біля
ліжка.
– Привіт!– сказав йому маленький
помічник мага.– Я вже півгодини сиджу
тут і чекаю, коли ти прокинешся.
– Неділя ж, в школу не треба, тому
вирішив довше поспати,– пояснив Гришка
Жу.
– Це нічого, я розумію, що діти
ростуть, і їм треба спати більше,–
промовив Жу.– Гришо, я розмовляв з
магом Глейдоном, він сказав, що є один
спосіб знищити чаклунку.
– Який же?– зацікавлено запитав
Гриша.
– Треба навести на неї невелике
люстерко і промовити магічні слова. Зейду
затягне в люстерко, яке треба буде потім
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надійно сховати, щоб воно не розбилось,
інакше вона знову буде на волі.
– Круто! Я вже хочу це зробити.
– Є одна умова – ці слова повинна
промовити людина, яка володіє магічним
даром.
– Де ж нам таку людину знайти?– в
розпачі запитав хлопчик.
– Ось це найскладніше. Але маг
підказав мені, що до вашої школи прийшла
новенька, її сім’я недавно переїхала з
Західної України. Вона приблизно твого
віку.
– Це ж Аня Білик!– подумавши,
вигукнув Гришка.
– Так, її прізвище Білик. Правильно.
– Нічого ж собі,– здивовано сказав
хлопчик.– А на вигляд звичайна собі
дівчинка.
– Треба їй все розповісти та
попрохати про допомогу,– сказав Жу.–
Тільки обережно, може дівчинка ще не знає
про свій дар.
– Але як це зробити? Я ж не ходжу до
школи,– сказав засмучено хлопчик.
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– Хтось із твоїх друзів, яким ти
довіряєш, зможе допомогти нам?
– Так, думаю, що Віталіна нам
допоможе,– подумавши хвилину сказав
Гришка.
– А хто це?– зацікавлено запитав Жу
хлопчика.
– Віталіна – моя однокласниця та
подружка,– відповів Гриша.– Ходімо до
неї, вона живе поруч.
І друзі негайно вирушили до дому
дівчинки. Дістались вони до нього швидко,
адже дівчинка жила через декілька
будинків на тій же вулиці. Зайшовши до
двору, вони побачили молодшу сестричку
Віталіни Ангеліни, що з лабрадором
Джейком гасала по двору.
– Привіт, мала!– сказав Гришка.– А
де Віталіна? Я до неї.
– Вона допомагає мамі на кухні.
Зараз покличу,– промовила дівчинка та
побігла до вікна кухні, що саме виходило у
двір.
– Туся, до тебе прийшли!– гукнула
дівчинка.
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– Хто, Ангеле?– запитала її старша
сестра, висунувши темноволосу голову у
вікно.
– Гришка,– сказала Ангеліна.
– А, зараз вийду,– промовила радісно
Віталіна.– Мамо, до мене Гришка
прийшов. Можна я піду ?– запитала вона в
мами.
– Так, можна доню,– почулося з
глибини кухні.
Через мить Віталіна вже виходила з
дверей будинку.
–
Привіт,
однокласнику!–
привіталась дівчинка.
– Привіт, і тобі, однокласнице!–
сказав Гриша.
– Я до тебе у справі прийшов.
– У справі?– здивовано запитала
Віталіна.– Мабуть пояснити тобі новий
матеріал з англійської мови,– припустила
вона.
– Зовсім ні. Уроки тут ні до чого.
– А що ж тоді?– запитала дівчинка.
– Це секретна справа. Давай
відійдемо до гойдалки в глибині вашого
саду і поговоримо.
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– Ок,– сказала Туся, і вони пішли до
широкої гойдалки з дерева, де могли
поміститись декілька чоловік.
– Тепер нас ніхто не почує. Гришко,
розповідай
вже,–
попрохала
Туся
однокласника, зручно вмощуючись на
гойдалці.
– Отож слухай,– сказав хлопчик і все
розповів їй, починаючи з моторошного
випадку в класі географії.
– Нічого ж собі,– промовила
здивовано Туся.
– Мені ця Світлана Ігорівна одразу ж
не сподобалась.
– І мені,– сказала дівчинка.– Що ж
будемо тепер робити?
– Я тебе зараз з деким познайомлю,–
сказав
Гришка,
заінтригувавши
подружку.– Це Жу, помічник доброго мага
Глейдона,– промовив він, вказуючи на
велику бджолу, яка постійно біля них
літала.
– Овва,– тільки й промовила
Віталіна.
– Добрий ранок, дівчинко,– чемно
привітався Жу.
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Та встигла дівчинка щось відповісти
як в кущах малини, які знаходились поруч
з гойдалкою, почувся здивований зойк.
– Хто це там?– налякано спитав
Гришка, і через хвилину побачив Ангеліну,
яка невинно дивилась на нього великими
блакитними очима, жуючи ягоду малини.
– Ангел, як тобі не соромно
підслуховувати нас?– запитала її старша
сестра, підійшовши до них.
– Я просто…я…–дівчинка не знала,
що і сказати.
– Щоб нічого нікому не бовкнула,
мала, а то більше з тобою не
розмовлятиму,– суворо сказав Гришка.
– Добре,– тихо промовила Ангеліна.
– А тепер дітлахи, дайте, подумаємо
разом над планом знищення чаклунки,–
сказав Жу до друзів.
– Пропоную спочатку все розкати
Ані,– промовив Гришка.
– Давайте,– погодилась Віталіна.–
Думаю, що завтра в школі я зможу це
зробити, адже поки що Гриша не може
ходити до школи на навчання.
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– Дуже добре. Хороший план,–
похвалив їх Жу.– А я тим часом дізнаюсь у
Глейдона магічні слова, які запроторять
Зейду у люстерко. Але де ж його взяти?
– У мене є люстерко,– швидко
сказала Ангеліна.– Мені мама подарувала.
– Чудово,– радісно прожужав
маленький помічник мага.– Принесеш
його, коли ми тобі повідомимо.
– Добре,– сказала Ангеліна, радіючи,
що теж візьме участь у знищенні злої
чаклунки.
– Тоді до завтра, діти! Зустрінемось
завтра у сверику біля школи після уроків,–
сказав Жу.
– Бувай Жу! До завтра!– сказали
друзі наперебій.
Провівши поглядом маленького
помічника мага, дітлахи пішли на озеро
прогулятись, адже був початок бабиного
літа, і сонечко пригрівало ще досить
сильно.
Наступного дня, в понеділок,
Віталіна тихенько розказала все Ані на
перерві. Дівчинка була здивована почутою
розповіддю.
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– Віталіно, я навіть не знаю, що
сказати. Це так несподівано. Я навіть не
знала, що маю магічний дар,– сказала Аня,
коли її подружка закінчила розповідь.
– Ми всі здивовані не менш за тебе,–
промовила. Туся.– Ти згодна нам
допомагати?
– Так,– подумавши хвильку, тихо
сказала Аня.
– Ура!– вигукнула Віталіна та обняла
Анюту.– Ти справжня подружка.
Потім продзвенів дзвоник, і дівчатка
побігли до класу на урок, тримаючись за
руки.
Після уроків Віталіна та Аня,
захопивши Ангеліну, прийшли до скверу,
щоб зустрітися з Жу. Маленький помічник
мага з’явився одразу ж біля них.
– Добрий день, дівчатка!
– Ой, Жу, а ми тебе і не помітили!–
сказала Віталіна.
– Мене важко помітити, це один з
плюсів,– весело відповів Жу.
– Знайомся, це Аня,– сказала Туся
Жу.
– Дуже приємно, Аню.
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– І мені,– тихо сказала Аня,
засоромившись.
– Жу, а як ти став помічником мага?
Розкажи, будь ласка,– попрохала Ангеліна.
– Добре, але розкажу. Отож
слухайте. Ми живемо у чарівній країні
Сонячна Долина, її жителями є різні добрі
маги, чаклунки, а також гноми. Мером
нашої країни є Джедкінс, добрий старий,
але дуже розумний маг. У сусідній країні
Ельвії живуть ельфи. Вони є мирними та
добрими сусідами. Також поряд знами
живуть тролі, злі та капосні, але нападати
на інші країни їм просто не вистачить
хоробрості та клепки в голові. Якось
Глейдон лежав на траві у лузі, слухаючи
щебетання пташок та думаючи про щось
своє, та випадково помітив мене. Ми з ним
розговорились, потоваришували. Ось така
історія.
– Як цікаво,– сказала Ангеліна.
– Так, дуже,– промовила Аня.
– Жу, то що ж нам робити далі? Який
план знищення зміюки Зейди?– запитала
Віталіна.
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– Глейдон сказав, що в нас все може
вийти. Головне – вірити в себе та свої сили.
Аня володіє даром переміщувати предмети
поглядом чи порухом руки.
– Круто!– сказала Аня.
– Ой, як цікаво,– захоплено сказала
Ангеліна.
– Потрібно взяти люстерко, стати
перед Зейдою, Аня повинна промовити
магічні слова і поглядом перемістити
чаклунку у люстерко, яке котрась із вас,
дівчатка, буде тримати,– сказав Жу,
звертаючись до Тусі та Ангела.
– Добре,– сказала Віталіна.– А які ж
слова треба промовити?
– «Зла чаклунко, обернись і в
люстерко подивись. Зникни, відьмо,
назавжди, не роби більше біди»,–
процитував Жу магічні слова, сказані йому
Глейдоном.– Їх треба повторити тричі.
– Зрозуміло,– сказала Аня.– Я їх
запам’ятала.
– Молодець,– похвалив її Жу.–
Завтра після уроків будемо діяти.
Зустрічаємось в кабінеті географії. Зло не
спить, пам’ятайте про це. Зейда може
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попрохати когось іншого забрати глобус із
школи. Бувайте!
– Бувай, Жу!– сказали Віталіна та
Ангеліна в один голос.
– До завтра!– тихо промовила Аня
вслід бджолі-помічнику мага.
Після цього дівчатка вирушили
додому. Розпрощавшись з Анею, Віталіна з
Ангеліною зайшли до Гришки в гості та
розповіли йому план запроторення
чаклунки до люстерка. Хлопчик пообіцяв
приєднатись до них завтра.
У вівторок Туся з Анею сильно
переживали та постійно шушукались на
перервах, Гришка ж як справжній сильної
статі, мужньо тримав свої переживання у
собі. І ось настав час йти до кабінету
географії. По дорозі туди, компанія
зустрілась з Ангеліною, та у повному
складі нерішуче рушила до потрібного
кабінету. Прочинивши тихенько двері,
дітлахи зазирнули всередину. Світлана
Ігорівна сиділа за столом, перевіряючи
тести учнів 5-Б класу. Друзі швидко
зайшли до класу та зачинили двері.
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Вчителька підняла голову, почувши чиїсь
кроки, та суворо запитала:
– Діти, що ви тут робите? Уроки вже
закінчились
– Ми прийшли до вас в одній справі,–
хоробро сказав Гришка.
– Григорій Наконечний? Знову за
своє? Я думала минулого разу ти все
зрозумів і більше не мозолитимеш мені
очі,– зі злістю промовила Світлана
Іванівна.
– Так, він все зрозумів,– за Гришку
відповіла Віталіна.– Анюто, давай!–
сказала вона подружці.
Аню двічі просити не треба було.
Вона розправила плечі і промовила магічні
слова «Зла чаклунко, обернись і в люстерко
подивись. Зникни, відьмо, назавжди, не
роби більше біди». Світлана Ігорівна
встала з-за столу, рушила в бік дітей та за
мить перед ними була вже Зейда, лиха
чаклунка, дивлячись на своїх «учнів»
лихим поглядом зелених очисьок.
– Аню, чого ти зупинилась?! Читай
далі!–
вигукнула
Туся.–
Ангеліно,
люстерко!
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ЇЇ молодша сестричка тремтячою
рукою направила на чаклунку невелике
дзеркальце в оправі золотавого кольору.
– Бачу, ви добре підготувались.
Мабуть тут не обійшлось без того
проклятого Глейдона.
– Ви праві. Він давно хоче вас
знищити, щоб Ви нікому не робили лиха,–
промовив Жу.
– Хто це тут пищить? А, це вірний
помічник Глейдона, тупа мала бджола, яка
вважає, що може хоч щось зробити мені,
Зейді! Та я тебе зараз розчавлю,– чаклунка
хотіла вже схопити Жу, та не встигла – її
почало затягувати у люстерко.
– Ура! Вийшло!– радісно застрибала
Ангеліна, побачивши, що вони таки змогли
запроторити лиху чаклунку у дзеркальце.
– Так, ви молодці,– похвалив Жу
радісних дітлахів.– Тепер треба сховати
люстерко у надійне місце, щоб лиха Зейда
не заподіяти більше нікому лиха. Гайда до
скверу!
Компанія швиденько покинула клас
географії та побігла до скверу неподалік
школи.
Добре
порадившись,
друзі
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вирішили, що люстерко вони закопають в
саду у Віталіни та Ангеліни. І компанія
швидко рушила до двору дівчаток, адже
якраз вдома нікого не було, і можна було
безперешкодно сховати дзеркальце у саду.
Вирішено було це зробити під сливою, що
стояла в дальньому кутку двору.
Закопавши люстерко, компанія полегшено
зітхнула – тепер вони і весь світ були у
безпеці. Після цього Жу промовив:
– Дякую, мої любі, що допомогли
врятувати світ від Зейди. Ви такі молодці. І
дуже хоробрі,– додав він, подумавши.– А
тепер мені час прощатись з вами. Бувайте!
– Бувай, Жу,– наперебій почали
прощатись з новим другом діти.
– Прилітай ще!– сказала засмучена
Ангеліна.
– Обов’язково!– пообіцяв Жу
дітлахам, підморгнув правим оком і
полетів геть.
– Я буду сумувати за ним,– сказала
Віталіна.
– І я,– промовив Гришка.– А тепер
давайте сходимо у кафе поласувати
морозивом. Хто за?– запитав хлопчик.
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Всі одноголосно його підтримали, і
компанія швидко рушила до кафе
«Морозиво тітоньки Клари», весело
розмовляючи про те, хто яке морозиво
любить найбільше. Зійшлись на тому, що
всі люблять пломбір у вафельному
стаканчику. Але Туся ще любить
карамельне, Гришка шоколадне, Ангеліна–
бананове, Аня ж не відмовиться зайвий раз
з’їсти фісташкове.
Ось так закінчилась чергова пригода
сестричок Віталіни, Ангеліни та їх вірного
друга Гришки. Сподіваємось, що це не
остання їх пригода.

Кінець
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Був звичайний літній день. Тепло
пригрівало яскраве сонечко у блакитному
небі, білі хмаринки немов грайливі коники
мчались по ньому. Куди не кинь оком
всюди було зелено та привітно. Був
початок червня, всюди ще квітнув бузок,
деінде
виднілись
кущі
жасмину,
наповнюючи
повітря
неймовірним
ароматом та пахощами. Назарчик, білявий
хлопчик 6-ти років грався собі якраз під
одним з них. Жив він у містечку Озерне,
мав тата Віктора, маму Катерину та
старших сестер Віру, Віталіну та Ангеліну,
які його постійно балували.
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Як і кожен хлопчик, Назарчик
обожнював машинки. В нього їх була ціла
купа, але улюблених було декілька –
пожежна машина, джип на радіоуправлінні
та червоне невеличке ферарі. Якраз ними
він і грався, коли побачив у сусідньому
покинутому дворі чийсь двоколісний
велосипед. Хлопчику стало цікаво, тому
він непомітно пробрався на сусіднє
подвір’я через дірку у паркані. Він робив
вже так не раз, хоча батько колись і
насварив його за це, але Назар був
кмітливий і розумний хлопчик, і більше не
попадався на гарячому. Взявши до рук
синього велосипеда, Назарчик всівся на
нього та спробував проїхатись у дворі, де,
як він вважав, ніхто його не міг побачити.
Раптом сталось щось неймовірне
–
велосипед почав підніматись в повітря
замість того, щоб їхати по землі. Хлопчик з
переляку перестав крутити педалі, і
велосипед зупинився. «Що за дивина?» –
подумав він, а потім знову почав крутити
педалі незвичайного транспорту. Скоро він
побачив, що прямо перед собою велику
білу хмарину, велосипед почало затягувати
туди.
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– Рятуйте!– крикнув хлопчик,
сподіваючись, що станеться якесь диво і
його таки врятують.
Назарчик помилявся, думаючи, що
його ніхто не може бачити у дворі, весь час
за ним спостерігали його сестрички
Віталіна та Ангеліна. І коли вони
побачили, що їх брат піднявся вгору на
велосипеді, вони дуже злякались. Але все
сталось так швидко, що вони не змогли
нічого вдіяти та покликати когось з
дорослих, і хлопчик зник разом з
велосипедом, розчинився у повітрі.
Дівчатка злякано зойкнули та почали
радитись як же врятувати Назарчика.
Добре все обміркувавши, вони зрозуміли,
що дорослі їм просто не повірять, тому
вирішили порадитись з другом Гришкою,
який жив поряд. Розвернувшись, cестри
швиденько побігли до нього додому.
Тим часом Назар з переляку
заплющив очі, готуючись до найгіршого.
Через якусь мить він відкрив їх – цікавість
перемогла. Назар здивувався, адже
побачив, що потрапив у якусь країну –
всюди було безліч будиночків, правда з
хмаринок, сюди-туди сновигали жителі,
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які ходили, не торкаючись землі, навіть
тварини немов літали над землею.
– Куди ж це я потрапив?– сам у себе
запитав хлопчик, відчайдушно бажаючи
знову опинитись у себе вдома, в Озерному.
– Куди-куди?– передразнив його
хтось збоку.– В Захмар’я.
– Ой!– зойкнув від несподіванки
Назарчик та обернув голову вбік,
здивувавшись, що розуміє співрозмовника.
Він побачив перед собою одного з жителів
цієї чудернацької країни.
– В Захмар’я?– перепитав він.– А
хіба є така країна?
–
Звісно
є,–
сказав
його
співрозмовник.– Чому б не мало бути?–
ображено запитав він.
– Просто я не чув про неї,– пояснив
Назарчик.
– Тоді зрозуміло,– посміхнувся
незвичайний житель Захмар’я. – Мене до
речі звати Хмуфрик. Ми всі звемося
хмавриками, а головний серед нас –
Хмавріус Великий, наш король. Зараз ми
знаходимось в нашій столиці – Білій хмарі.
–
Король?
Класно,–
сказав
Назарчик.– В мене вдома немає короля, в
нас його звати президент.
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– Кумедно. Пре-зи-дент,– промовив
він по складах.– Ходімо, я тебе з усіма
познайомлю.
– Ходімо!– радісно сказав Назарчик,
забувши про те, що зовсім недавно був
наляканий
та
відчайдушно
хотім
потрапити назад додому.
І вони швиденько попрямували
вглиб країни з незвичайною назвою
«Захмар’я». Хоча якщо подумати добре, то
назва була цілком логічною, адже всюди
куди не кинь оком все було зроблено з
хмаринок, білий колір тут домінував. Але
через відблиски сонечка, траплялись тут і
жовті, помаранчеві та багряні вкраплення.
Наприклад,
деякі
будиночки
були
жовтими, інші ж – апельсинового кольору,
але переважна більшість все ж таки були
білими з блакитними віконцями, адже у
них відбивалось небо, яке виднілось
зверху, забарвлюючи скло в такий гарний
колір. «Земля» під ногами була світлосірого кольору, м’якенька, ноги так і
потопали в ній. Хмаврик рухався дуже
швидко, Назарчик просто не встигав за
ним.
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– Почекай, Хмуфрику! Ти дуже
швидко йдеш! – гукнув він новому
знайомому.
– Вибач,– винувато промовив
хмаврик і зупинився, чекаючи Назарія.
– Дякую,– чемно сказав хлопчик, і
друзі рушили далі. Йшли вони недовго, і
через декілька хвилин Назарчик побачив
великий жовтий палац з блакитними
віконцями та темно-помаранчевим дахом,
який стояв в самому центрі містечка.
– Це наш палац,– з гордістю сказав
Хмуфрик.– В ньому живе сам король.
– Круто,– промовив Назар.– Такий
гарний.
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І дійсно палац вражав своєю красою
та величчю. Що здивувало хлопчика так це
те, що всюди були незвичайні пальми з
хмаринок жовтого кольору з яскравопомаранчевими бананами. Окрасою ж
містечка була веселка біля палацу, яка
милувала око різними барвами. Також там
був великий сквер з красивими фонтанами
у вигляді дельфінів. Назарчик від
захоплення й слова промовити не міг.
– Привіт, Хмуфрику!– почулось
раптом поряд, і через якусь мить друзі
побачили перед собою дівчинку – ще одну
жительку Захмар’я. Як і всі хмаврики,
зроблена вона була з хмаринок, мала руде
волосся та розсип веснянок на білому
обличчі. Вдягнена дівчинка була в
блакитну сукенку та чорні черевички з
жовтими шнурками.
– О, привіт, Беллія!– вигукнув
хмаврик,– Давно не бачились.
– Так, давненько. Я ж постійно
зайнята на кухні в палаці, допомагаю нашій
кухарці, пані Ванді. Роботи зараз там купа,
бо в палаці гостюють з сусіднього
королівства Попідхмар’я король Сіріус та
королева Беатріс з дітьми. Ці дітлахи
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виявились такими малими пустунами, ще
яких пошукати треба. Все ганяють нашого
кота Закері по подвір’ю. Ой, забула
запитати, а хто це з тобою?
– Це мій новий друг Назарчик. Він
прилетів до нас на велосипеді з Озерного.
– А хіба велосипеди літають?–
здивовано запитала дівчинка.
– Так,– відповів Назарчик.– Чарівні
літають. А мій велосипед виходить такий.
– Ой як цікаво!– сплеснула
долоньками дівчинка.– А де знаходиться
це Озерне?
– В Україні,– відповів Назарчик.
– Зрозуміло,– задумливо сказала
дівчинка.– Покажіть мені, будь ласка, цей
велосипед. Я ніколи не бачила чарівні
велосипеди,– попрохала Беллія.
– Обов’язково. Ходімо з нами, але
спочатку я хочу познайомити Назарчика з
усіма нашими,– сказав Хмуврик.
– Добре,– промовила дівчинка та
приєдналась до них. Після цього Хмуфрик,
Беллія та Назарчик рушили далі в
напрямку палацу. Хмуфрик, як і Беллія,
працював у палаці помічником садівника.
У нього було кілька друзів– таких же
помічників, як і він сам. Діставшись
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величезного саду, що був окрасою палацу,
друзі побачили декілька хмавриків, що
підстригали трояндові кущі.
– О, це Тронто та Сронто!– вигукнув
Хмуфрик.– Зараз я тебе з ними
познайомлю, Назарчику,– додав він.
Компанія підійшла до хмавриків, які,
побачивши Хмуфрика та Беллію, привітно
махали їм рукою.
–
Привіт,
друзі!–
привітався
Хмуфрик.
– Привіт!– в один голос привітались
Тронто та Сронто, які, як виявилось, були
близнюками.
– Хочу познайомити вас з
Назарчиком. Він випадково прилетів до
нас на чарівному велосипеді.
– Феєрично,– сказав із захопленням
Сронто, який любив це слівце і вставляв
його всюди – де треба і не треба.
– Це цікаво,– промовив серйозно
Тронто.–
Приємно
познайомитись,
Назарчику.
– І мені дуже приємно,– промовив
Назарчик.
– Що цікавого розповісте?– запитав
Хмуфрик.– Беллія казала, що в нас гостю
король Сіріус з сімейством.
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– Так,– сказав Сронто.– Ти один день
вихідний, і стільки вже нового сталось.
Король приїхав просити в нас допомоги –
жителі королівства Чорна хмара хочуть
напасти на них та завоювати. Їм розповів
про це придворний маг, який побачив це у
своїй чарівній криштальній кулі.
– Який жах!– вигукнула Беллія.– То
вони і на нас потім можуть напасти.
– Так,– погодився Тронто.– Не дуже
хороша ситуація для обох королівств.
– А наш король погодився їм
допомогти?–
запитав
схильовано
Хмуфрик.
– Вони якраз ведуть переговори.
Весь плац завмер, очікуючи на відповідь
нашого короля,– повідомив Сронто.
Під вечір стало відомо, що король
Хмавріус
Великий таки погодився
допомогти королю Сіріусу. Почалися
танці, пунш та лимонад лилися рікою, а на
столах були різні смачні страви – голубці,
запечена риба, салати, мариновані гриби, а
на десерт слуги винесли великий білий
торт у вигляді хмарини, який всі
моментально з’їли. Наші друзі теж там
були, наїлися та натанцювались досхочу.
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Зранку до палацу прибув гонець та
повідомив, що на королівство короля
Сіріуса напали жителі Чорної хмари. Було
терміново мобілізовано всіх дорослих
жителів чоловічої статі Захмар’я та
оголошено,
що
військо
Хмавріуса
Великого на чолі з самим королем йде
визволяти землі Попідхмар’я, яке захопили
підступні
жителі
Чорної
хмарини.
Хмуфрик та його друзі були ще зовсім
юними, тому до війська не потрапили. Всі
хмаврики проводжали своїх героїв, міцно
обнімаючи їх та бажаючи перемоги над
ворогом.
Недовго
тривала
битва,
вже
наступного дня стало відомо, що ворог
почав відступати, а через два дні до палацу
прибув гонець з радісною звісткою –
військо короля Хмавріуса Великого
перемогло. Що тут почалося. Всі кинулись
обіймати один одного, радісно сміятись.
Назарчик теж радів та весело сміявся. А
потім все містечко зустрічало короля з
військом, які тріумфально в’їхало у
містечко через великі ворота. Хмавріус
Великий поважно сидів на білому коні, з
правого боків від нього їхав генерал Річчі,
зліва ж радник короля Джефрі Велика
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Голова, бо був дуже розумний та мав
велику голову з кучерявим рудим
волоссям. Сам же Хмавріус Великий був
блондином невисокого зросту з огрядним
черевцем. Військо їхало позаду, радісно
усміхаючись, коли жителі міста кидали їм
квіти, кричали «Гіп, гіп, ура». Потім
почалося святкування– знову швидко
накрили столи в бальному залі палацу,
слуги виносили все нові та нові страви,
всюди грала весела музика під яку
танцювали жителі Захмар’я.
Наступного дня Назарчик прощався з
новими
друзями,
вирішивши,
що
погостював достатньо в цій привітній
країні і вже пора додому.
– Бувайте!– казав він.– Я такий
радий, що познайомився з вами, а все –
чарівний велосипед.
– Так, класно, що ти сюди потрапив,–
сказав Хмуфрик, радісно вимовляючи нове
слово «класно», якого навчився в Назарія.–
Бувай, друже!
– Прощавай, Назарчику!– сказала
Беллія.
– Ми будемо сумувати за тобою,–
сказали в один голос Тронто та Сронто.
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– І я за вами всіма, але мені час
додому, батьки та сестрички вже певно
хвилюються.
– Тоді лети швидше,– сказав
Хмуфрик.
Назарчик
сів
на
чарівного
велосипеда, крутонув педалі та почав
злітати. Поглянувши вниз через декілька
хвилин, він побачив внизу своїх друзів, які
стали зовсім маленькими, а потім зовсім
зникли з очей. Пролетівши ще якийсь час,
хлопчик побачив під собою свій будинок.
Він
подумки
попрохав
велосипед
доправити його додому, і, о диво, той
почав плавно знижатись. Опинившись на
землі, велосипед проїхав ще якийсь час і
зупинився. Назарчик зліз нього та з
завмиранням серця побіг до свого будинку.
На ганку він побачив двох сестричок –
Віталіну та Ангеліну, а також їх друга
Гришку.
– Назарчику!– вигукнула Віталіна.–
Нарешті знайшовся, півдня тебе шукаємо.
– Добре, що ваша пропажа
знайшлась,– сказав Гришка.
– Де ти був?– запитала Ангеліна.
Назарчик почав розповідати, а його
друзі слухали, роззявивши рота.
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– Нічого ж собі,– тільки й змогла
промовити Віталіна.
– Круто!– вимовив Гришка.– Це не
менш цікаво, коли ми боролись з Зейдою,
злою чаклункою.
– Таак,– протягнула Ангелінка.–
Шкода, що ми там не побували.
Не встигли діти щось промовити, як
з вікна кухні висунулась мама Катя і
покликала всіх вечеряти борщем з
пампушками. Дітей двічі звати було не
потрібно, вони встали та швиденько
побігли в середину будинку, подумки
смакуючи смачною вечерею, адже мама
дітлахів дуже смачно готувала. Пригоди
Назарчика закінчились, але він вірив, що
якось обов’язково знову станеться щось
цікаве та неймовірне, адже якщо вірити
всім серцем, то так і буде. А за вікном
сідало сонечко, забарвлюючи небо в
помаранчеві пастельні тони, навіваючи
спокій та віру у краще.

Кінець
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P.S. Сподіваємось, наші юні читачі,
вам
сподобались
наші
невеличкі
оповідання. А ми і далі намагатимемось
вас порадувати цікавими сюжетами з
неймовірними пригодами наших двох
сестричок та їх вірних друзів. До
зустрічі!
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