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Так, це я — Сіма,
славнозвісна киця

майже благородного
походження. Моє повне

ім’я — Сімона Бартоломія
Стефанія Христина

фон Заневська.
Але для друзів я просто

Сіма.

Живу я в Києві, на вулиці Тургенєвській.

2

1



Зі мною живе
художник.

Звати його —
Мамука.

(Мабуть, грузин.)

Сімо, принеси
мені, будь ласка,

водички.

Він, мабуть, думає,
що він мій господар.

А де моя кава? Гайда
гратися!

Я
не буду
це їсти!

А насправді я роблю тільки те, що забажаю.
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Інколи він кудись
надовго йде, а буває
й таке, що взагалі
не ночує вдома. А я

і не проти. Бо коли я
лишаюся сама, тоді

й починаються мої
справжні пригоди.

Ось одного разу я сиділа на підвіконні і виглядала,
чи не сталося що нового у дворі.

А там нічого цікавого. І мені стало сумно. Яка я нещаслива.
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А може подивитися, що там
коїться за плитою? Може там

МИША?

хмм...
НІКОГО.
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А знаєте, коли ми жили на вулиці Чкалова, то там
водилися малесенькі миші. Ото я з ними бавилася!



Аж раптом з-за плити світяться дві цяточки!

Дивлюся, а там якась маленька кузочка!

Я не “таке”, Сімо.
Я — принц чарівного

манюнського народу!
Моє ім’я — Фрастен
Гунастр Алвід Ігельд

Адунь. Але тобі
дозволено називати

мене Фрасик.

А що ти

ТАКЕ?
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Він назвав моє ім’я!?
А ми хіба

знайомі?

Ми, манюньки знаємо
ВСЕ! Ну, майже все. Тому

я і знаю, як тебе звати.

Ой, а я не можу.
У мене багато

справ.

Сімо,
я запрошую

тебе до нашого
королівства.
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Я не
боюся.

Просто
в мене

немає
часу...

Поки триватиме
твоя подорож, час

зупиниться!
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Я і не зчулася, як ми вже стояли у великій залі, а навколо
багато манюньок щось куховарили у великих казанах.

Які пахощі!!!
А що вони

таке варять?
ГА?
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А що таке
вони

варять?

Може спочатку я
тебе відрекомендую?
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Що ж
вони

варять
таке?

Патку, дозволь мені
представити

славетну Сіму,
нашу помічницю.

Дуже приємно тебе
бачити у нас у гостях,

шановна Сімо.
Ти давно нам знайома

своїми добрими
справами, сумирною

і лагідною
вдачею.
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Сімо, дозволь мені
представити тобі мого тата.
Король манюнського
народу,
його Величність —
ГУНАСТР
ЛІБІАР РУАЛЬД
АДУНЬ
Сьомий!

Які в них імена
простенькі...

А що таке
там

варять?

Патку, може відкриємо
Сімі таємницю

і розкажемо про нашу
почесну місію?
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Ми
знаємо
рецепт

щастя!
І варимо це

чарівне зілля
для всіх людей

на Землі.

ОЦЕ ТАК
заварили

КАШУ!
А хіба

люди
нещасливі?

Це
і є

наша
ВЕЛИКА

СПРАВА!
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Вони щасливі та чомусь
не помічають свого щастя.

Ви казали, що я ваша
помічниця?

Сімо, хіба ти не знаєш, що киця приносить щастя?
Ось зараз ти візьмеш і принесеш його своєму Мамуці.

Будеш нашим кур’єром. Це твоя велика справа!
І нам теж треба до праці! Адже ми варимо наше

чарівне зілля без найменшого перепочинку! Без сну!

Пильнувати щастя кожної миті — це і є рецепт!
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...подивилася за плитою, хммм... нікого. Ані миші,
ані тарганчика! Яка я нещаслива.

Ой, наче мій Мамука йде? Як я за ним скучила!
Зараз принесе мені смаженої ковбаски або булочку

з курагою, або м’яска! Я втішуся смачненьким,
а потім скочу до нього на коліна! Як Мамука зрадіє!

Ось воно ЩАСТЯ!
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адреса: а/с 443, м. Київ, 01001
e-mail: simadruck@ukr.net
тел/факс: (044) 272 3764

А якщо ви забажаєте поділитись своїми враженнями, щось запитати, розповісти, просто
поспілкуватися зі мною або замовити книжечки, тоді пишіть, дзвоніть. Не соромтесь.

Чекаю,
ваша
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