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Відомостей про навчання фахівців архіваріусів ман-
дрівної справи у інших Світах дуже мало. Абсолютно 
випадково було знайдено фрагмент гри, забута яки-
мось з учнів архіваріуса. У коробці було лише одне поле 
з цифрами від 1 до 31 (те, що це лише частина гри вка-
зує позначка ∞), кісточка та кілька папірців з назвами.

«Гра У Інший Вимір» тренує майбутнього архіварі-
уса: він складає іспит за цією грою. Якщо учень відпові-
дає на три питання поспіль, він отримує ключ від входу 
у Цей світ, якщо хоча б одне питання йому не відоме, 
він має вивчити усе спочатку. 

Особливо талановиті учні проходили цю гру за 31 
день, комусь необхідні роки, але хто їх рахує в іншому 
вимірі. Фішки отримує учень, коли вступає на навчання 
до майстра архіваріуса. Перші фішки – це ключ в інший 
вимір. Учень зберігає їх усе життя. Більше ключів – 
вищий рівень. 

Головна мета цієї гри полягає у тому, що майбутні 
архіваріуси мають пізнати світ, щоб отримати від нього 
ключ. Ця віднайдена частина гри пропонує вивчати саме цей світ по авторах, назвах текстів, картинах чи 
музикальних фрагментах. 

Кажуть, що отримати ключ від Нашого світу – це 
не найскладніший іспит, а от від «Бульбашкового», чи 
«Чорнодіркового» світу – майже не можливо.

За різними відомостями, грати можна одному, 
кидаючи кісточку, пересуватися по полю. Один хід – 
одне знайомство. Головний принцип: чесність із самим 
собою. Якщо знаєш цю пам’ятку мистецтва достеменно, 
ідеш далі. Цей варіант гри у часі не обмежений. 

Можна грати удвох, утрьох і більше. Ця гра вже на 
швидкість та кількість знань. Зазвичай так грають учні 
напередодні іспиту. Кісточку підкидають у повітря два 
рази: це є номер клітинки. Виграє той, хто з 12 спроб 9 
раз зможе правильно переказати зміст. 

Перелік питань на листочках, які були знайдені 
разом із грою не повний, але він легко заповнюється з 
додаткової літератури. 

Поле гри є універсальним, за деякими неперевіре-
ними відомостями, такий іспит складають космічні гео-
графи, правдиві історики, магічні механіки тощо.

ГРА
«Двері УІВ (У Інший Вимір)»
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ЧАРІВНИК-МАНДРІВНИК

Історія перша, коротенька,
але змістовна: про те, як ми
познайомилися з Чарівником

Одного осіннього дня, у залі, де знаходилися старовинні книги, 
хтось тихенько чхав від пилу. У такій пізній час, коли на вулиці 
вже мерехтіли ліхтарі, на відвідувачів у бібліотеці вже ніхто не 
чекав. Персонал нашого відділу швиденько побіг подивитися на 
чхуна, бо книжки у залі були такі старі, що від одного чиху могли 
розвалитися на частини. За полицями ми знайшли непримітного, 
худорлявого чоловіка. Він тримав ніс двома пальцями, намагаю-
чись стримати чих, але нічого не діяло, і чоловік все чхав та чхав.

– Ну у вас тут і пилюка, – промовив він, навіть не виказавши 
подиву, коли нас побачив. Покличте, будь ласка, вашого голов-
ного, – проговорив він крізь ніс.

Наш керівник вже був тут. 
– Пане Чарівник, – почав він голосити, – ну чому ви не попере-

дили про ваш візит?
– Це незапланована зупинка. Дорогенький, проведіть мене 

звідси, у мене алергія на давню історію.
– Як скажете, пане Чарівник, – схилився наш пан Голова. Ми його 

таким ніколи не бачили. Пан Чарівник вийшов на світло, і з’явилася 
надія, що він більше не буде чхати та шморгати носом.

– Пане Голово відділу стародруків, вибачте, що не попередив 
про свій візит. Мені необхідно побути одну ніч у вас, а далі я піду. 

– Скільки завгодно, пане Чарівник, – шанобливо вклонилося 
йому наше керівництво.

– Однієї ночі мені цілком вистачить, ви дуже люб’язні.
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Чарівник окинув нас оком.
– Бачу у вас молоде поповнення, пане Голово.
– Так, пане Чарівник. Вони ніколи ще не бачили таких як ви, 

чарівників-мандрівників. Може ви будете настільки люб’язним 
і розкажете кілька ваших історій. Молодому поколінню це буде 
дуже корисно.

Тут вже натура нашого пана Голови проявилися на повну. Він 
так любив нас повчати! Ну що ж, нам залишалося тільки коритися.

– Чому б і ні, – промовив пан Чарівник. – Я не поспішаю. Але у 
мене одна умова: я сам обираю, про що буду розповідати. 

Ніхто не заперечував. Пан Чарівник вибрав стілець з-поміж 
десятка, які стояли біля вікна. Ми теж посідали, спочатку і не помі-
тивши, що стільці перетворилися на маленькі диванчики. Пан 
Чарівник, вочевидь, був схильним до комфорту.

Історія друга: про те,
хто такі Чарівники-Мандрівники
та про питання відповідальності

Зручно вмостившись, пан Чарівник запалив люльку з чорного 
дерева та почав свою оповідь. 

Отже, мої дорогенькі (ми помітили, що це його улюблене слово), 
я Чарівник-Мандрівник. Ви працюєте у бібліотеці, і вам про таких, 
як я, мали повідати ще під час вашого навчання. Але я трохи 
нагадаю. Ми – могутні чарівники, мандруємо світами, допомага-
ємо нужденним та караємо злих. Сьогодні я тут саме через злого 
чаклуна, який оселився у вашому місті. Він знає, що я вже тут, але 
я не поспішаю, бо у кожного є час подумати. Тільки-но моя оповідь 
скінчиться – я піду, але і він – теж…

Ми, чарівники-мандрівники, існуємо з давніх-давен, ще коли 
бібліотеки виглядали у цих землях дещо інакшими. Нас не багато, 
але достатньо, щоб тримати рівновагу Світів. Ми мандруємо та 
складаємо мапи тих місць, де були. А ви – бібліотекарі – їх зберіга-
єте. Тому ми з вами знайомі. Мапи ці – не прості, вони позначають 
не тільки місця, де ми буваємо, а й переходи між світами. Ваш вель-
мишановний пан Голова щось вам казав про інші світи?

– Лише трохи, бо він вважає, що ми не досить зрілі для таких 
знань.
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– Дорогенькі, для цих знань не можна бути зрілим, ви просто 
знаєте і все, а мандрувати світами – то вже справа інших. Ваша – 
доглядати за дверима у ці світи, які зберігаються у бібліотеках. 
Тому, моя перша історія буде про хлопця, який не розумів, що коїв, 
а коли зрозумів, то бібліотекар його врятував.

В одній країні, де міста були мов намальовані, жив собі хлопець. 
І було тому парубку сумно, якесь бажання творити охоплювало 
його зненацька, і він брався писати то вірші, то п’єси, то невеличкі 
оповідання. Не подобалося йому, що він робив, але одного разу, 
коли він гуляв міським садом, щось на нього зійшло. Він поба-
чив яскраву картинку: події в його уяві розгорталися стрімко, 
і хлопець не міг про це не писати. Він працював день і ніч, потім 
ще один день, і ще одну ніч – і рукопис був готовий. Залишалося 
одне – знайти видавця. Але з цим не було особливих питань, бо 
видавництво у тому місті було одне-єдине. Парубок склав аркуш 
до аркуша, перев’язав усе стрічкою та пішов до видавництва, яким 
керував кремезний чоловік. Видавець люб’язно зустрів хлопця, 
узяв рукопис, обіцяв подивитися. 

Як на крилах, юнак повертався додому, не помічаючи, що місто 
змінилося: якісь тіні та дивні істоти з’явилися на його вулицях. А 
на пустирі, де були руїни старого замку, виднілася його примара, 
як і триста років тому. 

Ніч для хлопця промайнула швидко, але сонце так і не зійшло. 
Це було дивно, бо годинник вказував на ранок. На дев’яту годину 
була призначена зустріч з паном Видавцем. Хлопець схопився та 
швиденько зібрався. Йому було трохи моторошно, але зустріч про-
пускати ніяк не можна. Пан Видавець вже чекав його на порозі. 
Не привітавшись, схопив хлопця під лікоть та затягнув у примі-
щення:

– Що ти накоїв, йолопе? – гримав пан Видавець. – Як ти приму-
дрився збудити старе зло?

– Я нічого не зробив. – пробелькотів хлопець.
– Як це нічого? Ти взагалі пам’ятаєш, про що твій роман? 
– Про кохання? – якось невпевнено промовив молодик.
– До кого? 
– До дівчини? – зніяковів автор.
– Як її звати?
– Кунігунда, здається…
– Ти пам’ятаєш, хто саме вона була? – вже гримів пан Видавець. 

Звідки ти про неї дізнався?
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– Я гуляв, у мене було видіння. І от про нього я написав.
– Кунігунда – стара відьма з замку на горі. Ти пробудив її своїм 

натхненням. А мені тепер все виправляти.
– Це неможливо, – хнюпив хлопець. Твір може і геніальний, але 

не несе загрози!
– Ти ще будеш зі мною сперечатися? Юначе, а чи зійшло сьогодні 

зранку сонце?
Юнакові не було що сказати у відповідь.
– Тобі пощастило, що в нашому місті є бібліотека. Хутчіш неси 

свій рукопис до пана Бібліотекаря. Він знає, що з цим робити. 
Хлопець обережно взяв за стрічку своє творіння та рушив до 

бібліотеки. Це було не дуже далеко, але сонце так і не зійшло, йти 
довелося майже навпомацки. Бібліотека працювала, ліхтарики 
мерехтіли повсюди, навіть в окулярах пана Бібліотекаря, який 
стояв біля відчинених дверей одноповерхової будівлі.

– Ну що там у тебе? Геніальний твір? Давай-но його сюди, 
швидко!

Парубок простягнув аркуші. Пан Бібліотекар вказав на чавун-
ний чан у дворі, днище якого лизали червоні вогники. Хлопець 
поклав все туди, і раптом спалахнуло зелене полум’я. З нього 
визирали дивні створіння, замок Кунігунди, спотворений жіночий 
силует. Потім тріск – і все зникло.

– Встигли, – прошепотів пан Бібліотекар. На майбутнє запам’я-
тай, – звернувся він до зніяковілого хлопця, – ти даєш життя своїм 
створінням, як добрим, так і злим. У тебе є дар, але ти не вмієш ним 
користуватися. Ти маєш вчитися відчувати, про що можна писати, 
а про що – зась!

Хлопець дуже засмутився від тих слів. Адже він не міг жити без 
письменства. Пан Бібліотекар поплескав хлопця по плечу та запро-
понував залишитися у нього працювати помічником.

На цьому історія про письменника закінчується, – промовив 
Чарівник-Мандрівник.

– І все? – ми тільки налаштувалися на довгу історію. Що ж далі 
сталося з хлопцем?

– Тут все просто. Он де його твори. – Чарівник вказав на довже-
лезну полицю, вщент забиту книжками відомого садівника, який 
виростив найгарніший сад у світі….
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Історія третя,
про водяного дракона

та нестримні бажання

Пан Чарівник зітхнув, поглянув на свій годинник та почав нову 
історію. 

Є один світ, куди я іноді заходжу, просто щоб відпочити. Там 
у річках, у небі, в горах живуть дракони. Вони бувають різні за 
характером, їх особистість завжди вимагає поваги. Населення того 
світу не чисельне, не кожен має таку сильну й виважену вдачу, щоб 
бачити дракона кожного дня. Але тих, хто живуть поряд із цими 
створіннями, влаштовують їх непередбачувані виверти. Нудно у 
тому світі ніколи не буває. 

Так от, один річковий дракон зажадав бути володарем усіх 
річок поблизу його обійстя. Навіщо це було йому потрібно, ніхто 
не розумів. Річка була лише одна, дракон був там єдиним госпо-
дарем. Звідки такі бажання, дракон не міг пояснити. Кожного дня 
йому здавалося, що місцеві жителі недостатньо його поважають, 
не шанобливо на нього дивляться, не вітаються, як належало 
б, низько вклонившись до землі. Усе його дратувало, хвіст бив 
щосили по воді, здіймав хвилі, трощив кораблі та човни. 

На березі сидів юнак та намагався ловити рибу, коли роздрато-
ваний дракон почав гримати на нього:

– Це моя річка, моя риба! Ти, маленька жабо, ану геть звідси!
Молодий чоловік не зважав на річкового дракона. Рибу, звісно 

він не спіймав, але дістав з маленького пакунка пищика, який мав 
форму дракона, дуже вже схожого на річкового. 

– Ха, – дракон аж впав на спину, піднявши хвилю, яка забризкала 
молодика, – ти збираєшся мені заспівати? Про мою надзвичайну 
вроду та гарні очі?

– Ні! – спокійно відповів хлопець. – Я покликав твою бабусю. 
Річковий дракон зніяковів, його блакитні очі забігали, луска 

стала дибки, а хвіст скрутився під пузо. 
– Бабусю? – перепитав дракон. 
– Так, твою бабусю. Вона залишила цього пищика ще моєму пра-

діду. Вони були з нею добрими друзями. 
Річка пішла бурунами, а сонце раптом накрила велика хмара – 

то бабуся дракона прилетіла на виклик. 
– Онучок, мій маленький розбещений річковий дракон. Іди-но 

сюди, бабуся хоче тебе щось спитати. Не ховайся, я бачу тебе. 
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Річковий дракон випірнув з-під води і вийшов на піщаний берег 
річки. Його крила ще не були такими великими як у бабусі, тому 
він не літав. 

Молодий чоловік делікатно відійшов подалі. Довго бабуся вихо-
вувала свого онука. Через деякий час великий дракон підманив 
кігтем молодика. 

– Я маю віддати вам пищик? – спитав він. 
– Ні! Навпаки, залиш його собі, він може викликати не тільки 

мене, а й моїх чоловіка та сина, батька цього річкового йолопа. 
Вибач його, він молодий та пихатий. Між нами, це згубний вплив 
його матері. Але я тобі цього не казала. На майбутнє (промовила 
вже голосно) ти – річковий дракон – захисник цих земель, тож не 
маєш права знущатися і кепкувати з менших за тебе і слабких. Це 
ганьба для нашого роду. – Промовивши це, величний дракон зле-
тів у блакитне небо. 

– Що далі, пане Чарівник?
– Що? Все добре потім було. Змієві вали, чули про такі? 
Ми закивали. 
– Ну так це його робота. Річкового дракона…

Історія четверта:
про злого чарівника

та викривлений світ

Пан Чарівник тихенько зітхнув. Його люлька вже не блискала 
дивними фіолетовими вогниками.

– Дорогенькі, час спливає, з вами дуже затишно та тепло сидіти, 
але часу лишилося на одну історію. Отже, розпочну з того, що ми – 
мандрівники – не знаємо усіх світів, до яких ведуть двері з біблі-
отек. Ваш шановний пан Голова відділу мабуть не показував вам 
картотеку?

– Малі вони ще, – зашарівся пан голова. – Ще втечуть. 
– Вони завжди тікають, – посміхнувся Чарівник. Так от, усі 

дороги та світи нам не відомі. Щось зачинено, щось не варто 
відчиняти, але приходить час, і світ сам рветься назовні. Буває, 
що злі чаклуни використовують такі незнайомі переходи між 
світами, щоб творити погані справи. Ми, мандрівники, шукаємо 



9

їх та слідкуємо за такими горе-шукачами. Вони з’являються 
нізвідки, як павуки, плетуть павутиння інтриг, і тільки справж-
ній чарівник може їх розпізнати. Ось чарівний мішечок, а в ньому 
зачаровані монетки, вони починають злегка дзеленчати, коли 
наблизитися до злого чаклуна та його павутиння. 

І справді, монетки у мішечку злегка брязкали одна об одну. 
– Невже чаклун так близько? – схопився наш пан Голова. 
– Не дуже – вистачить часу, щоб закінчити оповідь. 
В місто, дуже схоже на ваше, навідалася біда. Все було ніби як 

завжди, але мешканці почали помічати, що радість та працьови-
тість підмінили смуток та втома; будинки швидше руйнувалися, 
а іноді зникали в одному місці, а потім з’являлися в іншому. Літо 
було нестерпно спекотним, сонце не зігрівало, а спалювало вро-
жай, а лагідна сніжна зима перетворилася на морозну напасть. 
Все виглядало так, ніби хтось висмоктує сили з серця самого 
міста. Містяни залишали помешкання, господарства занепа-
дали, і тільки Бібліотекар розумів, що коїться. Він тричі викли-
кав Чарівника, і тричі Чарівник не з’являвся. Тоді Бібліотекареві 
нічого не залишилося, як самому почати пошуки того, хто пив 
сили з його міста. Стежками, вуличками, провулками блукав він, 
склавши карту артерій міста, щоб віднайти його серце. І знай-
шов. Не в центрі, а на пагорбі, де за легендою було старе місто. 
Серце ще билося, але воно було майже знекровленим та страж-
дало: від нього тягнулися чорні канати-щупальця до старовин-
ного храму богів. Бібліотекар не міг у це повірити. Минуло лише 
кілька місяців, як храм відродився. Зробив цю справу дуже при-
ємний та чемний чоловік. Він кілька разів на день відвідував 
бібліотеку, цікавився історією краю та давніми забутими богами. 
А тепер саме до цього храму тягнулися жили, що смоктали кров 
та життя з серця міста. Бібліотекар не вагаючись зайшов у ста-
ровинну будівлю. 

– Я чекав на вас, – почув він голос лихого чаклуна, який раніше 
прикидався приємним та улесливим відвідувачем. 

– Негайно припинить це! Ви вбиваєте моє місто! 
– А мені що до того. Я навіть не з цього світу. Мені потрібна лише 

сила, щоб жити вічно і рухатися по світах. А що буде далі – мене не 
обходить. 

Бібліотекар побачив, що злий чаклун приєднав щупальці, що 
тягли сили з міста, до статуй семи старих богів, яких згадували 
як засновників цього міста. Чаклун, використовуючи давню магію, 
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просто пив їхнє натхнення, волю до створення, відчуття прекрас-
ного, надію на майбутнє. 

Пан Бібліотекар не витримав і почав щосили рвати чорні жили, 
щоб врятувати серце свого міста. 

– Дарма ти це робиш, – посміхнувся чаклун. – Я вже майже все 
висмоктав. Твоєму місту гаплик. 

Бібліотекар не полишав спроб врятувати серце міста, але що 
його сила проти сили злого чаклуна! Сам не розуміючи як, пан 
Бібліотекар опинився на вулиці і побіг до бібліотеки, щоб ще раз 
спробувати викликати Чарівника, допоки місто ще було живим. 

І Чарівник відгукнувся. 
– Він врятував місто? – запитали ми. 
– Дорогенькі, то вже інша історія. Мені вже час. До побачення, 

пане Голово відділу стародруків, – вклонився йому пан Чарівник. – 
Бережіть себе, – це вже до нас. – І зник за книжковими полицями, 
ніби й не було його та його дивної люльки. 

Раптом надворі здійнявся сильний вітер. Ми встигли зачи-
нити внутрішні вікна. Буря тривала усю ніч. За усіма клопотами 
лише ранком побачили, що пан Чарівник забув свій пакуночок із 
монетками, які більше не дзеленчали. Від буревію у місті нічого не 
постраждало, лише одна дивна новобудова. На її уламках знайшли 
статуї старих богів, а один – засновник міста – ну аж надто був схо-
жий на нашого нічного візитера. 

– До роботи, – не давав нам перепочинку пан Голова. 
Ми були й раді. Що ще треба мишам-архіваріусам… 
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ДОПОВІДЬ

За кафедрою з’явився доповідач. Його пухкий стос документів 
натякав на те, що швидко це не закінчиться. Піти, не привернувши 
уваги, вже було неможливо. Аудиторія гомоніла, лектор розклав 
свою доповідь, налаштував проектор, окинув оком аудиторію і 
розпочав. 

– Дирекція кожен рік намагається уникнути цієї доповіді. Вва-
жає, що не така вона і важлива, – його окуляри гнівно блищали, – 
але зникнення хранителя та систематичне порушення правил 
поводження з книгами змушує мене звернути увагу керівництва 
на необхідність вживання невідкладних заходів. 

Аудиторія трохи зніяковіла. Яке зникнення хранителя? Ніхто 
про таке не чув. 

– Отже, найперше і найголовніше – це правила поводження у 
бібліотеці. Я прошу звернути увагу, що вони є при вході у примі-
щення. Але, я так розумію, що їх мало хто з вас читав. Я зупинюсь 
на деяких, як на мене, важливих пунктах. Розпочнемо з того, що 
книги у нашій бібліотеці мають різний вік та вимагають відпові-
дального до них ставлення. Я розповідаю вам очевидні речі, але ж 
ні, кілька тижнів тому я бачив на власні очі, як співробітник мацав 
старовинний манускрипт пальцями – не у рукавичках, а пальцями! 
Це цілковита неповага до книги, про що вона йому і сказала, заще-
мивши носа палітуркою. 

Бідолаха із синім носом намагався злитися зі стіною, щоб ніхто 
на нього не дивився. 

– Продовжуємо далі: питання тиші під час роботи з картоте-
кою у книгосховищі. Що написано великими літерами при вході? 
«ТИША!». А що я чую? Я чую хлюпання носом, якесь белькотіння, 
штурхання, зойки (вона важка, ще й кусається). Ви знали, що вас 
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чекає, тож витримка, витримка, і ще раз витримка має бути голов-
ною вашою чеснотою. Йдемо далі. Я прошу задні ряди не робити 
вигляд, ніби це їх не стосується. Хочу наголосити, що книгу чи 
картку обов’язково необхідно повертати на місце. Кожного дня 
хтось із вас жаліється, що не може знайти книгу, з якою працював 
учора. Звісно, я її знаходжу. Але де? У сусідніх книжкових шафах. 
Не вперше кілька старезних фоліантів намагалися залишитися на 
полицях сучасної літератури. Ґвалт, сутички та суперечки маємо у 
шафі. Молодь не завжди вміє виштовхати старі видання, а ті беруть 
своєю масою і давлять новеньких своїми шкіряними палітурками. 

Наступне: прохач книги точно має уявлення, для чого він її 
замовляє чи бере з полиці. Вимога, що книгу видаємо тільки за 
спеціалізованим формуляром, із зазначенням мети, виникла не 
випадково. Співробітники, які відмовлялися вказати мету, не раз, і 
не два, були помічені у мрійливих застиглих позах, особливо серед 
видань з цікавими ілюстраціями. Ми усі знаємо, як вони можуть 
відволікати. Але, вказавши мету, ми тим самим нейтралізуємо 
бажання. Обов’язково я маю сказати декілька слів про стародруки… 

Доповідач раптом замовк, його помічник щось нашіптував йому 
на вухо. Чоло його ставало похмурим, можна було сказати, що 
маленькі хмаринки скупчилися навколо його голови. 

– Прошу вибачення, панове, але допоки я вам розповідав про 
правила безпеки, у бібліотеці стався порив, хтось забув поставити 
на місце «Книгу Стихій». Хвилинку уваги. За згодою дирекції усі 
користувачі бібліотекою мені особисто складуть залік з правил 
безпеки. 

Аудиторія загомоніла, але головний хранитель бібліотеки вже 
пішов за двері, тільки маленький мішечок з монетами десь дзелен-
чав у коридорі будівлі. 
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ЛИСТ
ДОДОМУ

«Зоряне небо не таке вже і романтичне», – прошепотіла собі під 
ніс Гвеніфар. Брудні та вкриті пилюкою скрині скупчилися в кутку 
архіву. Приміщення невелике, простору стільки, щоб працювати, а 
не думати про комфорт. Хоча який може бути особливий комфорт 
на старезній службовій станції у відкритому космосі. 

«Дорога мамо, пишу тобі, як тільки видалася вільна хвилинка. 
Знаю, що це трохи старомодно, ми могли з тобою просто поспілку-
ватися через канал космічного зв’язку, але кожен день тут буває 
щось цікаве, і я тренуюся бути уважною до деталей. Є речі, які 
тобі відомі. Ти добре пам’ятаєш, як я не хотіла сюди їхати. І я ще не 
вирішила, чи подобається мені тут насправді. Щоб ти не починала 
мене вмовляти, скажу – так, тут цікаво. І так, ти виявилася правою, 
занадто цікаво, щоб мій скептицизм та любов до негативного пла-
нування зникли. Я не люблю, коли ти права. 

Довгий вступ був потрібен лише для інтриги. Думаю, що зобра-
ження нашої зоряної станції десь у тебе перед очима. Зоряне небо 
не романтичне, як мені здавалося із Землі. Потроху звикаю до 
нового ліжка (дякую за містера Ведмедика, якого ти таємно від 
мене поклала у речі) та розкладу. На станції все автоматизоване, 
тому з постійних жителів тут тільки ми зі старим полковником 
Дженкінсом. Я не знаю, чи ввічливо писати про начальство «ста-
рий», але йому, мамо, вже за двісті років. І він, напевно, старіший 
за цю станцію. Коли він проходить її коридорами, мені здається, 
що стіни реагують на нього та потроху підсвічуються зсередини. 
Зі мною вони німі. А з ним – розмовляють. Можливо, станція вва-
жає його частиною себе: таким собі рухомим елементом. Усе тут 
підпорядковується полковнику. Він трохи мене муштрує, але, як 
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ти розумієш, марно. Ранком він вимагає від мене план на день, а 
ввечері я йому звітую. У цьому є своя логіка. Це змушує мене краще 
планувати день, роботу в архіві та власне дослідження. Хоча, який 
тут день, коли за вікном постійно видно тільки зірки. 

Поки не забула, полковник мене сповістив, що ніякі відпустки 
мене не очікують, я ще їх не вартую. 

Ідея поїхати саме на цю зоряну станцію залишалася для мене 
сумнівною. Хоча, бачила б ти цей архів. Мої колеги все б віддали, 
щоб на це подивитися. Досі не розумію, чому вони сюди ще не 
дісталися. Полковник Дженкінс справжній сторожовий пес, а не 
головний архіваріус. Є в мене підозра, що це місце будувалося спо-
чатку військовими, хоча жодної документації про це мені на очі ще 
не траплялося.

Проте, пам’ятаєш, я шукала одну зоряну мапу, і всі мені казали, 
що це міф. Ту, про яку ви мені розповідали з батьком, яка завжди зі 
мною на круглому амулеті з ваших перших розкопок. Я її знайшла, 
лише копію, але знайшла. Полковник дозволив мені її оприлюд-
нити. Спитав тільки, чи розумію я наслідки власного вчинку, і ска-
зав, що я можу не розраховувати на перейменування цілої галак-
тики на власну честь. Я відповіла, що розумію. Тоді він спитав, чи 
не є це моєю помстою. Мені важко було сказати «ні». Тому і тобі 
я нічого не казала, бо відчувала, що ти мене відмовиш з етичних 
міркувань. Сьогодні я отримала примірник журналу «Зірка» з моїм 
дослідженням (додаю його до цього листа). Ранком було кілька 
листів з Центру, пропозиція стандартна у таких випадках: повер-
нутися та взяти участь у колективному дослідженні. Упереджу-
ючи твоє питання: ні, я нічого тріумфального не відчула. Тільки 
невеличке задоволення, яке швидко було розчинене у коментарях 
полковника Дженкінса щодо мого кваліфікаційного рівня та дис-
ципліни. 

Я трохи відійшла від теми. Днями тут сталася дивна штука. 
Коли я вже знайшла зоряну мапу, полковник дозволив мені опра-
цювати давні зразки перших документів, від початку появи самої 
станції. Час від часу на очі мені потрапляли такі собі «зоряні ман-
дрівники». Інформації дуже мало: кілька міток у журналах стан-
ції, щось зафіксовано у довідках сторічної давнини. Не можу тобі 
пояснити, але відчуваю, що «моя» зоряна мапа та ці мандрівники 
пов’язані між собою. 

Загалом нас не часто відвідують: іноді раз на тиждень, іноді 
три-чотири. Стиковка човна зі станцією завжди типова. Ми отри-
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муємо запит, даємо дозвіл, і вони швартуються. Були в нас люди 
з торгового флоту, кілька наукових експедицій, космічні десант-
ники. Військові взагалі не балакучі, але лише з ними полковник 
Дженкінс стає схожим на людину, яка сумує за своїм військовим 
минулим. 

Спочатку я не намагалася запам’ятовувати імена мандрівників 
та їх шлях, за що була покарана Дженкінсом. Він суворо наказав, 
що помічник архіваріуса має розраховувати не тільки на борто-
вий комп’ютер, а на власну пам‘ять. До наступної стиковки я мала 
вивчити біографії усіх новоприбульців. Потім полковник змусив 
мене самотужки занотовувати усі подробиці візиту, і лише тоді 
додати його аудіо– та відеоверсію, зроблені машиною. І я потроху 
почала розуміти Дженкінса: уяви, він пам’ятає майже всіх своїх від-
відувачів, власноруч заносив усе в картотеку, але жодним чином 
не хоче згадувати про «зоряних мандрівників». 

На тому тижні було багато роботи. Повз нашу станцію прохо-
дила військова флотилія. Я працювала майже без відпочинку. 
Зоряний десант завітав до нас із вимогою. Вони мали дуже стурбо-
ваний вигляд. Кодекс архіваріуса не дозволяє відмовити у допомозі 
в пошуку інформації. А вони попросили дати їм доступ до одного з 
архівів, де я знайшла «мою» зоряну мапу. Натиснувши кілька кно-
пок, Дженкінс відкрив доступ. Мить, і архів, до якого він мене не 
дуже підпускає, вже був на комп’ютері військових. 

Кілька діб поспіль я відчувала, що головний архіваріус не зна-
ходить собі місця. Станція теж це відчувала. На п’яту добу, коли 
Дженкінс змусив мене робити повторну архівацію торгових шля-
хів Четвертої Імперії, я заснула. І бачила дивний сон. Ніби в архіві 
є таємні двері, які Дженкінс відкрив за допомогою дивного ключа, 
схожого на мій амулет. За дверима був інший світ. Але це ж сон. 
За дверима був квантовий передавач. Одна з тих давніх штук, які 
ви знайшли з батьком на астероїді, але так і не зрозуміли, як він 
працює. Дженкінс у моєму сновидінні знав, як його змусити пра-
цювати. Він натиснув пару кристалів на передній панелі, і навколо 
нього утворилося блакитне поле, засяяла карта. Полковник про-
сто натиснув на рожеву зірку – і вона почала ніби летіти йому 
назустріч. Вона збільшувалася з величезною швидкістю, ще мить, 
і вона мерехтіла та заливала архів рожевим світлом. Поблизу зна-
ходився човен зоряних десантників, який жбурляло метеоритним 
штормом. Дженкінс, не вагаючись ні хвилини, торкався метеори-
тів, ніби розганяв їх, щоб корабель міг віднайти рівновагу. Нарешті 



це йому вдалося, полковник стомлено опустив руки, рожева зірка 
зменшилася, світло згасло. 

Такий дивний сон, мамо. Вчора повз нас поверталися військові, 
на швартування дав запит човен десантників. Вони були дуже 
втомлені, але з радістю спілкувалися з нами. Їх головний під кінець 
сказав: «Ніколи не думав, що скажу це, але ми зустріли зоряних 
мандрівників. Легенда каже, що вони з’являються на допомогу, 
рятують, вказують вірний шлях». «Чому ви вирішили, що це саме 
вони?» – я не могла стримати цікавість. «Думаю, що через ту мапу, 
яку ви нам люб’язно надали. Це ж вони її укладали» . На це пол-
ковник Дженкінс лише посміхнувся: «То все зоряні нісенітниці, 
командувачу». 

Буду на сьогодні завершувати. Треба готувати звіт. Не знаю, 
коли ще напишу тобі такого листа. Полковник вважає, що мені 
необхідно вдосконалити ще фізичну форму, можу лише сподіва-
тися, що сил на голосові листи до тебе у мене вистачить. 

Бережіть себе. Твоя Гвен.» 

∞
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1. «Епос про Гільгамеша», бл. XIII-XVII ст. 
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21. «Старша Едда», ІХ-ХІІ ст.
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1321)
23. Сандро Боттічеллі. Ілюстрації до «Боже-

ственної комедії» Данте
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25. «Лис Ренар», бл. ХІ ст. 
26. Джеффрі Чосер (біля 1344- 25 жовтня 1400)
27. Жан Фуке «Часослов Етьєна Шевальє», 1452-

1460
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6. «Казки тисяча та однієї ночі», приблизно 
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15. Вільям Шекспір (хрещений 26 квітня 1564-
23 квітня 1616)

16. Джон Еверетт Мілле «Офелія», 1851-1852
17. Шарль Гуно «Ромео та Джульєта», 1865
18. «Собака на сіні» Лопе де Вега, 1618
19. Мігель де Сервантес Сааведра (29 вересня 

1547-22 квітня 1616)
20. Пабло Руїс Пікассо «Дон Кіхот», 1955
21. «Галантні Індії» Жан- Філіпп Рамо, 1735
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22. «Віршовані казки та новели» Жан де Лафон-
тен, 1665-1685

23. Мольєр (15 січня 1622-17 лютого 1673)
24. Марк Шагал, ілюстраці до «Байок» Лафон-

тена, 1928-1931
25. Доменіко Ґаетано Марія Доніцетті «Марія 

Стюарт» , 1834
26. «Сімпліцій Сімліциссімус» Ганс Якоб Крісто-

фель фон Гріммельзгауезн, 1669
27. Джон Милтон (9 грудня 1608- 8 листопада 

1674)
28. Вільям Блейк, ілюстрації до «Втраченого 

раю» Джона Мілтона, 1807
29. Джакомо Пуччіні «Манон Леско», 1893
30. «Принцеса Клевська», мадам де Лафаєтт, 

1678
31. Франсуа де Лярошфуко (15 вересня 1613-17 

березня 1680)
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1. Шарль Лебрен. П’єр Корнель, 1644
2. Антон Рубінштейн. «Фераморс», 1862
3. «Сід» П’єр Корнель, 1637
4. Джон Донн (12 лютого 1572- 31 березня 

1631)
5. Невідомий художник (можливо Іеронімус 

Кустодіс), «Сер Філіп Сідні», 1576
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7. «Мандри Гулівера» Джонатан Свіфт, 1726
8. Роберт Бернз (25 січня 1759-21 липня 1796)
9. Ежен Делакруа, «Смерть Сарданапала», 1827
10. Дмитро Бортнянський, «Алкід», 1778
11. «Замок Отранто» Хорас Уолпол, 1764
12. Вольтер (21листопада 1694 – 30 травня 

1778)
13. Жан Оноре Фрагонар «Портрет Дені Дідро», 

1769
14. Вольфганг Амадей Моцарт «Весілля Фігаро», 

1786
15. «Севільскьий цирульнік», П’єр Бомарше, 

1773
16. Карло Ґольдоні (25 лютого, 1707-6 лютого 
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17. Жан Антуан Ватто, «П‘єро», 1717-1719 
18. Сергій Прокоф’єв. «Любов до трьох апельси-
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19. «Турандот», Карло Ґоцці, 1762 
20. Йоган Вольфганг фон Гете (28 серпня 

1749-22березня 1749)
21. Моріс Кантен де Латур, «Портрет Жан Жака 

Руссо», 1753
22. Ігор Стравінський, «Соловей», 1914
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Шиллер, 1784

24. Джордж Гордон Байрон (22 січня 1788-19 
квітня 1824)

25. Орас Верне. «Мазепа», 1826
26. «Лючія де Леммермур», Гаетано Доніцетті, 

1835
27. «Пригоди Тома Сойєра», Марк Твен, 1876
28. Моріс Метерлінк (29 серпня 1862-6травня 
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29. Сальвадор Далі. Ілюстрації до «Пригоди 

Аліси в країні чудес» Льюї’са Керрола, 1969
30. Жорж Бізе, «Кармен», 1875
31. «Навколо світу за 80 днів», Жуль Верн, 1873
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Усі відповіді шукай у бібліотеці!..




