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Не знаю, яким мене бачить світ, але я сам

дивлюся на себе як на простого хлопчака, який,

бавлячись собі на морському узбережжі, знайшов
кілька гладеньких камінців і барвистих
черепашок, гарніших за інші, в той час як перед його

очима простягався незнаний, безмежний океан

істини.

Ісаак Ньютон





У цій книжці, любі наші читачі, ви знайдете чудові наукові есе,

які допоможуть краще уявити все те, про що тут ітиметься. їх

написали авторитетні експерти.

Земні океани

професор Рос Е. М. Рікабі, факультет

наук про Землю, Оксфордський університет

Вулкани на Землі, у нашій
Сонячній системі та за її межами

професорка Темсін А. Мейзер, факультет
наук про Землю, Оксфордський університет

Будівництво ракет для польоту на Марс
Еллісон Томас, інженерка-конструкторка, НАСА

Що таке хімічні елементи

і звідки вони беруться?
доктор Тобі Бленч, хімік-дослідник

Життя на Марсі
Келлі Жерарді, астронавтка, учасниця

майбутньої експедиції на Марс

Експерименти на Марсі
Кейті Кінґ, магістерка наук,

Кембриджський університет

с. 10

с. 44

с. 114

с. 122

с. 154

с. 176
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Що таке реальність? с. 222

доктор Джеймс Б. Ґлаттфелдер,
теоретик складних систем

Що каже медицина

про штучний анабіоз? с. 240

Девід Вормфлеш, доктор медичних наук

Є там хто? с. 266

професор Стівен Гокінґ,

Кембриджський університет

Що таке квантова телепортація? с. 286

доктор Стюарт Ренкін,

факультет інформаційних систем,

Кембриджський університет

Ефект огляду с. 330

доктор Рішар Ґарйо де Кае, астронавт МКС

Особлива подяка Сью Кук,
редакторці серії книжок про пригоди Джорджа,

а також Стюарту Ренкіну



Косяк
із мільйонів крихітних сріблястихрибок

промчав повз рожеві корали ті легенько загойдалися

у лагідних блакитних водах океану. Рухаючись як одне

ціле, косяк немовби зігнувся навпіл і шугнув угору, до

блакитнувато-зелених вод над головою Джорджа. Там

угорі, між Джорджем і сонячними променями на

поверхні океану, пропливала великарибина. Пливлаперед
очимахлопця повільно й поважно, наче броненосець.
На дні океану, де кораловий риф поступався

місцем піску, метушилися маленькі створіння вони

невтомно махали клешнями так, наче ті, на кого вони

полювали, самі мали припливти

просто до них. Довкола звива¬

лися піщані черв яки, малюючи

хвилясті лінії на рихлому мор¬

ському дні.
Мимо пропливла ще одна

зграйка риб. Прямісінько Джор-
джеві попід носом здається,

простягнеш руку і торкнешся!

Я











Яскраві, кольорові рибки, з червоними,

блакитними, жовтими й помаранчевими смужками, схожі на

учасників якогось невеличкого карнавалу А он там

гігантська черепаха, подумав Джордж,
повернулась, витріщилась на нього своїми древніми темними

очиськами й не моргне! Черепаха розтулила рота і

не може бути! покликала його! Вона звідкись знає,

як його звати!

Джордже, погукала

черепаха. Джордже!
Вона наче простягла руку

й потермосила його за плече.

Руку? Але звідки в

черепахи рука? Джордж саме

задумався над цим питанням

серед підводної ідилії, коли...

Джордже!

Перед ним стояла його найкраща приятелька Енні

й тримала картонний шолом віртуальної реальності,
який хлопець ще кілька секунд тому мав на собі.

Джордж закліпав після похмурих блакитних

сутінків у глибинах Коралового моря неподалік від

австралійського узбережжя важко було звикнути до

сонячного літнього пообіддя у Фоксбриджі. Хлопець

був геть збитий з пантелику. Ще мить тому він плавав

уздовж Великого бар єрного рифу. А тепер враз

повернувся з дна океану до свого будиночка на дереві
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у садку. Ніяка черепаха до нього не говорила тільки

його найліпша подруга Енні, яка живе по сусідству.
І їй явно було що сказати.

Я забираю свій шолом! обурювалась вона.

Нащо я взагалі тобі його дала? Ти тепер цілими днями

сидиш під водою! А я хочу, щоб ти подивився на це.

Вона махнула перед ним планшетом, а потім

натиснула кнопку екран ожив. Джордж глянув на нього,

але перед очима досі гойдалися блакитні хмаринки

у формі риб, і минуло ще кілька секунд, поки він

нарешті зміг зосередитися. Порівняно з дивовижним

кораловим рифом зображення на планшеті виглядало

страх як нудно.

Ти витягла мене з віртуального світу, щоб я глянув

на якусь анкету?! незадоволено вигукнув Джордж.
Ти що, заповнюєш заявку на проїзний у метро?
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Ха-ха, можна сміятися? не сприйняла його

жарт Енні. Глянь уважніше.

Джордж придивився.

Ой! скрикнув він: його осяяло, наче планету, де

щоранку сходять два сонця.

Бачиш? запитала Енні. Що там пише?

Потрібні астронавти! прочитав уголос

Джордж. Круто! Мрієш покинути Землю і

вирушити далеко-предалеко, куди
ще не ступала ногалюдини?

Хочеш заснувати поселення

на Марсі?Допоможешлюд¬

ству колонізувати незнану

планету, врятувавши цим

його майбутнє?Долучишся
до творення новітньоїепо¬

хи пілотованих космічних

мандрів? як на одному

подиху випалив Джордж.
Так? Тоді заповни цю анкету... Стоп! А хіба їм потрібні
не дорослі астронавти?

Ні! радісно мовила Енні. Вони шукають

юних астронавтів! Тут так і написано: вік від

одинадцяти до п ятнадцяти років!

Дивно, хіба ні? запитав Джордж. Нащо

комусь посилати гурт дітлахів на Марс?

Ну ти даєш! пхикнула Енні. Та ж поки дійде
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до польоту на Марс, сто років мине! Ми тоді вже

виростемо. Але навчання починають зараз, щоб мати

час вибрати найкращих кандидатів. То як, зможеш

заповнити анкети? вона простягнула йому планшет.
Анкети? перепитав Джордж.

Одну за себе, одну за мене, пояснила Енні.

Але чому я?.. почав обурюватися Джордж.
Бо там нічого не можна виправляти,

пояснила Енні, яка вже майже не соромилася згадувати

про свою дислексію. Автовиправлення там нема,

форма автоматично полетить до них, як тільки ти її

заповниш. Тому краще ти це зроби.
Невже на Марсі комусь буде потрібна

граматика? запитав Джордж. Щоб мандрувати космосом,

треба вміти щось інше, ти й сама це знаєш.

Ні, не буде, заперечила Енні. Але якщо я

замість «Марс» напишу «Рамс», мене туди ніхто не візьме.

Довгенька форма, зауважив Джордж.
Ащо ти хотів? вигукнула Енні. Думаєш, вони

всіх підряд беруть на Марс чи що?
На Рамс! вишкірив зуби Джордж.

Ага, Рамс нова домівка людства! підхопила
Енні. Нудобре, досить уже. Який там перший пункт?

Ем-м-м... Поясни своїми словами, чому ти

ідеальний кандидат чи ідеальна кандидатка на участь

у пробній програмі підготовки юних астронавтів до

польоту на Марс 2025 року?
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Тю! вигукнула Енні. У мене високий, аж до

неба, IQ, я розв язую задачі, як горішки лускаю, і маю

великий досвід космічних подорожей...
А ми можемо про них писати? перебив її

Джордж.
Так, вони з Енні не раз літали в космос, але про їхні

позаземні пригоди не маладізнатися жодна живадуша.
Коли починається навчання? запитав він.

Постривай! Та воно вже от-от розпочнеться! Хіба ще

лишилися вільні місця? Вони ж, напевно, всіх уже

набрали.
Тихо-тихо, заспокойся! Там пише, що кілька

місць звільнилося, сказала Енні. Повірити не

можу, що ми пропустили це оголошення! Навчання

починається в перший день шкільних канікул.
Це ж наступного тижня! вигукнув Джордж.

У цю мить на екрані вискочило нове повідомлення.
Не читай! крикнула Енні.

Джордж здивовано підняв голову його палець

завмер над екраном і побачив, що Енні аж побіліла.

Ти чого? Я... я не збирався читати твої

повідомлення.

І не читай! повторила Енні. Просто... не

читай! Вернись назад до форми.
Але тут з явилося ще одне повідомлення. І ще одне.

І ще. Купа непрочитаних повідомлень, і всі з одного

номера.
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Що ж, Марс, рішуче сказала Енні, змахнувши
з очей гривку, вона явно не збиралася проглядати

повідомлення, які сипалися наче з торби. Летимо

геть з цієї планети! Не хочу далі тут киснути з цими

придурками.

З якими придурками? повільно перепитав

Джордж. Енні, що відбувається?
НІЧОГО! відповіла Енні. Хіба завжди щось

мусить відбуватися? Нічого. Не. Відбувається. Тільки одне
я назавжди покидаю Землю, щоб стати космічною су-

пергеройкою! І чхати я тоді хотіла на тих земних ідіотів!

Джордж нишком відкрив одне з повідомлень.
Ти тупа курка, ніхто тибе не любить.

Ого! вигукнув він і відсахнувся від екрана.

Яка гидота! Зараз я їм відпишу...

Перш ніж Енні встигла вихопити у нього планшет,

Джордж надрукував: «Хто це?».
Ти знаєш, прийшла за секунду відповідь. Ти

знаєш і боїшься нас бо ти тупа слабачка і ми тебе тирпіти
не можемо.

«Заткнися, потворо!» тут же наклацав у відповідь

Джордж.

Потвора ха ха ха. То ти найбільша потвора на зимлі,

прийшло за секунду.

Перестань! сердито крикнула Енні. Нічого

не відписуй, так ще гірше!
Ти казала про це мамі з татом? спитав Джордж.
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Ще чого! обурилась Енні. Вони подумають,

що то я у всьому винна!

Чому б вони мали так подумати? запитав

Джордж.

Повідомлення були такі гидкі, що він аж

відсахнувся від екрана, так ніби той обпікав йому лице.

Не розумію!
І я не розумію, скривилась Енні. Я думала,

зі мною всі дружать.

Спочатку їй було важко пояснити, але потім слова

покотилися з неї, як горох.

Деякі однокласниці почали про мене пліткувати.

Заходжу я в клас, а вони прикрили рота руками і про

щось там перешіптуються. Я запитала їх, що таке,

а вони розреготалися і кажуть, що не говорили про

мене і що я не таке велике цабе, щоб про мене взагалі

згадувати. Але як тільки я вийшла з класу, вони

перестали шептатися.

А вчительці ти про це говорила?
Вона пообіцяла, що розбереться і що було б

добре, якби я розповіла їй, хто там у них за головного.

Але я не знаю. А ще сказала, що треба поводитися

по-дорослому й на таке не реагувати, тоді вони

перестануть мене діставати. Бо якщо я звертатиму на

них увагу, вони від мене не відчепляться. Тому я

подумала, що то я у всьому винна, бо звертала на них

увагу.
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Дурниці! вигукнув Джордж. Хулігани не

припинять до тебе чіплятися, якщо ти просто їх

ігноруватимеш!
А потім мене перестали всюди кликати,

сказала Енні. От, наприклад, усі йдуть кудись на

перерві чи після уроків. А мене не кличуть. Усіх кличуть,

а мене ні. А як тільки я сяду з кимось за парту, той

хтось відразу встає і пересідає, а всі сміються.

Але чому? здивувався Джордж. Не

розумію.

Енні найкрутіша з усіх його знайомих, і йому
було важко уявити, що хтось думає по-іншому.

Я теж не розумію, мовила Енні.

Чиясь дурнувата вигадка! вигукнув Джордж.

Крім того, тепер у школі про мене ходять різні
байки, зніяковіло визнала Енні. Я чула, як

дівчата казали, начебто всі знають, що я насправді тупа
і що замість мене всі домашні завдання робить тато,

тому я маю найкращі оцінки в класі.

Але ж це неправда! обурився Джордж. Вони

просто тобі заздрять. Ти знаєш, хто надсилає ті

повідомлення?

Напевно, котрась із них, відповіла Енні.

А хто інакше? Але я не знаю, хто саме.

Вона обійняла коліна руками й схилила голову

Джордж бачив тільки її біляве волосся і плечі, які раз

у раз здригалися.
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Тепер у мене залишилося дві подружки, і то вони

не дуже хочуть, щоб їх зі мною бачили.

То ось чому ти не хотіла останнім часом нікуди
йти! збагнув Джордж.

Щоразу, як він кликав Енні піти з ним до скейт-парку
чи в кіно, вонавигадувала якісь непереконливі відмовки.

Ти боялась, що наткнешся на котрусь із тих

однокласниць?

Ага, здушеним голосом відповіла Енні. Тоді
вони мене просто зацькують.

Джорджеві здалося, що вона плаче.

Я взагалі не хочу нічого робити і нікуди йти,
Енні ковтнула слину, а тоді додала, уже твердим
голосом: Тільки в космос. Хочу полетіти в космос.

Окей, досить, рішуче сказав Джордж і схопив

ноутбук. Пішли!

Він швидко зліз по драбинці, тримаючи під пахвою

планшет пік-пік, пік-пік, усе приходили й

приходили нові повідомлення. Енні кинулась слідом за ним.

Ти куди? крикнула вона.

Джордж пірнув у дірку в паркані, що відділяв їхній

сад від сусідського, й побіг трав янистою стежкою до

будинку Енні.

Еріку! гукнув він.

Тато Енні розмовляв телефоном.
Яв курсі, Ріко, роздратовано мовив Ерік.

Я ж науковець, я знаю, як треба проводити експе¬
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рименти. Я просто хочу сказати, що твоє рішення не

дасть нам потрібного результату.

Двійко приятелів почули різкий вереск по той бік

слухавки.

Давай я внесуневеликі зміни утвій план

космічного польоту... запропонував Ерік. Ріко? Ріко? Ти тут?
Він поклав слухавку.

Ні, ну ви уявляєте? сказав він, помітивши Енні

з Джорджем. Ріка кинула трубку. А нам так добре
разом працювалося. Що з нею сталося? Поняття не маю...

Він зняв окуляри й узявся протирати скельця

кінчиком сорочки ті стали ще заплямленіші, ніж були.
Добре було б мати помічника, який би трохи

ліпше до мене ставився, поскаржився Ерік. А то

моя асистентка вважає мене за якогось небезпечного

йолопа, і це тільки все ускладнює. Та й взагалі це не

дуже приємно.

Він начепив на носа окуляри, глянув на Енні

з Джорджем і помітив, що вони обоє дуже засмучені.
Але досить слухати моє бурчання. Що сталося?

Кажіть!

Еріку! озвався Джордж. Хтось надсилає

Енні гидкі повідомлення! Але вона боїться тобі про

це казати, бо думає, що ти звинуватиш у всьому її.

Енні стояла поруч із Джорджем, але відібрати
планшет не могла, бо він тримав його обома руками

над головою.
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Нічого не сталося, тату! втрутилася вона.

Джордж робить із мухи слона. Вони просто так

жартують. То все дурниці. Я реально сама у всьому винна.

Але нічого, я знаю, що робити.
Ну-ну, зараз я сам подивлюся, дурниці це чи

ні, сказав Ерік. Дай мені планшет!

Він узяв його і відкрив повідомлення на екрані.

Приязнь на його обличчі вмить змінилися на гнів.

Ні-і-і! заверещала Енні. Не читай!

Вона розридалась. Ерік читав одне за одним її

повідомлення його очі

розширились від подиву.

Це вони так жартують?

сердито запитав він. Зовсім

не смішно! І ти тут ні в чому не

винна. Ти казала про це мамі?

Енні заперечно похитала

головою і промовчала.

І що робити? спитав

Джордж.
Я маю одну ідею,

відповів Ерік. Ходіть зі мною.

Двоє друзів поплентались слідом за ним до

робочого кабінету, де на столі тихенько гудів Космос, най-

геніальніший у світі суперкомп ютер.
Прокидайся! сказав Ерік своєму ґаджету-

помічнику.
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Професоре! радісно вигукнув Космос; його

екран ожив.

Космосе, друже, звернувся до нього Ерік,

спираючись на стіл. Енні Белліс, наймолодша

учасниця Наукового ордену, має одну проблемку і потребує
твоєї допомоги.

З радістю допоможу, засяяв Космос.

Суперкомп ютер обожнював Ерікову доньку.
Чим можу бути корисний?
Енні отримує гидкі повідомлення на цей

планшет, пояснив Ерік. Через онлайн-сервіс.
Вам повідомив про цю ситуацію інший учасник

Ордену? запитав Космос.

Так, дякую, що нагадав. Мені повідомив про це

Джордж Ґрінбі, учасник Ордену, другий
наймолодший науковець у наших лавах.

У такому разі, згідно з Міжнародною угодою про

використання суперкомп ютерів у справах, що

стосуються Наукового ордену, частина друга, параграф
третій, підпункт «б», з поправками 2015 року в додатку

«к», протарабанив Космос, я вважаю...

Його мікросхеми заскреготали; комп ютер замовк.

Ерік чекав, коли ж він заговорить. Друзі теж чекали.

Ерік уже не раз скаржився їм, що відколи удію
вступили нові правила використання суперкомп ютерів, вони
з Космосом змушені дотримуватися мільйонів вимог.

Раніше Ерік міг користуватися Космосом як собі хотів.
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...що можу діяти від вашого імені! радісно
закінчив речення Космос. Приєднайте, будь ласка,

планшет, щоб я завантажив інформацію.
Джордж швиденько під єднав планшет до

суперкомп ютера.
А що Космос робитиме? пошепки запитала

тата Енні.

Не знаю! Точно щось круте! відповів Ерік і

поспіхом додав: Звісно, в рамках Міжнародної угоди

про реакцію на наклепи, що стосуються учасників

Ордену, як про це сказано у...

Так-так, ми в курсі, перебила його Енні.

У параграфі «є», додатку «ю» і підпункті «я».

Ага, десь так... погодився Ерік. Може, тобі

варто вивчитися на юристку, Енні?

Дякую, тату! вигукнула Енні. Але я хочу

займатися наукою! Я вже тобі про це казала.

Добре, добре, похитав головою Ерік. Я ж не

проти, просто в майбутньому юристи, цілком

можливо, матимуть більше роботи, ніж науковці...

Ну й не кажи нічого, твердо відповіла Енні.

Б юсь об заклад, бабця й дідусь не казали тобі: «Не

вчися на космолога, любий синку, бо не знайдеш роботи»...
Взагалі-то казали, м яко заперечив Ерік.

Але я їх не послухав.

Ну, тоді ти знаєш, як це коли тобі таке

говорять, відказала Енні.
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Джордж тішився, що Енні більше не хнюпить носа.

Знаєш, я ніколи не дозволяв собі отак

розмовляти з батьками, насупився Ерік.
Може, тому, що вони викликали повагу?

безневинним голосом запитала Енні.

Ерік кинув на неї удавано сердитий погляд, але

Джордж знав, що він не злиться на Енні. Просто так

у них вже повелося вічно чубляться за все на світі,

але по-доброму. Ну, майже завжди по-доброму.
Джордж стояв найближче до Космоса й тому

першим побачив, яке повідомлення той надіслав через

планшет Енні на номер, з якого до неї чіплялися.

Повідомлення було не одне за першим полетіло друге,

а потім третє, четверте і п яте.

Космосе, що ти робиш? здивувався Джордж.
Посилаю повний текст «Начал»

геніальної праці Ісаака Ньютона, весело відповів

суперкомп ютер. Уривками по 160 знаків. Коли закінчу
з цим, почну надсилати «Походження видів» Чарльза

Дарвіна, а тоді зібрання праць Ейнштейна. На те, щоб

відправити всі ці тексти, піде близько ста п ятдесяти

годин. Думаю, ця особа більше ніколи вас не

турбуватиме. Знаєте, скільки їй треба часу, щоб перечитати

гору цікавого чтива, що ми їй надіслали!
Геніально! вигукнув Ерік. Ти

дотримався пункту «У відповідь надсилай знання, а не

погрози»!
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Так, до останньої букви, відповів Космос.

Хочете, щоб я показав вам, звідки надійшли ті

повідомлення?
Так! сказала Енні. То ти знаєш, хто їх

надіслав? Ох, Космосе, любий Космосе якби ж я раніше

попросила тебе це перевірити!
Космос нічого не відповів, тільки вивів на екран

карту з великою червоною стрілкою, що вказувала

на адресу поблизу.
Знаєш цю локацію? запитав він.

Лице Енні знову стало блідо-зелене.

Це будинок Белінди! А я думала, що вона моя

подружка!.. розпачливо прошепотіла Енні. Не така,

як всі вони... Вона ж сама казала мені, що не можна

так поводитись... Ерік обійняв її.

Мені дуже шкода, сонечко, промовив він.

Нам здається, що ми знаємо, хто є хто, але...
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Раптом його обличчя пожвавішало.

Космосе! Можеш продовжувати робити те, що ти

робиш, і паралельно відкрити портал?
Космос фиркнув.
Ну звісно, професоре! сказав. Це завдання

використовує 0,000000000001 відсотка моєї повної

потужності.

Чудово! мовив Ерік. Я маю одне прохання,

яке стосується підрозділу угоди під назвою «Розваги

й благополуччя», де йдеться про засмучених науковців!
Він підморгнув друзям. Вони знали, що Ерік

ставиться до них як до справжніх, дорослих учасників

Наукового ордену і що хоче їх розвеселити. О, йому
це вдалося! Енні з Джорджем обожнювали бавитися

в дорослих науковців, які проводять важливі

експерименти й діляться ідеями, що здатні змінити

майбутнє людства. Вони перезирнулись, не наважуючись

повірити в те, що відбувається.
Докторка Белліс, якщо я не помиляюсь,

пробурмотів Джордж.
Професоре Ґрінбі, чемно відповіла Енні.

Для мене велика честь бути знайомою з вашими

працями.

Одягайте скафандри! скомандував Ерік.
Космосе, відчиняй портал! Зараз я дам тобі

координати. Бо ми, шановні колеги з Наукового ордену,

вирушаємо на екскурсію!



На екскурсію! Енні мало не стрибала від

радості. Ти вже сто років не дозволяв нам

користуватися порталом!

Портал двері в космос, що їх «прочиняв»

суперкомп ютер, довший час були зачинені для Джорджа
з Енні. Коли Енні була маленька, тато не раз брав її

з собою на космічні прогулянки так як інші татусі
водять дітей до парку. Але відколи у дію вступили

нові правила щодо суперкомп ютерів, Ерік вирішив:
Космос це інструмент тільки для професійних
досліджень, а не для захопливих вилазок у дощовий

день. І твердо стояв на своєму.

Одного дня Ерік довго й нудно скаржився їм на

свою колись таку любу помічницю Ріку Дар і на те, як

вона наполягла на тому, щоб ухвалити нове, особливе

правило стосовно всього того, що колись спокійно собі

відбувалося і нікого не хвилювало. Енні з Джорджем
не дуже прислухалися до його нарікань, зате добре
нашорошили вуха, коли Ерік сказав, що скінчилися їхні

мандрівки в космос через портал суперкомп ютера.
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Але тепер, на їхню превелику радість, Ерік, схоже,

втомився від безлічі правил і вимог та захотів

вирушити в космос, щоб підбадьорити Енні після тих

прикрощів, які спіткали її на Землі.

Але Космос, очевидно, вирішив, що то погана ідея.

Комп ютер навіть суперкомп ютер не може

задерти носа, бо просто-напросто його не має, але те, як

повівся Космос, по-інакшому не опишеш.

Професоре, озвався він, у мене виникла

проблема з виконанням вашого прохання.

У Джорджа стиснулося серце. Вони вже мали от-от

вирушати в космічну мандрівку, а Космос усе

зіпсував! Джордж так втішився, що знову мандруватиме

позаземними просторами разом із Енні та Еріком, аж

йому космосом запахло! Він не міг дочекатися, коли

знову переживе те неймовірне відчуття: переступаєш
через поріг порталу і ширяєш у невагомості над

дивовижними планетарними краєвидами. А тепер усе

пропало. Його плечі поникли.

Та Ерік, який уже встиг натягнути просто поверх

одягу свій скафандр, запитав:

Чому?
Бо це не відповідає критеріям, прописаним в

угоді. Я не бачу тут жодної згадки про екскурсії в космос

лише задля того, щоб когось підбадьорити.
Не «когось»! обурилась Енні. А мене і

Джорджа.
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Тоді це ще гірше, сказав Космос. Мені дуже

шкода.

Ерік мовчав. Він явно намагався знайти спосіб

якось обійти цю проблему. Друзі спостерігали за

ним от якби Ерік придумав розумне рішення, яке

дозволить їм вибратися в космос, бодай на хвилинку
чи дві! Та коли Ерік зітхнув і почав знімати з себе

скафандр, вони зрозуміли, що їхні надії марні.
Космос має рацію, засмучено промовив він.

Нам усім добряче дістанеться, якщо хтось дізнається,

що я скористався суперкомп ютером, щоб взяти

дітей у...

Ніяких не дітей! перебила його Енні. А двох

учасників Наукового ордену! Нас прийняли туди

багато років тому ти сам нас запросив, щоб ми

допомогли тобі зрозуміти, які наукові питання цікавлять
нове покоління.

...у космос, договорив Ерік.
Від кого це нам дістанеться? зажурено запитав

Джордж. Але ж ми нікому нічого поганого не

зробимо. Таке навіть важко уявити.

Але його слова прозвучали не надто переконливо.

Він тут же згадав про космічні мандрівки, які

склалися не дуже вдало й завдали їм чимало клопотів

з різними-різними людьми. Ерік насупився.

Деяким учасникам Ордену буде байдуже. Але

якщо про це дізнається Ріка, він мало не виплюнув
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її ім я, вона запустить мене в космос із Космодро-

му-2 з квитком в один бік.

Космодром-2 так називалося нове місце праці

Еріка. Недавно він очолив міжнародну космічну
організацію, що об єднала цілу низку компаній з різних

країн світу, які спільно планували роботизовані й
пілотовані космічні мандрівки. Енні та Джордж
вмовляли Еріка, щоб він якось узяв їх до свого «офісу», але

той, на жаль, ніяк не погоджувався. Космодром-2
це закрита територія, пояснював він. Відвідувачів

туди пускають тільки за виняткових обставин. Енні

з Джорджем вигадали цілу купу «виняткових

обставин», та жодна з них не підійшла.
А я так радів, коли мене взяли туди на

роботу, сказав Ерік, на диво акуратно згорнувши

скафандр і поклавши його до

шафи. Я справді вірив,
що координуватиму гло¬

бальні проекти з дослі¬

дження космосу. А вияви¬

лося, що не можу дати ради

навіть з однією людиною,

яка мала б мені допомагати.

Енні співчутливо
глянула на тата.

То тебе теж цькують?
запитала вона.
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Можна й так сказати, визнав Ерік.
Цькують просто на робочому місці. От тільки так розумно

і хитро, що мені часом здається, ніби я з їхав з глузду

і то мені сниться. Все, чим я займаюся на роботі,
виходить не так, як треба. Це почалося після того, як Ріка

повернулася з відпустки. Раніше вона була
нормальна завжди усміхалась, допомагала, а потім чомусь

змінилася... Дивно, дуже дивно...

І пліткують про тебе теж? серйозно запитала Енні.

Ага! вигукнув Ерік так, ніби щойно зробив

відкриття. Пліткують! Як тільки я когось минаю

в коридорі а один Юпітер знає, скільки в Космо-

дромі-2 коридорів! вони перестають шепотітися,

але щойно пройду мимо, починають знов!

Жах! скривилася Енні. І байки про тебе

вигадують?
Ой, і не згадуй! гарячково сказав Ерік.

Плетуть усякі дурниці! Хіба я б ламав навмисно космічний

ліфт, коли до нас приїхали важливі гості з-за

кордону? Кому б таке прийшло в голову?!
Що-що? здивувався Джордж. Він уперше

почув про той випадок із космічним ліфтом. Точно

вперше, бо інакше він би пам ятав таких історій не

забувають. І взагалі космічний ліфт? Така важлива

й цікава штукенція, а він оце вперше про неї дізнався!

Бідний татко, жалісливо мовила Енні. Як

я тебе розумію!.. Ходи я тебе обійму!
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У кімнаті стало тихо поки Ерік із Енні

обіймалися, Джордж стояв осторонь і думав, як їм діяти далі.
І тоді йому спала на думку одна ідея.

Я знаю! вигукнув він. У мене є план!

Пам ятаєте, як ми робили раніше? Космос відчиняв нам

портал, але ми не проходили через нього, а тільки

зазирали всередину! То було у сто разів цікавіше, ніж

дивитися ролики на ютубі, бо ж там усе

по-справжньому! Спробуймо ще раз? Хай Космос просто нам

щось покаже, а не відправляє нас у мандрівку.
Ага! Ерікові очі засяяли. Думаю, твій план

цілком реальний!
Тобто ми спробуємо, так? запитала Енні.

Космосе, мовив Ерік, якщо ти не маєш права

фізично перенести нас у те місце, яке нас цікавить, то

чи можеш просто показати

нам космічну подорож?
Космос щось буркнув

у відповідь і взявся читати

правила.

Можу! вигукнув

він, явно засмучений тим,

що раніше відмовив своїм

друзям. Що б ви хотіли

побачити?

Енні з Джорджем стали

радитися.
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На що б ти хотіла подивитися? нетерпляче

запитав Джордж Енні.

Чесно кажучи, я не дуже хочу просто дивитися

через портал, визнала Енні. Що зміниться, якщо

ми будемо стояти й киснути по цей бік порталу?
Думками я все одно буду тут...

Може, ти трохи розвеселишся, коли побачиш

космос своїми очима, у 3D, коли зможеш його

відчути і торкнутись? сказав Джордж, сподіваючись
вмовити Енні.

Може... відповіла Енні; на її лиці застиг сумнів.

Пропоную подивитись на якесь місце у нашій

Сонячній системі. Ану ж колись нам вдасться там

побувати, мовив Джордж. Ти зможеш уявити,

як перестрибуєш через поріг порталу просто на

поверхню іншої планети і тобі здаватиметься, що ти

справді там побувала.
О-о-о, точно! повеселішала Енні. Класна ідея!

Може, котрийсь із супутників Юпітера?

запропонував Джордж. Вони суперкрижані, дивні

й незвичайні. Хтозна, що ми там побачимо!

Давай! підтримала його ідею Енні, а тоді

раптом запищала: Ура! Я придумала! Коли мені

подарували шолом віртуальної реальності, я трохи

прочитала про морське життя. Виявляється, під крижаною

кіркою на Європі можуть плавати позаземні

прибульці! Пропоную перевірити, чи це справді так!
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Ого! Звучить круто! відповів Джордж.
Він згадав собі підводний світ довкола Великого

бар єрного рифу, що його бачив у шоломі віртуальної

реальності. Цікаво, чи й у космосі такі ж краєвиди?
Хо-хо! Дельфіни в космосі! сказала Енні. То

як, тату? Ти нам дозволяєш?

Ну, це коштуватиме менше, ніж похід до океана-

ріуму, пожартував Ерік. Але попереджаю одразу:

ви навряд їх там побачите. Ми ще точно не знаємо, чи

є в космосі істоти, схожі на дельфінів або синіх китів.

То якраз дізнаємося! вигукнула Енні.

Дозвіл надано, озвався Космос. Перевірка
безпеки...

То був новий етап під час створення порталу. Ерік
сам його додав після того, як підступний
злочинець Аліот Мерак зламав їхнього дружнього

суперкомп ютера й перетворив на небезпечного ворога.

Перевірку безпеки завершено! проспівав
Космос. Підготовка порталу...

Космосе, сказав Ерік, коли з ноутбукавихопилися

два добре знайомі промені й почали креслити в повітрі

контури дверей. Не забудь додати екран для захисту

від радіації, бо ж ми будемо дуже близько від Юпітера.
Запит прийнято, відповів Космос: у робочому

режимі він завжди висловлювався як робот.

Джордж глянув на планшет Енні й побачив, що
на екрані досі відображається нескінченний потік
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повідомлень з уривками найвідоміших наукових

текстів.

Твоя «подружка», він показав пальцями лапки

у повітрі, напевно, вже сходить з розуму.

Сподіваюсь! буркнула у відповідь Енні. Вона

тільки недавно клялася мені у вічній дружбі. І казала,

що не тусується з тими йолопами. А тепер виявилося,

що вона ще гірша за інших! Вона слала мені

повідомлення, щоб ті хуліганки взяли її до себе. Сто відсотків!

А мені боялася сказати, що більше не хоче зі мною

дружити, і вдавала з себе велику подругу...

Дивись! перебив її Джордж, тицяючи кудись

пальцем. Волосся на його шиї настовбурчилося.
Космос відчиняє портал!

Обрис, що його Космос намалював променями

світла, перетворився на справжні двері, які почали поволі

прочинятися. Усі троє Джордж, Енні та Ерік

спостерігали з роззявленими ротами, як двері відчинилися
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навстіж і за ними з явилася потріскана, покрита
ямками крижана поверхня одного із супутників Юпітера.
Таке видовище нікого не могло розчарувати.

Bay! А на Європі можна кататися на ковзанах?

від вибоїстого замерзлого ландшафту Енні аж подих

перехопило.

За дверима порталу був тихий і спокійний краєвид:

до самого горизонту простягалась поверхня

закутого в кригу, безлюдного супутника Юпітера. З

Європи було видно дивовижну газову планету, що висіла

в небі, наче гігантський смугастий м ячик. Європа
на значно більшій відстані від сліпучого Сонця, аніж

Земля, тому тут було тьмяно, але друзі все одно

змогли роздивитися дивні зубчасті й хвилясті

утворення на льоду. Зі скрижанілої поверхні у розріджену
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атмосферу вирвався струмінь насиченої газом рідини:

пфффф! лагідно видихнув супутник. Фонтан

намалював у повітрі мереживний візерунок на тлі чорного

космосу, поцяткованого мільярдами крихітних
зірочок, і м якими сніжинками опустився на поверхню.

Ох, ми бачили щось схоже на Енцеладі!
радісно вигукнула Енні.

Ерік здивовано на неї глянув, проте Енні

любісінько розповідала далі.

Джордж голосно закашлявся, щоб заглушити її

слова ще тільки бракувало, аби тато саме зараз

дізнався, що вони колись вирушали в космос без його

дозволу! От як на той Енцелад, один із супутників

Сатурна.
Однак Енні тільки поплескала Джорджа по спині

й теревенила далі, перекрикуючи його раптовий
напад кашлю.

Добре, що ми тепер удома, в безпеці, а не стоїмо

на вулкані, який от-от має вивергнутися просто у нас

під ногами...

Нарешті Енні зрозуміла, що бовкнула щось не те,

і замовкла.

Джордж перестав кашляти й витріщився на неї,

червоний як рак від злості. Як можна отак

по-дурному все вибовтати?! Енні тільки стенула плечима.

Коли це ви побували на Енцеладі? суворо

запитав Ерік. У реєстрі суперкомп ютера є дані про
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якісь незадокументовані космічні подорожі. То це

ваших рук справа?..
Та ні, це все наші фантазії, збрехала Енні,

схрестивши пальці за спиною.

Насправді вони з Джорджем побували на

супутнику, схожому на більярдну кульку, під час таємної місії,

коли збирали «цеглинки життя». їхній візит виявився

зовсім невеселим, ба навіть небезпечним: у них під
ногами мало не вибухнув кріовулкан друзі ледве

встигли утекти.

Ти ж сам, тату, завжди кажеш: «Я подумки

мандрую цілим Всесвітом!». От і ми так спробували.
Класно вийшло! Усе так, як ти казав.

Ерік недовірливо на неї глянув. Джордж не зводив

очей з Європи по той бік порталу. Якщо він

обернеться до Еріка, той відразу побачить винуватий вираз

його лиця і тоді все пропало краще роздивлятися

поверхню супутника. Треба запитати Еріка про щось,

аби незручний момент скоріше минув. Він намагався

сформулювати якесь розумне питання про силу

тяжіння на Європі, її орбіту чи ймовірність того, що там

живуть прибульці, коли дещо впало йому у вічі.

Що це? тицьнув пальцем Джордж.
Що саме? запитав Ерік, обернувшись до

порталу. Що ти там побачив?

Дивіться он там на льоду є дірка! вигукнув

Джордж.
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Ну, це взагалі-то

нормально, що на льоду є

дірки, зауважила Енні, не

розуміючи, чому Джордж

раптом так заметушився.

Через них із підземного

океану б ють гейзери.
Е ні, то не така!

відповів Джордж.
Енні простежила, куди

показував його палець, і зрозуміла, що він має на увазі.
Ого! голосно видихнула вона.

Так, у горбистому зеленкувато-білому льоді
справді виднілася дірка, але була вона незвичайна.

Ідеально кругла, так наче хтось взяв форму для печива

й вирізав у товстій кризі кружечок.
Вона могла утворитися сама по собі? запитала

Енні.

Ерік нажахано витріщався на Джорджеву знахідку.
Ні, заперечно

похитав він головою. Не думаю.

Від удару вона утворитися не

могла. Схоже, цю діру зроби¬
ли механічним способом...

Зробили? Механічним

способом? перепитала

Енні. Хто? Роботи?
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Уяви собі, як це побувати біля вулкана, де. відбувається визерження.
А може, ти вже там бував чи бувала? Розплавлена лава прокладає
собі шлях із земних надр на поверхню так, що земля здригається

від мініатюрних землетрусів і аж гуде від вулканічних газів, які

намагаються вирватися нагору. Твоє тіло і вуха вібрують від гучних

вибухів бум, бум, бум! Від кислотних випарів щипає в очах і ніздрях,
шкіра й піт починають тхнути сіркою (так смердять тухлі яйця і загаслі

сірники). Високо над головою злітають розпечені каменюки вони

охолоджуються, чорніють і шугають униз, на землю. Деякі з них падають

на купу уламків і каменюччя. Решта потрапляє у розпечений лавовий

потік, що вужем звивається до підніжжя вулкану. Ось що я відчув,
коли 2006 року побував на горі Етна на Сицилії. Виверження не було
масштабне (інакше я б не ризикнув так близько підійти!), але мені аж

подих перехопило від цього видовища

дарма що я професійно досліджую
вулкани (тобто працюю

вулканологом).

Щоб на якійсь планеті з'явився

вулкан, потрібне джерело тепла

і речовина, що буде плавитись. На

Землі джерелом тепла є її внутрішнє
тепло (яке залишилось від

народження планети й подальшого

радіоактивного розпаду в її

породах). Речовиною, що буде
плавитись, є верхня частина

мантії Землі шар породи

під тонкою корою, на якій ми

живемо. Вона переважно

тверда, але при цьому

досить гаряча і тому здатна
поволі текти, наче дуже
липка рідина. Що
більша глибина, то

вища температура

мантії: від



кількох сотень градусів Цельсія (майже так само гаряче чи трохи

гарячіше, як у кухонній духовці) і до більш як 4 000 градусів Цельсія
біля розплавленого зовнішнього ядра Землі (порівняй із температурою

поверхні Сонця 5 500 градусів Цельсія). Крім того, що більша глибина,
то сильніший тиск подібне збільшення тиску ти відчуваєш, коли

пірнаєш на дно басейну.
Отож верхня частина мантії дуже гаряча, але тверда. На Землі

природа розплавляє її двома способами. У деяких місцях, як-от в Ісландії,
де розходяться тектонічні плити, чи під Гавайськими островами, де

нагору поволі підіймаються згустки розпеченої мантії, мантія перебуває
під меншим тиском. Через це температура плавлення знижується.
Можливо, ти бачив чи бачила, що на високогір'ї, де нижчий тиск, вода

в чайнику закипає при нижчій температурі. В інших місцях, наприклад,

у Японії та Індонезії, до мантії потрапляють сторонні речовини, які

її розплавляють наче сіль, якою посипають дороги й тротуари,

щоб розчинити лід. Це відбувається у так званих «зонах субдукції», де
накладаються тектонічні плити. Одна плита занурюється під другу,

пірнаючи в мантію, і в такий спосіб пускає у верхню частину мантії воду
й інші речовини.

Коли мантія тане, утворюється рідка порода під назвою «магма».

Магма не така щільна, як порода, що її оточує, і тому починає підніматися
до поверхні. її «мандрівка» може відбуватися відносно швидко, надто під
океанами, де кора Землі тонка. На материках, де кора товстіша, процес

займає більше часу. Що довша мандрівка, то більше часу магма має на

те, аби охолонути, змінити свою структуру і стати ще липкішою.

Але чому магма із шумом виривається з-під землі, а не просто
витікає собі помалу, наче варення з пампушка? У магмі розчинені гази,

зокрема водяна пара й вуглекислий газ. Коли магма рухається вгору
і тиск падає, гази не можуть далі перебувати в розчиненому стані

й формують бульбашки. Що вище підіймається магма, то більшими

стають бульбашки аж поки не досягають поверхні й не вибухають.
Щось схоже відбувається, коли швидко відкриваєш пляшку з кока-колою,

особливо якщо якась добра людина її перед тим збовтала! Якщо магма

дуже липка, вона тримає газові бульбашки міцно, наче в пастці. Ось

чому різні вулкани вивергаються по-різному: одні з вибухами та шумом,
інші тихіше й спокійніше.

Так ми пояснюємо вулканізм на Землі. Але наша планета не єдине

місце в Сонячній системі, де є вулкани. Подивись ясної ночі на повний

Місяць. Великі темні ділянки це застиглі лавові потоки. їх називають

«морями», бо перші астрономи думали, що то справді моря.
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На Марсі є гігантські вулкани, наприклад, гора Олімп найбільший

відомий вулкан (понад 20 кілометрів заввишки, а за площею як

американський штат Арізона).
Місяць і Марс менші за Землю і швидше охолонули, тому їхні

вулкани вже згаслі. Венера завбільшки майже така, як Земля

найсвіжіші результати місії «Венера-експрес» вказують на те, що на цій
планеті можуть бути активні лавові потоки.

Зазирнувши далі в Сонячну систему, ми побачимо екзотичніші

форми вулканізму на супутниках, що рухаються орбітами газових

гігантів. Юпітер має майже 70 відомих науковцям супутників
вулкани є на кількох із них. Іо один з найбільших супутників
Юпітера, розташований найближче до цієї планети. Це вулканічно
найактивніший об'єкт у Сонячній системі. Під дією колосальної

припливної сили Юпітера Іо розтягується та сплюскується
і нагрівається, наче м'ячик, який стискають у руці. Виверження вулканів
на Іо це справжнє видовище: струмені газу й пилу летять у космос на

висоту сотень кілометрів. Європа, скрижанілий супутник Юпітера, теж

дуже цікавий об'єкт. Його поверхня молода й має небагато кратерів.

Кріовулкани вивергаються і вкривають поверхню водою.
2005 року космічний апарат «Кассіні» виявив на одному з супутників

Сатурна Енцеладі фонтани пари й льоду, що били в космос. А ще

далі від Сонця космічний зонд «Вояджер-2» побачив темні струмені,
що високо здіймалися над одним із супутників Нептуна Тритоном.
Скоріше за все, причиною вивержень було тепло від далекого Сонця,
а складалися струмені із замерзлого азоту.

Нещодавно вчені виявили кам'янисті планети за межами нашої

Сонячної системи, а це означає, що у Всесвіті, цілком можливо,

трапляються незнані досі види вулканізму, які

досліджуватимуть майбутні науковці наприклад ти.

Світло, що долітає з тих далеких планет до Землі,
може містити підказки про їхні атмосфери. Вулкани
випускають в атмосферу цих планет певні гази, а

отже, вулканізм може стати першим геологічним

процесом за межами нашої Сонячної системи,

існування якого підтвердять науково.
Я часто дивуюся, скільки всього ми ще не

знаємо про вулкани на нашій рідній планеті!

А коли думаю, що на дослідників чекає цілий
всесвіт вулканізму, мені аж паморочиться

у голові!
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Але на Європу не відправляли космічних

місій, сказав Джордж, який досить добре
орієнтувався в тому, що відбувалося у Сонячній системі. Ми

ніколи не посилали туди автоматичну станцію, хіба

космічний зонд, який пролетів повз супутник.

Звідки ж могла взятися машина, яка зробила ту дірку?
Космосе, дай мені координати ділянки, яку ми

зараз бачимо, попросив Ерік.
Космос слухняно вивів на екран рядок цифр. Ерік

швидко пробіг їх очима.

Ага... Гм... пробурмотів він.

І знову спантеличено глянув на дірку в кризі.
Що таке, тату? запитала Енні.

Координати правильні, локація теж, але це мало

статися через багато років...

Джордж із Енні нічого не розуміли.
Що мало статися? перепитав Джордж.

«Артеміда», відповів Ерік. Це ділянка для

проекту «Артеміда»... Але ж за нього ще не бралися.
Нічого не розумію... Це просто неможливо.

Що за «Артеміда»? запитала Енні.

Та Ерік не мав часу відповідати він клацав на

Космосовій клавіатурі, кваплячись зачинити портал.

Я мушу йти, кинув він похапцем. Треба...
Ерік уже виходив за поріг.

Тату! гукнула Енні йому вслід. Куди ти?

Але було пізно Ерік зник за дверима.



щ
о за «Артеміда»? повторив Джордж, коли

за Еріком грюкнули двері.
Його кроки майже затихли, коли вони почули ще

один звук: задзвонив домашній телефон, мама Енні

взяла слухавку.

Гмм, пробурмотіла Енні. По-моєму, я знаю,

що то за «Артеміда», але про всяк випадок

перепитаймо Космоса.

Артеміда давньогрецька богиня

полювання... поспішив на допомогу суперкомп ютер.
Крім того, це назва експедиції в одному популярному

науково-фантастичному романі, герої якого
вирушили на Європу, щоб перевірити, чи може під крижаною

корою існувати життя.

І що? Може? не стримався Джордж, з

нетерплячки рухаючи пальцями у кросівках.

Теоретично, відповів Космос.

Джордж важко зітхнув. Усі найцікавіші космічні

штукенції, як-от кротовини чи мандрівки в часі,

існують тільки «теоретично». А як тільки ти запитаєш:
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«Чи може таке бути насправді?» науковці заперечно
махають головами.

А практично? не відступала Енні. В

океанах на Європі реально можуть плавати якісь штуки,

а якщо між океаном і крижаною кіркою є повітряна

бульбашка, там могло б існувати життя!

Які ще штуки? запитав Джордж.

Ну, знаєш, такі живі організми, які колись

плавали в океанах на Землі, коли тут тільки виникло

життя, діловито пояснила Енні. Я ж писала

в минулому семестрі проект про цеглинки життя...

От щось таке. Правда, Космосе?

Відповідь ствердна, відгукнувся Космос.

У романі «Артемідою» називався проект, який мав

вивезти людей у космос і паралельно дослідити, чи

є життя у Сонячній системі.

Тобто люди мали полетіти на Європу, щоб
подивитись, чи там нема якихось форм життя, і тоді

дослідити їх у їхньому природному середовищі?
запитала Енні.

Але ж люди не можуть жити на Європі!

вигукнув Джордж. Якась дурнувата ідея! Ми ж щойно

бачили, що там тільки лід і більш нічого!

Може, люди не збираються лишатись там

назавжди? замислено сказала Енні. Напевно, вони

просто хочуть побути там деякий час і подивитись,

чи не плавають під льодом якісь підводні прибульці.
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Вони привозять звідти прибульців? запитав

Джордж. У романі так написано?

Не знаю, відповіла Енні. Але було б логічно,

якби вони їх привезли, хіба ні? Тоді вчені на Землі

могли б їх дослідити й дізнатися більше про те, звідки

взялося життя.

Але ж це небезпечно, зауважив Джордж.
Хіба для прибульців, озвався Космос. Ти

й не уявляєш, скільки всього ми б тоді дізналися.

Може, навіть розгадали б саму таємницю життя.

Ого!.. А що як це вже ніяка не наукова

фантастика? запитав Джордж. Що як проект «Артеміда»

реалізовують насправді, просто зараз?
Але тато був би в курсі, відповіла Енні. Це ж

його робота керувати космічними місіями. Як

«Артеміда» чи якийсь там інший проект міг би діяти на

Європі без його відома?
На порозі з явилась мама Енні. У руці вона тримала

телефон.
Дзвонить мама твоєї приятельки Белінди,

сказала вона. Питає, чому її донька щосекунди

отримує від тебе повідомлення.

Джордж із Енні багатозначно перезирнулися. Енні

скривилась, але погляд її залишився веселий Джордж
зрозумів, що вона вже перестала цим перейматись.

Белінда цькує Енні в соцмережі, хлопець

вирішив вступитися за свою подругу. Вона прислала
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їй цілу купу гидких повідом¬
лень.

Ми можемо їх

показати! озвалась Енні.

Ну-ну, я чекаю!

відповіла її мама.

І Ерік, продовжував

тим часом Джордж,
попросив Космоса її зупинити.

У Сюзан аж очі полізли на

лоба.

Зупинити? Як?

запитала вона, затуляючи слухавку рукою, щоб мама Белін-

ди не почула.

Космос посилає їй праці Ісаака Ньютона по

кілька речень у кожному повідомленні, пояснила

Енні; очі її блищали.
Сюзан усміхнулась.

Космосе, звернулась вона до

суперкомп ютера, ніколи б не подумала, що таке скажу, але ти

молодець!
Сюзан із Космосом давно ворогували не

довіряли одне одному й не хотіли мешкати під одним дахом.

Космос увесь час боявся, що Сюзан витягне шнур

із розетки посеред важливої операції вона не раз

так погрожувала! або відправить його на звалище

комп ютерного мотлоху, а Сюзан не подобалось, що
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всі навколо вважають Космоса великим цабе і що

в них удома працює така потужна машинерія.

Дякую, місіс Белліс, ввічливо мовив Космос.

Радий вам допомогти.

Мама Енні вийшла з кімнати, але друзі почули, як

вона спокійно й рішуче сказала у слухавку: «Раджу

спочатку перечитати повідомлення, які Белінда надіслала
моїй доньці. А коли прочитаєте і після того, як Белінда

вибачиться і пообіцяє більше ніколи так не поводитися
з Енні чи з кимось іншим, ми скажемо нашому

комп ютеру, щоб він перестав надсилати їй повідомлення».
По той бік слухавки почувся розлючений вереск.

Добре, дякую, відповіла Сюзан. Скажіть,

будь ласка, своїй доньці, хай напише вибачення

ручкою на аркуші паперу й відправить поштою Енні. І

нехай більше ніколи не спілкується з моєю донькою

в електронній формі. А я дам вказівку, щоб комп ютер
більше не надсилав їй повідомлень. І попереджаю:

якщо вона знову когось цькуватиме Енні чи когось

із однокласників ми мовчати не будемо!
Сюзан поклала слухавку. Зазирнула до кімнати

й показала друзям великого пальця.

Космосе, можеш припинити. Ще раз тобі

дякую, сказала вона й пішла назад до своєї кімнати

вправлятися на скрипці.
Космос скасував операцію і перестав надсилати

повідомлення.
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Круто вийшло! зрадів Джордж.
Так, ти мав рацію, треба було сказати мамі з

татом, зітхнула Енні. Я хотіла... але не змогла. Мені

було соромно. Ми ж не в пер¬

шому класі, треба самій дава¬

ти з таким раду... Не хотілось,

щоби батьки влетіли у школу

і зчинили галас. Я думала, що

тоді все стане ще гірше... Але

я мегарада, що ми їм сказали!

Так дійсно вийшло краще.

Ага, кивнув Джордж.
А якби ти нікому нічого не

сказала, вони б далі не давали тобі

спокою.

Точно, відповіла
Енні. Дякую тобі!..

Я маю у своєму

розпорядженні тексти з усіх бібліотек на світі, озвався

Космос. Тільки дайте команду і я відновлю операцію,

якщо буде потрібно.
Сподіваюсь, не буде, усміхнулася Енні.

По-моєму, наша комп ютерно-людська команда цю

проблему розв язала. А на інших хуліганок мені

начхати, бо зараз і так канікули, а до того часу, як вони

закінчаться, я вже стану астронавткою і готуватимусь

до польоту на Марс. Тому мені до них байдужісінько!
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Ну й правильно! Триста років вони тобі треба!
Джордж теж повеселішав. То що тепер

вертаємось до «Артеміди»?
Ага! Космосе, покажи нам, будь ласка, скріншот

Європи, щоб ми ще раз подивились на ту дірку у
кризі, попросила Енні.

Нема питань, відповів Космос.

На екрані з явилося зображення, яке тут же

розпалося на чорно-зелені пікселі.

Перезавантажую...

Знову те саме.

Дані пошкоджені, сказав Космос. Я не можу

доступитися до цього зображення.
Ой! вигукнула Енні. А можеш ще раз

відкрити портал і показати нам Європу так, як раніше?
Відповідь заперечна, сказав Космос. Я не

можу прийняти команду про відкриття порталу від

молодших учасників Ордену.
От халепа! розсердилась Енні. Ти хочеш

сказати, що ми мусимо покликати тата, щоб він дав тобі

команду?
Так, усе правильно.
А можна телефоном? запитала Енні. Я

подзвоню йому, і він дасть тобі команду через

гучномовець.

Теоретично... відповів Космос. Але річ

у тім, що всі потоки даних на Європу й назад були
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заблоковані. Я не зможу отримати інформацію про

супутник навіть за умови коректної авторизації.
А інші планети й супутники в Сонячній системі

ти бачиш? запитав Джордж.

Меркурій так! Венеру так! Марс, пояс

астероїдів, Юпітер, Сатурн, замерзлі газові планети,

карликові планети, хмару Оорта їх усіх я бачу,
відповів Космос. Сонячна система на місці, тільки

той один супутник кудись подівся.

Що? Європа зникла?

здивувалась Енні.

Принаймні так

виглядає, підтвердив Космос.

Європи нема на місці!
Але ж це неможливо!

сказав Джордж. Такий

великий супутник не може просто

взяти собі й зникнути!
Ні, не може, погодився

з ним Космос. Але він зник.

Бідолашні космічні

дельфіни! вигукнула Енні.

Думаєш, Європу захопили

прибульці? Але навіщо їм здався той супутник?
Певно, з тих же причин, що й нам, мовив

Джордж. Щоб дізнатися, як виникло життя. Може,

вони хочуть створити свою форму життя?
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Франкендельфа? Звучить страшнувато!
сказала Енні.

Краще, ніж франкен-кула, мовив Джордж.
Це був би справжній монстр!

І не кажи! аж здригнулася Енні.

А може, то була просто лунка, щоб ловити рибу?
Така, як ото в ескімосів? задумано сказав Джордж.
Може, «Артеміда» це човен, який вирушив

порибалити на Європу, а не в Атлантичний океан?

Енні витягнула з кишені телефон і вибрала зі

списку контактів татів номер. Ерік тут же взяв слухавку.

Енні? Негайно вимкни Космоса! Вже!

скомандував Ерік.

Чому? запитала Енні. Ми тільки...

Енні, я тобі сказав, уже пошепки швиденько

додав Ерік, негайно вимкни й не шукай більше

ніякої інформації, поки я не прийду ввечері додому!
Він поклав слухавку, але тут же віддзвонив.
Ти ніколи не бачила, е-м-м, Європи,

серйозним голосом сказав він.

Та ні, я ж бачила! спантеличено відповіла
Енні. Я була у Франції, Німеччині, Іспанії, Італії

і... Ой, похопилась вона. Ти маєш на увазі ту

Європу! Та ні, ясна річ. Ніколи не бачила!

Тато знову поклав слухавку.

Джорджеві тенькнуло у грудях так бувало тоді,
коли попереду на них чекали пригоди.
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Вибач, звернулась Енні до Космоса,

почуваючись наче суддя «Ікс-фактора», яка відправляє
учасника додому Я не хочу цього робити, але мушу.

Вона натиснула клавішу Esc і Космосовий екран

почорнів.
І що тепер? запитав Джордж. Краще не ґуґ-

лити ні Європу, ні «Артеміду», поки твій тато нам не

дозволить.

Тут точно є якась загадка, сказала Енні.

Вона замислилась.

Знаю! лице Енні засяяло. Давай заповнимо

заявку на тренінг для астронавтів! Через портал ми

більше не можемо полетіти в космос, то спробуймо
хоч це. Нічого ліпшого я придумати не можу.

Ну добре, відповів Джордж. Але з «Артемі-
дою» це нам ніяк не допоможе. Марс дуже далеко від

Європи. Ціла вічність мине, поки ми туди доберемось.
Але якщо нас візьмуть, ми потрапимо на Космо-

дром-2! вигукнула Енні.

А що учасники програми тренуватимуться на

Космодромі-2? Джордж зморщив носа від подиву.

Ерікове місце праці було таке засекречене, що його

неможливо знайти на карті. Програма Google Earth

показувала тільки закинуту фабрику біля Фоксбриджа
Енні казала, що саме на її місці збудували Космодром-2.

Так точно, підтвердила Енні. І я

впевнена, що штаб-квартира проекту «Артеміда» теж на
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Космодромі-2. Сто відсотків! Інакше чому б тато

полетів туди, як куля? Він побіг перевірити, щоб там діється
на Європі.

А чому Космодром-2 так назвали? запитав

Джордж. Що сталося з Космодромом-1?
Його збудували в пустелі, відповіла Енні.

А там занадто спекотно! І його вирішили перенести.

Оце так провал! вигукнув Джордж. Вони

хоч в курсі, як будувати колонію на Марсі?
Нєа, сказала Енні. Ось чому дорослим

невдахам потрібні розумні діти без них вони не можуть

дати ради. Реально. Треба, щоб прийшли цифрові
аборигени і провели їм майстер-клас.

Вона від єднала планшет від суперкомп ютера й

розреготалась, глянувши на тисячі повідомлень, що їх

Космос за якихось півгодини наслав її колишній

подружці Белінді. Тридцять секунд тому від неї прийшло
повідомлення у відповідь аж одне слово «вибач».

Ох, земляни-земляни, зітхнула Енні. Ми так

все ускладнюємо!
На Рамсі буде простіше жити,

погодився Джордж, взяв у неї планшет і відкрив заявку на

участь у програмі. Я, ти, наші роботизовані зонди

й марсіанська пустеля.

Рай! зітхнула Енні. Ну давай, пиши.

Переконай їх, чому ми з тобою першими з усього людства

маємо ступити на червону планету...



Повернувшись наступного дня зі школи, Джордж

промчав через цілий будинок, схопив дорогою

мамин капустяно-морквяний кексик, перестрибнув
через вежі з леґо, що їх набудували на кухонній
підлозі його сестрички Юнона й Гера, і вискочив через

задні двері у сад. Тримаючи в зубах кексика, він

видерся по драбині у хатинку на дереві, сподіваючись,

що Енні вже там. І справді
Енні чекала на нього.

Хочеш? Джордж

витягнув кексика з рота.

Фу-у-у! Ні, дякую,

скривилась Енні. Ти його

наслинив!

Енні явно була не в

настрої. Джордж засмутився.

Він мав надію, що Енні буде
така ж весела, як і вчора.

Треба якось її

підбадьорити.
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Спробуй, він смачний, сказав він. Ти ж

любиш мамину випічку!
Твоя мама тепер крута, зауважила Енні.

У тебе справжні хіпстери, а не батьки.

Вона мала рацію тепер усі хотіли жити так, як

батьки Джорджа, Теренс і Дейзі. Колись люди

глузували із їхніх еко-переконань, власноруч

пошитого одягу, городу, Теренсової густої бороди й вуликів

у садку. Але за ті кілька років, що Енні з Джорджем

були знайомі, світ так сильно змінився, що

повсякденні звички Теренса й Дейзі увійшли в моду. Про
їхній харчовий кооператив «Хліб насущний» написали

у глянцевому журналі, Теренса запрошували читати

лекції про їхній «стиль життя», а Дейзі видала

кулінарну книжку про те, як готувати страви з рослин, які

ростуть у полі та в лісі.

Ага, хто б міг подумати! відповів Джордж.
Раніше він хотів бути таким, як інші дітлахи, і через

це постійно соромився своїх батьків. Але тепер, коли

він подорослішав і коли люди почали приязніше
ставитися до його мами з татом, він ними пишався. Хоча так

до кінця і не пробачив їм за те, що вони змусили його

провести перші роки життя у таборі, де всі намагалися

жити так, як за кам яного віку. Врешті-решт вони таки

поїхали звідти, після того, як Мейбел вогонь, а не

бабця! витягнула їх з того болота (в буквальному
сенсі). Джордж досі пам ятав, як воно були не таким,



як всі. Пам ятав те пекуче відчуття сорому, коли ніхто

не хоче брати тебе у свою команду і коли однокласники

відвертаються від тебе, як тільки ти до них заговориш.

Тому він знав: найліпше, що можна вдіяти це

зробити так, щоб Енні перестала думати про те, що сталося

у школі, і зацікавити її чимось зовсім іншим. Чимось

космічним. І бажано таємничим.

Як там Європа? Так її й нема на місці? Чи твій

тато вже її знайшов? запитав Джордж і запхав до

рота останній кавалок кексика, розсипавши крихти

на всі боки.

Поняття не маю, відповіла Енні. Тато сказав,

щоб ми в це не лізли. Забув?
Значить, «Артеміда» теж застигла у водах

океану? розчаровано запитав Джордж.
Невже Енні чемно послухала Еріка, коли він

сказав їй забути про той дивний випадок? Раніше вона

ніколи не проминала нагоди побавитися у космічних

детективів. Щось на неї не схоже... Напевно, ще не

оговталась після того інциденту у школі.

Хто його знає, зітхнула Енні. Відколи ми

почули про космічну місію, про яку не можна згадувати

вголос, тато як крізь землю провалився.

Що? Ерік досі не приходив додому? запитав

Джордж.
Я питала маму. Вона сказала, що здивувалася б,

якби він узагалі пам ятав, де його дім.
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Настрій в Енні був зовсім кепський.

Ого! вигукнув Джордж.
А ще мама сказала, що раніше почувалась так,

ніби вийшла заміж не за тата, а за Космоса, Енні

було непросто про це говорити, а тепер їй здається,

що вона одружена з Еботом.

Ебот був персоналізованим андроїдом Еріка, так

на нього схожим, що при тьмяному освітленні їх двох

було важко відрізнити.
Нічого не розумію, сказав Джордж. Але ж за

комп ютера неможливо вийти заміж! Що твоя мама

має на увазі?

Спробуй пожити деякий час у нас вдома і

побачиш, зітхнула Енні, мляво перебираючи
пальцями кінчик свого хвостика. Тихдорослих мало коли

можна зрозуміти...
А де Ебот? запитав Джордж, усвідомивши, що

й Ерікового двійника він уже давненько не бачив.

Гм, не знаю, удавано байдуже пробурмотіла
Енні.

Але Джорджа так просто не проведеш.

Знаєш-знаєш! мовив він. То де він?

Е-м-м, Енні почервоніла. Я два дні тому
послала його в супермаркет по желейних ведмедиків,
але він досі не повернувся.

А як Ебот може щось купувати? не зрозумів

Джордж.
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Йому вбудували мікрочіп, пояснила Енні; вона

підбирала крихти Джорджевого кекса з підлоги

будиночка й кидала собі до рота. Таку штучку, щоб
платити «безконтактно» чи як воно там правильно

називається.

І він досі не дався чути? запитав Джордж;

йому важко було уявити, як Ебот міг зв язатися з Енні

з супермаркету, де він запасався солодощами.

Радіомовчанка! сказала Енні.

Джордж почав ламати голову, яка ж іще тема

могла б підбадьорити його подругу.

О! нарешті згадав. Програма підготовки

астронавтів! Ти отримала від них відповідь?
Я забула перевірити пошту! вигукнула Енні

так, ніби пробудилась зі сну. Дивина якась, бо ж

я постійно її перевіряю.

Джордж підсунув до неї планшет, який лежав на

підлозі. Енні прогортала повідомлення і знайшла

відповідь.

Не може бути! поганий настрій як рукою
зняло. Ми пройшли перший тур! Нас включили у

короткий список! За кілька днів приймуть остаточне

рішення, але ми сто відсотків пройшли!

Круто! аж підскочив Джордж. А коли воно

все починається?

Наступного тижня, відповіла Енні.

Лишилося тільки два місця якраз для нас! Супер, просто
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супер! Ми станемо астронавтами і полетимо на Марс!

Юху-у-у!
Енні зіскочила з крісла-мішка й закружляла

будиночком на дереві. У цю мить на вулиці
запищали гальма, грюкнули двері автівки й почулись чиїсь

квапливі кроки.

О, тато приїхав на своїй безпілотній машині!

радісно вигукнула Енні. Пішли розкажемо йому
новину!

Вони спустилися по драбинці, зіскочивши з

передостаннього щабля, і побігли до будинку Енні,

діставшись до задніх дверей якраз у той момент, коли Ерік
зайшов на кухню.

Зіткнувшись із Еріком, Енні й Джордж тут же

завмерли на місці. Ерік тримав картонну коробку з усякою

всячиною, зів ялим вазоном і кількома фотографіями
в рамках. Він поставив коробку на кухонний стіл
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гуп! так що бідолашний вазон скинув останні три

листки. Ерік скривив від злості губи Джордж із Енні

навіть не думали, що можна аж так скривитися. Його

бліді щоки покрилися червоними плямами, а очі за

товстими скельцями окулярів блищали. Ерік вихопив

із коробки горнятко і простягнув його Енні.

Подарунок, гірко сказав він.

На горнятку красувався напис «Найгеніальніші

науковці світу». Енні крутила горнятко в руках,

читаючи прізвища.

Бор, Дарвін, Ейнштейн, Дірак, вголос

перелічила вона й замовкла, а тоді вигукнула: Але тут

нема твого прізвища!
Нема, відповів Ерік. Ідеальний останній

штрих.

Енні мовчки поставила горня на стіл.

Запарити чаю? запропонував Джордж.

Давай, чому б і ні? роздратовано сказав

Ерік. Що мені ще робити, як не пити чай? Тому

вперед, Джордже, запарюй, дякую.

У дверях за спиною Еріка з явилася мама Енні.

Що сталось? підозріливо запитала вона.

Чому ти вдома?
Бо я тут живу, хіба ні? сердито відповів Ерік,

обернувшись до неї.

Знов те саме. Ліпше втікай додому! шепнула

Енні Джорджу.
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Джордж рушив навшпиньки до задніх дверей,

сподіваючись вислизнути надвір і побігти до своєї хати.

Але де там.

Джордже! окликнув його Ерік удавано

веселим голосом з ним явно щось було не так.

Побудь з нами, не втікай через мене!

Я... е-м-м... мені треба додому! пробурмотів
Джордж, помалузадкуючидо дверей. Аледякую, Еріку.

Будь ласка, не йди, не відступався Ерік.
Якщо ти підеш, моя дружина й донька скажуть, що

то я тебе налякав!

За товстими скельцями його очі здавалися дуже

великими й блискучими. Джорджеві на душі
шкребли кішки. Йому хотілося додому, але, з іншого боку,
він боявся засмутити Еріка й завдати прикрощів Енні

та Сюзан. Він стояв і переминався з ноги на ногу,

намагаючись вирішити, котрий із двох варіантів не

такий кепський.

Еріку, втрутилась Сюзан, а чому ти зараз

тут, а не на роботі?
Бо я... Бо я не... затнувся Ерік.
Бо ти не що? не витримала Енні.

Бо я не маю роботи! випалив Ерік. Я більше

не працюю!
Тебе звільнили? вжахнулася Сюзан.

Гірше, насупився Ерік. Мене відправили на

пенсію.
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На пенсію? перепитала Енні. Ну добре, ти

старий, але ж не древній!
Оте горня, Ерік тицьнув пальцем на

«винуватця», якого більше ніхто ніколи не збирався торкатись,

і палець його задрижав, мій подарунок на честь

виходу на пенсію. Від Космодрому-2. Найдорожчого
космічного проекту на світі. От усе, що вони мені

подарували. Горня! На ньому навіть мого прізвища нема.

ТІКАЙ! мовила Енні до Джорджа самими

губами.

Джордж знову позадкував до дверей.
Ти тепер пенсіонер? вражено запитала Сюзан,

до якої нарешті дійшло, що відбувається. І від

сьогодні сидітимеш вдома?

Ну, напевно, відповів Ерік: він явно не встиг

про це подумати. А чому ти питаєш?

Просто... Сюзан трохи повагалась, а потім

відверто сказала: Я мала їхати на гастролі.
Вона була така шокована новиною Еріка, аж сама

не розуміла, що говорить.

З оркестром...

Вона перебирала пальцями волосся точнісінько

як Енні, коли тій доводилося в чомусь зізнаватись.

Навколо світу. Вони шукають ще одну скрипаль-

ку. Солістку! І запитали, чи я не хочу. Але ясно, що

я відмовилась! Бо ж хто пильнуватиме Енні на

канікулах?
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Не треба мене пильнувати! сказала Енні.

Я вже не дитина!

Дитина! заперечила мама. Я не можу

покинути тебе саму, без наглядудорослих. Можна було б

попросити Дейзі й Теренса, але вони і так мають повно

турбот з близнючками. Так буде несправедливо.
Перепрошую, втрутився Ерік, то я тепер не

вважаюся дорослим чи як?

Я маю на увазі, що ти днями й ночами на

роботі, тихо відповіла Сюзан.

Повір мені, я можу припильнувати свою рідну

доньку, поки тебе не буде, набундючився Ерік.
Подумати не міг, що про це треба просити.

Але я одного не розумію! не витримав

Джордж, який уже майже дійшов до дверей. Чому
тебе відправили на пенсію?

Чому? перепитав Ерік. Я все своє життя

тільки те й робив, що питав: «Чому?». І от тепер я

раптом зрозумів, що ніякі «чому» мене більше не

цікавлять. Вибачте, але я хочу трохи вийти надвір,
подивитись, як там наш сад...

І високо піднявши голову, він попрямував у сад,

схожий радше на джунглі.
Ого! вигукнула Енні, коли він вийшов. Ого-

го! Новина так новина.

Ага, і не кажи, підтакнула розгублено Сюзан.

Вона сіла на кухонний стілець.
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Що нам тепер робити?
Я знаю, рішуче відповіла Енні. їдь на

гастролі, мамо. Ти завжди хотіла гастролювати з

оркестром. Це ж твоя найбільша мрія!
Не кажи дурниць, Енні! мовила Сюзан.

Нікуди я не поїду. Це просто мрія, і все.

Ні, не все! заперечила Енні. Тато тільки що

сказав тобі, щоб ти погоджувалась. А я припильную

тата, поки тебе не буде.
По-моєму, пильнувати треба тебе, а не тата,

кволо усміхнулася Сюзан.

Подзвони їм і скажи, що ідеш, наполягала Енні.

Але гастролі починаються вже завтра! мовила

Сюзан.

Ну то й що? Біжи

пакувати валізи, мамо!

«Ага, Енні почала

командувати! Це добрий знак»,

подумав Джордж. Вона стала

ще на краплинку подібніша

до тієї колишньої Енні, яку

він знав.

Сюзан квапливо вийшла

з кухні вони почули, як

вона побігла сходами нагору

і почала висувати й засувати

шухляди комода.
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Пішли, сказав Джордж, і вони з Енні рушили

назад до будиночка на дереві.
Мовчки вилізли по драбині нагору. Енні

плюхнулась у крісло-мішок.
І що тепер? запитав Джордж. Чим

займатиметься твій тато після того, як з науки його витурили?
Немовби у відповідь на його запитання із саду Енні

почувся жахливий звук. Вони визирнули з

будиночка згори було добре видно, як Ерік, у лабораторних
захисних окулярах і спеціальних рукавицях, якими

він колись брав у руки сухий лід та інші дуже холодні
й гарячі речовини, заводить бензопилу. Він кинувся

з нею на зарослий, мов джунглі, сад листя, патики

й галузки так і полетіли навсібіч.

Здається, він вирішив погратися в садівника!
Енні намагалась перекричати шум, але Джордж
жестом показав їй, що не чує ні слова.

Пішли до хати! наклацав він на смартфоні Енні.

Ато оглухнемо.

Вони злізли по драбинці й помчали до будинку
Джорджа, щоб спокійно поговорити подалі від

нестерпного гуркоту.

Але краще б вони вибрали інше місце. Бо, влетівши

до кухні через задні двері, зіткнулися із Теренсом і Дейзі.

Джордже! радісно вигукнули вони. Ти

ніколи не вгадаєш, що сталося!



Теренс
і Дейзі усміхалися від вуха до вуха. Джордж

не знав, як на таке реагувати, однак Енні не

розгубилась.
Що таке? Кажіть! вигукнула вона. Книжка

з рецептами Дейзі зайняла перше місце в рейтингу
iTunes?

Ні, щось краще! відповів Теренс.
Енні виглядала спантеличено. Хіба з Дейзі й Те-

ренсом могло трапитися щось краще за перше місце
в iTunes?

Е-м-м, ви поремонтували електричний
генератор? з надією запитав Джордж.

Він мріяв про те, щоб удома постійно була
електрика. Теренс намагався самотужки її забезпечити,

використовуючи за паливо старі шкарпетки й кухонну

олію, але його спроби не завжди були успішні.
На жаль, ні, розчарував його Теренс.

Енні збентежилась іще більше. Джорджеві батьки

їй подобались, але часом вони поводились навіть

дивніше, ніж її тато з мамою.
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Нас прийняли у ВОФери! не витримала

Дейзі. Чудова новина, правда?
Енні крадькома зиркнула на свого приятеля. На

лиці Джорджа застигла гримаса жаху.

А хто такі ВОФери? прошепотіла Енні.

Волонтери на органічній фермі, шепнув у

відповідь Джордж. Найгірша новина, яка тільки може

бути.
Він кинув підозріливий погляд на своїх батьків.

А де? запитав він.

На одному острові на північ від Фарерських

островів! відповіла мама.

На північ від Фарерських островів нема більше

ніякого острова, буркнув Джордж. Чи ти маєш

на увазі Північний полюс?
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Він так сильно повісив носа, що той мало не

діставав до підлоги.

Джордже! сердито вигукнув його тато. Ми б

хотіли, щоб ти виявив більше ентузіазму! Ми

зможемо провести там ціле літо і взяти участь у

чудовому експерименті з органічного фермерства. Там

заборонено користуватися мобільним та інтернетом,
тож у нас буде змога повернутися до природи й по-

нормальному поспілкуватися з матінкою-Землею!

Просто прекрасно!

Джордж розлютився. Не встиг він подумати, що

батькам можна довіряти, як вони взяли і підвели
його. Але він не збирається робити по-їхньому.
Проміняти табір для астронавтів на якусь там ферму? Е ні!

Нікуди я не їду! рішуче мовив він.

Ні, їдеш! сказав тато. Ми всі їдемо. Маємо

таку гарну нагоду побути разом! Бавитимешся на

природі зі своїми сестричками, без всяких там ґаджетів!
Свіже повітря, ферма про що ще мріяти влітку? То

буде неймовірний досвід!
Не буде! заперечив Джордж. Принаймні не

для мене.

Він зазвичай чемно поводився і допомагав

батькам, але цього разу то вже занадто. Він поїде у табір
для астронавтів і крапка!

Я тебе не розумію, Джордже! стурбовано
сказала його мама. Я думала, ти зрадієш.
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Ні, не хочу я нікуди їхати! відповів Джордж.
Не хочу і не поїду.

Перед очима промайнули образи з табору «Залізна

доба». Е ні, він нізащо не дозволить батькам знову так

із ним повестися!

Енні вирішила втрутитись.

Ми з Джорджем подали заявку на космічний

табір!
Справді? здивувалася Дейзі. Ви нічого про

це не казали!

Просто так вийшло, відповіла Енні. То була
насправді моя ідея. Ми пройшли перший тур і,

напевно, нас приймуть.
А що ви робитимете в тому таборі? розгублено

спитала мама Джорджа. Хіба в космосі бувають
табори? Не розумію... За що триматиметься ваш намет?

Ви трохи не так зрозуміли, Дейзі, м яко

зауважила Енні. Ми не будемо напинати намети в

космосі, принаймні поки що. Ми житимемо в гуртожитку

і щодня ходитимемо на спеціальні тренування, щоб

вправлятися у різних навиках, які нам будуть
потрібні, коли ми станемо дорослі й полетимо у космос.

І що це за навики? поцікавилась Дейзі.

Ну, там написано, що ми вивчатимемо

робототехніку, довідаємось, як працювати з марсоходами, як

влаштована літальна система в космічному кораблі,
як вижити на іншій планеті... А ще там буде багато
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занять спортом, спілкування і всяких технологічних

штук. Це дуже крутий проект, ми стільки всього

навчимося! Як у школі, тільки разом з нами вчитимуть-

ся вундеркінди, які так само люблять космос, як і ми!

О ні, знову ваш космос! пробурмотів Теренс,
далеко не фанат космічних досліджень. Хотів би

я, Джордже, щоб тебе так фермерство цікавило!..
Мене цікавить фермерство на Марсі, відповів

Джордж.
Але його слова роздратували тата ще більше.

Крім того, безтурботно прощебетала Енні,

мій тато ціле літо буде вдома! Він зараз не працює.

Не вірю, мовила Дейзі. Твій тато завжди на

роботі.
Він узяв відпустку, щоб трохи покопирсатися

в саду, сказала Енні.

То це він зчинив увесь той гамір? запитав

Теренс.

Він буде на місці й зможе подбати про мене та

Джорджа і відвезти нас у космічний табір. Якщо нас,

звісно, приймуть, продовжувала Енні, радіючи, що
знайшла рішення, яке всіх влаштовує. До того ж

тато догляне ваш город, поки вас не буде!
Теренс аж зблід, уявивши, що Ерік поратиметься

в їхньому любому городці.
Не бійтесь, Джордж йомудопомагатиме!

квапливо додала Енні, зрозумівши, що ляпнула дурницю.
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Я побалакаю з твоєю мамою, сказала Дейзі,

перезирнувшись із Теренсом.

Краще покваптеся, мовила Енні. Бо мама

їде на гастролі.
Ти впевнений, що не хочеш поїхати з нами,

Джордже? запитала Дейзі, ніжно поправивши
синові гривку.

У таких випадках Джордж зазвичай відштовхував
її руку, але тепер, зазирнувши в мамині очі, він

збагнув, що вона розуміє, чому він не може з ними їхати.

Джорджеві тільки не це! захотілося плакати, тож

у відповідь він просто кивнув.

Цього разу не буде так, як колись, лагідно
сказала мама. Усе буде інакше.
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Я не можу, прошепотів Джордж.

Розумію, промовила мама, і він здогадався, що

вона теж не забула про табір «Залізна доба».

Йому аж відлягло на душі. Мама обійняла його;

Джордж відчув, як із куточка ока викотилася

сльозинка.

Ми дуже тебе любимо, шепнула йому на вухо

мама.

Я зараз подзвоню мамі! сказала Енні.

Вона витягнула смартфон і набрала мамин номер.

Дейзі відпустила Джорджа й узяла в Енні телефон.
Привіт, Сюзан, сказала вона. Це Дейзі. Енні

тільки що подала нам одну ідею...

Дейзі вийшла в сусідню кімнату, щоб обговорити із

Сюзан як матуся з матусею новий план на літо.

Теренс тим часом подався надвір, щоб глянути, чи

можна якось урятувати сусідський сад від повного

знищення, доки ще не пізно і на деревах лишилося

бодай кілька листочків.

Коли мама Енні й батьки Джорджа роз їхалися
кожен у свій бік, стало дуже тихо.

Перед від їздом Теренс із Дейзі замкнули будинок,
а Джордж переніс свої речі в сусідній дім, де жила

Енні там йому виділили окрему кімнату. Хлопець

щоранку йшов до школи до закінчення семестру

залишалися лічені дні, а по обіді проводив час
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з Енні, чекаючи на остаточний вердикт від

організаторів табору.
«Коли ж Енні стане така, як раніше?» думав

Джордж. Вона втратила охоту до занять, які її колись

цікавили. Вона більше не діставала Еріка з

проханнями піти з нею до Музею науки чи у скейт-парк. Схоже,

їй подобалось байдикувати
літніми днинами в буди¬
ночку на дереві й думати

про всяку всячину.

Джордж змалку мріяв
жити під одним дахом з

Еріком, серед усіх його

наукових штукенцій, та коли це

нарешті сталось, як не

дивно, саме Ерік виявився

найбільшою проблемою.
Джордж ніколи не знав,

що на нього чекає за

порогом. В останній день перед канікулами він зайшов до

хати і мало не перечепився за драбину й банку з

фарбою. Половина коридору була пофарбована яскраво-

зеленим, друга половина малиново-рожевим;

посередині фарби, вочевидь, змішалися, бо стіна вийшла

коричнева. Джордж обережно пройшов через

коридор до кухні, звідки долинав нудотно-солодкуватий,
фруктовий запах.
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Ерік завзято мішав липку суміш бузкового кольору,

що кипіла в каструлі на плиті. З радіоприймача, який

визирав з умивальника під вікном, гриміла симфонія.

Ерік стояв спиною до Джорджа, але хлопець і так

бачив, що його одяг і руки поплямовані яскраво-

зеленою фарбою. Раптом музика замовкла й Ерік

обернувся: через задні двері до кухні зайшла Енні. Ерік,
який навіть окуляри заляпав фарбою, широко
усміхнувся.

Що це таке, тату? тицьнула пальцем Енні.

Джордж знав: у відповідь вона сподівається

почути, що то науковий експеримент.

Вечеря! весело відповів Ерік і так завзято

махнув дерев яною ложкою, що краплі липкої бузкової
мішанини розлетілися по стінах.

Енні з Джорджем підійшли до плити і збентежено

зазирнули до каструлі.
То ми це маємо їсти? Енні помішала «страву»

чайною ложкою.

Джорджа занудило. Він звик до всілякої дивної їжі,

бо його мама любила готувати не так як усі, та хоч які

незвичні інгредієнти вона використовувала, її страви

смакували доволі непогано.

Вишневе варення! оголосив Ерік. Із

п ятдесятьма вісьмома спеціями, рибним протеїном,

капустою, сухими водоростями й вітамінами. Вам

сподобається! Я цілий день на нього потратив. Рецепт
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взяв із книжки колишнього хіміка, який став

кухарем. Тепер у мене в голові стільки ідей! Випробую їх

на вас, а восени напишу свою кулінарну книжку!

Джордж та Енні нажахано перезирнулися.

А чогось іншого на вечерю не знайдеться?
запитала Енні.

Не знайдеться, образився Ерік. Це дуже

корисна страва. Тут є все, що вам треба. На цьому
варенні можна ядерну зиму пережити.

Гидота! шепнула Енні Джорджеві.
Відколи Ерік залишився без роботи, жити з ним

під одним дахом стало непросто. Раніше він залітав

увечері додому, огорнутий хмариною слави як один

з найвідоміших у світі науковців, завжди усміхався до

них, питав, як їхні справи. Дарма що іноді ловив ґав

і забував про все на світі. А тепер Ерік цілими днями

сидів удома, похнюпивши носа, і безперестанку
бурчав. Розвеселити його було неможливо.

Енні та Джордж намагалися розпитати Еріка, що
сталося на Космодромі-2, що то за загадкова

«Артеміда» і куди зникла Європа. Проте Ерік не хотів їм нічого

розповідати. Щойно вони питали його про те, про що

йому не хотілося говорити, як він замовкав і

переводив розмову на іншу тему.

Енні вихопила з кишені телефон.
Я замовляю піцу, сказала вона. Овочеву для

Джорджа, пепероні для себе, а тобі яку, тату? Тату?..
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Амені ніяку, обернувся до плити Ерік. Я

повечеряю своїм суперваренням.

Як тільки Джордж подумав, що, напевно, варто

було таки поїхати разом зі своїми на Фарерські
острови, а Енні замислилась, чи не наздогнати їй маму

хоч де там вона зараз гастролює, як сталися дві події...

По-перше, додому повернувся Ебот! Друзі
страшенно зраділи, знову побачивши андроїда. Той

переступив через поріг і, проминувши кур єра з піцою,
зайшов усередину трохи розкуйовджений, але

взагалі такий як завжди, мов дві краплі води схожий на

Еріка.
Ебот! скрикнула Енні й кинулась до нього

з обіймами.

Ві... почав було говорити Ебот і тут же замовк.

Його ноги підкосилися, і він гепнувся на підлогу
в коридорі.

Батарея сіла, сказав Джордж, присівши коло

робота й замастивши і себе, і його зеленою фарбою.
Треба ввімкнути його у розетку!

Енні поставила коробки з піцою на підлогу й

допомогла Джорджеві занести андроїда у спорожнілий
татів кабінет. Раніше тут було повно книжок,

фотографій, телескопів, Ерікових нагород і сертифікатів,
а ще величезна, помальована закарлючками дошка.

Тепер у кабінеті стояли тільки стіл і крісло. У них

удома побувала спеціальна команда з Космодрому-2, яка
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забрала все, що вважалося «офіційним майном»,

і до цього майна, на превеликий жаль, належав

суперкомп ютер Космос.
Ебота в той час не було вдома Енні відправила

його «на шопінг», тому команда не змогла забрати
його за собою. Безпілотної автівки вони теж не

знайшли, бо, на щастя, того дня у неї сіла батарея і Ерік мусив
залишити її на стоянці супермаркету, де він скуповував

фарбу, спеції і ще всілякі екзотичні продукти, які, на

його думку, купувала його дружина, коли йшла в

магазин.

А от з усім решта довелось розпрощатися.

Друзі поклали Ебота на стіл. Джордж узявся

нишпорити по шухлядах, щиро сподіваючись, що

зарядний кабель ніхто не забрав. На щастя, Енні

знайшла його й увімкнула Ебота в розетку. Андроїд почав

помалу заряджатися у погаслих очах зблиснули
тьмяні вогники.

Енні радісно запищала. Поки вони чекали, коли

Ебот зарядиться, вона вирішила перевірити на

смартфоні свої повідомлення.

Що там? запитав Джордж.

Ура!!! Ми пройшли! Нас готуватимуть до польоту

на Марс!

Ура-а-а-а! Джордж аж підскочив від радості:

кращих новин у своєму житті він ще не чув. Я стану

астронавтом! Полечу в космос! На ракеті! Ура-а-а!
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Треба написати мамі... пробурмотіла Енні.

Вона швидко набрала мамі есемеску, а Джордж

подумав, що своїм батькам він не похвалиться, бо

на їхньому острові нема зв язку. Може, написати їм

звичайного листа ручкою на папері? Чи послати

голуба? Він і уявити не міг, що так за ними

сумуватиме.

Енні відправила повідомлення і дивилась на

екран телефону, сподіваючись, що мама тут же

відпише. Але у відповідь нічого не прийшло. їй теж

стало сумно, що нема з ким поділитися радісною

звісткою, але тут вони обоє нарешті усвідомили,
що на них чекає! Вони ж от-от стануть

астронавтами! Першими людьми, які ступлять на червону

планету!
І що тепер? збуджено запитав Джордж. Що

нам узяти з собою? Пора збиратися! Чому ми сидимо

склавши руки? Треба щось робити!
Не треба! заперечила Енні. Тут написано, що

не потрібно нічого з собою брати.
Ну то й добре, сказав Джордж. Бо в нас і так

є хіба вітамінне варення і робот, в якого сіла батарея.
А коли починається тренінг?

Завтра! відповіла Енні. Так скоро! Нам треба
добратися до Космодрому-2 і... Ой!..

Вона раптом посумніла.
Що таке? запитав Джордж.
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Нас мусить зареєструвати хтось із дорослих,

пояснила Енні. Без дозволу батьків ми не зможемо

взяти участь у програмі.
Твій тато зможе нас зареєструвати, відповів

Джордж. Мої батьки дали йому той папірець, де

вказано, що він відповідає за мене, поки їх нема.

Точно! вмить повеселішала Енні.

З коридору почувся тріск Ерік ішов мимо й

наступив на коробки з піцами.

Тату! гукнула Енні.

З-за дверей робочого кабінету вигулькнула Ерікова
голова.

Нас прийняли до космічного табору!
О, вітаю... пробурмотів Ерік.

До його сандалів і шкарпеток прилип кавалок піци,
але він, схоже, цього не помітив.

Завезеш нас завтра туди? запитала Енні. На

Космодром-2.
На Космодром-2? спохмурнів Ерік. Ні, не

завезу. І ви туди теж не поїдете. Я не їду і вам не

дозволяю. Крапка.
Він обернувся і пішов геть, залишаючи за кожним

кроком шматочки сиру на підлозі.
Кепські новини, сказала Енні скоріше

замислено, ніж розчаровано.

Джордж натомість почувався не те що

розчаровано його наче танк переїхав. Він знову опинився так
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близько і водночас так далеко від космічної

мандрівки ну чому, чому?!
А що як у перший день ми самі туди

доберемося? запитала Енні. А ввечері поїдемо додому, щоб
тато не дізнався...

Так не вийде, насупився Джордж: хвиля

розчарування накрила його з головою. Нас не пустять

всередину, якщо ми приїдемо самі.

Халепа, скривилась Енні. От якби в нас був
хтось схожий на тата чи маму, тільки нормальний і не

за тисячі кілометрів звідси...

Якраз тієї миті Ебот, напевно, повністю зарядився,

бо несподівано сів на столі, наче мумія, яка підвелася
з могили, і сказав:

Привіт, друзі! Я повернувся.

Увечері Джордж із Енні зустрілися на кухні. Ебот

досі лежав в Еріковому кабінеті, насолоджуючись

доступом до розетки після стількох днів активної

діяльності, що виснажила його батарею. Ерік теж заснув,

втомившись готувати цілий день варення, отож друзі
могли спокійно поговорити.

Обережно! сказала Енні, коли Джордж
зібрався сісти за кухонний стіл. Він дуже липкий. Ціла

кухня в татовому джемі!

До вечора вариво набуло різних кольорів:
плями на стільниці стали яскраво-блакитні, бризки на
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підлозі помаранчеві, а цятки на стелі кольору

авокадо.

Краще б твій тато вернувся до науки,

пробурчав Джордж. На цій вулиці є місце тільки для
одного божевільного кухаря, і його вже зайняла моя мама.

Ага, ліпше б він займався тим, що йому
виходить, сказала Енні. Має знайтися ще якась

робота, яка б йому підійшла. Мусить же з тих фізиків
бути якась користь.

Ерік завжди казав, що Всесвіт це просто

питання майстерності, мовив Джордж. Може, йому
майстром стати?

Г-м-м, задумалась Енні. Може, ліпше дідже-

єм. Або поп-зіркою.
Вони обоє розсміялися.

Ой, тепер я до всього липну, сказав Джордж.
Ходімо краще до будиночка на дереві.

Але надворі було типове британське літо: холодний

похмурий вечір і дощ як з відра.
Слухай! Джордж тицьнув на ключі від його

будинку, які висіли на гачку. Пішли до мене додому!
Може, там і поїсти знайдеться.

Я вмираю з голоду! відповіла Енні. Пішли!

Вони побігли під проливним дощем до паркану,

за яким починався сусідський сад. Пірнули в дірку
й помчали до будинку Джорджа. Брязкаючи
ключами, хлопець відчинив двері, й вони, обоє промоклі до
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нитки, опинилися на кухні завбільшки вона була
така сама, як і кухня Енні, от тільки геть на неї не

схожа. Джордж тут же почув знайомий аромат

засушених трав, печива, тертої моркви й лимонної цедри,
змішаний із різким запахом землі. Пахнуло домом.

Джордж клацнув вимикачем і жарівки-економки
засвітилися м яким, приглушеним світлом, геть не

схожим на яскравий блиск світлодіодних ламп, якими

Ерік освітлював свій дім.

Хух! Енні плюхнулась у крісло. Нормальна
хата.

«Ого, подумав Джордж. Якщо Енні назвала

мою хату нормальною, це вже щось. Напевно, по

сусідству справді все з їхало з котушок».

Нам потрібен план, сказав він уголос,

шукаючи по кухонних шафках чогось їстівного.

Натрапив на бляшанку з печивом, яке ще не зовсім

зачерствіло.
Лови! Джордж кинув печиво Енні та

спритно його піймала.

Смакота! вигукнула вона. Легендарне
печиво Дейзі!

Краще за Ерікове варення під назвою

«Переживи ядерну зиму», відповів Джордж.

Завтра ми будемо в космічному таборі!
радісно сказала Енні. Поїдатимемо харчі для
астронавтів!
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Думаєш? запитав Джордж. Там так

написано? Що ми на Землі будемо їсти космічні харчі?

Ну ясно! відповіла Енні. Ми ж мусимо

навчитися готувати з висушених продуктів.
А я й не знав, що в таборі таке буде, мовив

Джордж, який любив добре поїсти. Не думав, що

ми будемо харчуватися порошком стільки часу. До

речі, а скільки триватиме навчання?

Гм, цікаве питання, сказала Енні. Як не

дивно, там не написано. Начебто до кінця літа, але дати

не вказано.

І ми справді нічого не маємо з собою брати?
Справді, відповіла Енні. Вони все

забезпечують.

І це реально на Космодромі-2? Там, куди нам

заборонений вхід навіть з твоїм татом?

Якщо не віриш, прочитай сам, сказала Енні.

Чого ти до мене вчепився, як той реп ях?
Джордж зітхнув.
Я дуже хочу побувати в космічному таборі і

потрапити на Марс, мовив він. Дуже-дуже хочу. Але

мені здається, щось тут не так, не знаю чому...

Радісне хвилювання, яке огортало його на саму

думку про те, що от-от почнеться нова пригода,

перетворилося на неприємне, нудотне відчуття

у шлунку.

Розумію, про що ти, відповіла Енні. Деколи
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точно знаєш, що щось існує насправді, хоч ти цього

і не бачиш.

Наприклад, електричний струм, Джордж

тицьнув пальцем на жарівку.
І погане передчуття, додала Енні. Але ми

мусимо потрапити в космічний табір ану ж це

стане найкрутішою пригодою в нашому житті? Хто його

знає: може, все буде класно і так, як треба. Тим паче...

Треба пробратися на Космодром-2, аби

дізнатися, що сталося на Європі і що то за проект

«Артеміда», сказав Джордж.
Наскільки я знаю, тата вигнали з Космодрому-2

після того, як він почав розпитувати про Європу і про

ту дірку на льоду. Тому ми повинні туди потрапити,

навіть якщо нам не дуже хочеться, мовила Енні.

Але ж насправді нам хочеться, заперечив

Джордж.
Ще й як!

Значить, ми просто не можемо проґавити свій

шанс! Джордж повеселішав, коли почув, що Енні

такої ж думки про космічний табір, як і він.

Добре, коли сумніви хапають не тільки тебе.

Поки будемо на Космодромі-2, мусимо
довідатися про все якомога більше, сказав він.

І зробити так, щоб тата взяли назад на

роботу, мовила Енні. Поки він не наварив ще одну

каструлю варення!
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І не помалював усі стіни в хаті, сказав Джордж,
помітивши на своїй руці яскраво-зелену пляму.

Роботи повно, зауважила Енні. Аще ж треба
дістатися на Марс.

Нічого, впораємося, відповів Джордж.
Тільки треба пильнувати за помічницею твого тата

Рікою Дур. Без неї тут точно не обійшлося.

Вона просто помішана на правилах, сказала

Енні. Як директорка школи, яка вічно всіх дістає.

Тато, певно, чимось її рознервував. Йому це добре
вдається, сам знаєш. Але я сумніваюсь, що та Ріка аж

така злюка. Як думаєш?
Не знаю! відповів Джордж. Скоро

довідаємось!



Джордже!Міцно заплющені повіки залило яскравим

світлом. Джорджеві здавалось,

що він борсається у воді,
намагаючись виплисти з глибин

океану на поверхню.

Джордже! знову

шепнув голос, і чиясь рука

поторсала його за плече.

Він обернувся на другий бік.

Ні! сердито прошипів
той самий голос. Вставай!

Пора їхати! Твій одяг унизу.

Вилазь із ліжка!

Загорнувшись у ковдру, наче

у плащ супергероя, Джордж
виповз із кімнати, мов та сонна муха, й подибав
сходами вниз. Зайшов до Ерікового кабінету, мало не

перечепившись через поріг, і побачив свій одяг на

стільчику у спорожнілій кімнаті. Навіть із напівзаплющеними
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очима він помітив, як сильно змінився кабінет, коли

звідти забрали всі Ерікові причандалля.
Він одягнувся й пішов на кухню Енні вже

чекала на нього, вбрана в широкі штани з кишенями,

футболку й блискучі кросівки. Біляве волосся було
зав язане у хвостик. Джордж сто років не бачив її

такою веселою.

Ну все! Поїхали! сказала Енні.

Джордж кивнув. Напередодні ввечері вони склали

план. Здається, занадто фантастичний, але хто його

знає, як там буде... Може, їм усе вдасться.

А де Ебот? пробурмотів Джордж.
Пішов по машину, відповіла Енні. І вже,

напевно, чекає нас на вулиці. Побігли!

Вона помчала коридором до дверей,
потягнувши за собою Джорджа. За мить вони вискочили

надвір.
І справді: перед будинком стояла синя безпілотна

автівка Ебот забрав її з паркінгу, зарядив і тепер

чекав у салоні на Джорджа з Енні. Вони вирішили, що
на місці водія має сидіти Ебот. Тоді інші водії, які повз

них проїжджатимуть, не помітять нічого

незвичайного й подумають, що то просте собі авто з простими

пасажирами. А Ебот татусь, який везе двох дітлахів.
Звичайна щоденна поїздка.

Певна річ, поїздку з андроїдом у ролі «татуся», до

того ж в автомобілі, який сам собою керує, важко
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назвати звичайною. Але про це не конче всім знати,

подумала Енні.

А як ми втрапимо на Космодром-2? запитав

Джордж, дивуючись, чому він не подумав про це

напередодні.

Надворі тільки починало світати на небі

виднілася яскрава цятка Венери.
Ми ж навіть не знаємо, де це!

Ми ні, зате автівка знає! весело відповіла
Енні. Дивись!

Щоб завести автомобіль, Еботу, який мав такі ж

відбитки, як і Ерік, досить було торкнутися

вказівним пальцем середини керма. Коли двигун ожив,

Енні сказала роботові тицьнути на екрані бортового

комп ютера на останній пункт призначення,

збережений під назвою «Космодром-2».
А мій палець теж би так спрацював? запитав

Джордж, остаточно прокинувшись: схоже, вони таки

доберуться, куди треба!
Ні, відповіла Енні. Тут усе керується

дотиком, але комп ютер реагує тільки на татові

відбитки. Або Еботові, усміхнувшись, вона обернулася
до Джорджа, який вмостився на задньому

сидінні.

На панелі засвітилися індикатори.

Пристебнися! скомандувала Енні, затягуючи

пасок безпеки.
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Джордж пристебнувся. Енні поклала Еботові руки

на кермо. Насправді керувати він не буде, бо вона

завбачливо вимкнула опцію ручного управління,
але їй хотілось, щоб усе виглядало якомога

правдоподібніше.

Уперед! вигукнула вона.

Машина виїхала на дорогу й рушила до

Космодрому-2.

Джорджеві їхалося не надто комфортно. По-перше,
він сумнівався, що Енні чи Еботові варто довіряти

автівку, що їде по дорозі. По-друге, вона не їхала, а

летіла! Налаштування, які Ерік обрав того дня, коли

повертався, розлючений, із Космодрому-2, очевидно,
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й досі були активними. Машина мчала вперед,

прокладаючи собі шлях туди-сюди, туди-сюди,

у ранковому потоці транспорту, поки нарешті
вибралася на трасу, що вела за місто. В одному місці автівка

так різко ввійшла в поворот, що два колеса аж

відірвалися від асфальту!
А-а-а-а-а! запищала Енні на передньому

сидінні, коли машина ще дужче «натиснула» на газ.

Втім, пищала вона не так зі страху, як із радості
й збудження.

Тримайся! почувся ззаду голос Джорджа.
Його кидало то вліво, то вправо тільки б не

знудило! Джорджеві батьки не мали навіть звичайного

автомобіля, в якому сам сидиш за кермом, і до такої

їзди він не звик! Навіть Енні міцно заплющила очі,

вчепившись у пасок безпеки.

Можеш зробити так, щоб вона їхала

повільніше? гукнув Джордж.
Не можу! крикнула у відповідь Енні. Я

боюся щось чіпати! Ану ж вона зупиниться, або ввімкне

задню передачу, або завезе нас не туди, куди треба.
Або ще додасть газу!

За вікном пролітали поля, зливаючись в одну зелено-

жовто-коричневу пляму. «Ще трохи газу і ми

злетимо!» з острахом подумав Джордж. Йому хотілось

політати, але не в кумедній Еріковій машинці, а в

нормальному літаку.
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Зате Ебот явно насолоджувався поїздкою нудота

йому не загрожувала, бо ж у роботів немає шлунку.

Його волосся розвівалося на вітрі, що дув із

прочиненого вікна; він здавався розслабленим і

безтурботним. І взагалі: за кермом автівки, що мчала вперед,

Ебот був схожий на справжнього жевжика.

Нарешті машина сповільнилась і звернула на

довгу алею без жодних знаків, яка вела поміж високого

живоплоту до таємного космічного об єкта

Космодрому-2. Алея була схожа на просту сільську дорогу,

яка біжить кудись у поле. Добре, що автівка знала,

куди їхати, бо пасажири уявлення не мали!
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За якийсь час дорогу перегородив шлагбаум у

червону й білу смужку. Обабіч дороги на стовпцях стояли

дві невеликі чорні коробки. А біля них знаки з

написами «ЗАКРИТА ТЕРИТОРІЯ!» та «СТОРОННІМ ВХІД

ЗАБОРОНЕНО!». За шлагбаумом простягався паркан

із колючим дротом такого височезного друзі ще не

бачили.

І що тепер? запитав Джордж. Як ми

проїдемо всередину?
Енні опустила вікно й уважно глянула на чорну

коробку по цей бік дороги. На ній видно було тільки

невеличкий екран.

Ага, знаю! вигукнула вона.

Енні дістала телефон, пролистала повідомлення,
знайшла те, що шукала, й піднесла телефон до екрана.

Джордж, наче гусак, витягнув шию із заднього сидіння,

аби краще роздивитися, що там відбувається. Екран
засвітився зеленим, Енні забрала телефон, і Джордж

прочитав напис на яскраво освітленому фоні.
«Вітаємо, астронавти! Вітаємо, Джордже Ґрінбі!

Вітаємо, Енні Белліс! Проїжджайте до головного

корпусу».

Червоно-білий шлагбаум піднявся, і авто рушило

вперед точніше, шугнуло, а не рушило, щоб

загорожа, бува, не гепнулася йому на дах.

А звідки вони знають, що то ми? здивувався

Джордж.
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Вони прислали нам

у листі штрих-коди,

пояснила Енні. І сказали,

що це все, що нам треба
взяти з собою.

Добре, що все

спрацювало! мовив Джордж.
Але система безпеки в них

не дуже. Тут нікого нема.

Та поки машина

наближалась до фігурки, яка
стояла далеко в полі, Джордж

помітив, що довкола

літають якісь чорні пташки. Проте коли ті підлетіли

ближче, аж до вітрового скла й вікон, він побачив, що

ніякі то не пташки, а крихітні летючі камери з

червоними «очима», які раз у раз блимали.

Дрони! вигукнула Енні. Нас знімають!

Вона поправила хвостик на голові й широко

всміхнулась ану ж хтось за ними зараз спостерігає!
А якщо ми не ті, на кого вони чекають, на нас

спустять роботів-собак! напівжартома сказав

Джордж.
Енні здригнулась. Під їхавши ближче, вони

побачили залитий сонцем головний корпус.

Виглядав він дуже незвично: наче куля, покрита

мільйонами перехрещених сталевих прутиків. Обабіч
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стояли бетонні будівлі без вікон. Ніде ні живої душі.
Це місце зовсім не було схоже на ті, де колись

працював Ерік на старі, пошарпані університетські

корпуси, в яких кипіло життя й вирувала енергія,
а в довколишніх парках їли бутерброди й читали

книжки студенти і походжали собі професори,
заглиблені в серйозні дискусії. Там панувала зовсім

інша атмосфера, ніж коло цих порожніх, стерильних

будівель, немовби перенесених із далекого

майбутнього.

Автівка заїхала на переповнену стоянку і

зупинилася на місці, де на стіні висіла табличка з пошкрябаним
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написом «Професор Белліс» комусь явно свербіли

руки його стерти.

Приїхали! вигукнула Енні й вистрибнула з

машини.

Вона підійшла до того боку, де сидів Ебот,
відчинила двері і витягнула його з машини, поки Джордж

вибирався із заднього сидіння. Вони пішли за знаком

«Астронавти туди!» і опинилися біля входу в

головний корпус.

Моторошно виглядає, сказав Джордж, коли

вони зупинилися в затінку будівлі й подивилися

вгору, де на тлі безхмарного синього неба чорнів її силует.

Красива споруда, задумано відповіла Енні.

Але якась холодна і непривітна.
Сподіваюся, Ерік не розлютиться, коли прочитає

нашу записку, мовив Джордж.
Він зітхнув, згадавши про листа, якого вони з Енні

залишили на столі для Еріка. Вони написали, що

поїхали в космічний табір і що спробують подзвонити

йому з Космодрому-2 і розповісти, як їм там ведеться.

Ну що ж, ідемо пошукаємо Арте... не встиг

договорити Джордж, бо Енні тут же його перебила.
Ш-ш-ш-ш! зашипіла вона й тицьнула пальцем

на дрон. Не кажи того слова вголос!

І вони рушили до дверей, ще на один крок

наблизившись до космосу й до наступної пригоди.



Енні
та Джордж штовхнули масивні двері, що вели

до головного корпусу, й опинилися у майже

порожньому вестибюлі. Над їхніми головами

здіймався купол, споруджений із тисяч металевих балок,

покритих блискучим склом. На поліровану підлогу
падали уламки сонячного світла. Якби то був інший

день, вони б зупинились і довго милувалися

дивовижною спорудою. Але сьогодні на них чекала купа

справ.

Попереду стояв стіл, над яким висів великий

плакат із написом: «ВІТАЄМО, АСТРОНАВТИ! ВАША

ПОДОРОЖ ПОЧИНАЄТЬСЯ ТУТ!». Якийсь чоловік із

жінкою, вбрані у сині комбінезони, щось пакували

в коробки. Енні з Джорджем схвильовано рушили до

них, Ебот слідом за ними.

Доброго дня! привіталася Енні. Ми

приїхали на програму підготовки астронавтів.
Ви трохи запізнилися! усміхнулась молода

жінка; Ебота вона не помітила. Всі учасники вже

на місці. За кілька хвилин почнеться інструктаж.
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Раптом колега штурхнув її у плече жінка глянула

на нього, потім повернулась назад і мало не

підскочила. Чоловік із жінкою нажахано витріщилися на

Ебота. Злякавшись їхньої реакції, Енні з Джорджем
теж обернулися. Але нічого дивного не побачили

тільки те, що на Еботових окулярах теж з явилися

цятки Ерікової яскраво-зеленої фарби.
Хіба це не...? прошепотіла жінка до свого

колеги.

Не знаю! шепнув він у відповідь. Я ніколи

його не бачив!
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Я бачила, але тільки раз, сказала жінка.

Тому я не впевнена, але він дуже на нього схожий.

Як вас звати? нервово запитав чоловік,

звертаючись до Джорджа із Енні.

Джордж Ґрінбі! Енні Белліс! одночасно

відповіли вони. Почувши прізвище «Белліс», люди за

столом охнули. Чоловік глянув на екран планшета.

По-моєму, всі учасники вже зареєструвалися! Ви

впевнені, що вас зарахували? запитав він із

сумнівом, підозріливо глипнувши на Ебота.

Впевнені! На сто відсотків! Енні витягнула

телефон. Ось, дивіться: штрих-коди з

підтвердженням реєстрації!
Вони з Джорджем перезирнулися обоє відчули

гостру тривогу, так наче їх хтось голкою штрикнув.

Що ж таке сталося на Космодромі-2, що ті двоє мало

не підскочили, коли Енні назвала своє прізвище?

Чому ці такі милі, на перший погляд, люди

налаштовані проти Еріка? Джордж із Енні, ясна річ, знали,

що в Еріка були проблеми на роботі і що з Європою

відбувалося щось дивне. Але тепер вони зрозуміли,
що за цим всім ой-ой! ховалося щось набагато

зловісніше.

Джордж голосно ковтнув слину. Назад вертатися

вже пізно, подумав він. Та йому й не хотілося

вертатися, адже він мріяв стати астронавтом. Він

намагався підбадьорити Енні й сподівався разом із нею

10fi



розгадати таємницю «Артеміди» і з ясувати, що
трапилося з Еріком на Космодромі-2. Але цей горішок,
схоже, був надто міцний для простого хлопця і його

подруги.

Жінка взяла телефон і зісканувала штрих-коди.
Ай справді! здивувалась вона. Ви

зараховані як додаткові учасники, ось чому вас нема в

основному списку.

Нічого не розумію, пробурмотів
чоловік. Навіщо вони пускають сюди когось із

прізвищем «Белліс» після того, як...

Ш-ш-ш! Вона є у списку, перебила його

жінка. Значить, ми мусимо її пропустити!
Нам потрібен дозвіл когось із дорослих,

сказав чоловік.

Його очі бігали з боку в бік він явно почувався

не у своїй тарілці.
Без проблем, сказала Енні, уже не так

впевнено, як раніше, хоч вона старалася цього не

показувати. 3 нами є дорослий, і він може підписатися за

нас обох.

Ось, візьміть папірець, взявся пояснювати

Джордж. Мої батьки поїхали у відпустку на ферму.
На острів. З моїми сестричками, Юноною і Герою.

Тому вони не змогли сюди прийти. Але вони дали
дозвіл, щоб...

Енні наступила йому на ногу.
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Замовкни!

засичала вона.

Еб... Тату! Енні

погукала робота.
Підпишися тут. Будь
ласка! лагідно

додала вона. Будь
ласочка, як справжній
татко!

Вона розуміла, що
її слова звучать дуже

фальшиво, але ж

треба щось казати. З

роботом мусиш говорити

інакше, аніж з батьками.

Андроїд ступив крок уперед, чемно всміхнувся
і притиснув долоню до екрана, щоб перенести туди

Еріковий електронний підпис. На екрані висвітилися

карлючки: «Ерік В. Белліс».

Ох, то справді він! вражено охнула жінка.

Дякую, що підтвердили реєстрацію цих двох

астронавтів у програмі, сер, стримано сказав

чоловік. Викликаю охорону, щоб вивела вас із території.
Не треба, квапливо сказала Енні. Він знає

дорогу до стоянки.

Працівники Космодрому-2 здивовано на неї

глянули, однак Ебот уже обернувся і рушив до дверей.

110



Я люблю тебе... тату! Енні гукнула

навздогін андроїдові, щоб їхнє прощання виглядало трохи

правдоподібніше.
Але Ебот навіть не озирнувся. Цієї миті у вестибюлі

з явилися два високі блискучі роботи.
Агов, діти! сказала жінка, і голос її

прозвучав неприродно весело. Ось ваші пейджери. Вони

повідомлять вам, як пройти до роздягальні, де

лежать ваші комбінезони. Усі особисті речі й

електронні пристрої планшети і телефони залиште

у шафках. За них можете не хвилюватися. Пейджери

мусять бути увімкнуті весь час, поки ви

перебуватимете на території Космодрому-2. Вони

підказуватимуть вам, що робити і куди йти далі. Бажаю успіху!
Енні з Джорджем мовчки відійшли від стола на

пейджерах червоними літерами висвітилися

вказівки. Але вони встигли почути, як чоловік шепнув до

жінки:

Бачила? Він навіть не попрощався з ними! Навіть

не обернувся! Правду вони кажуть професор
Белліс не має в собі нічого людського!

Джордж міцно схопив Енні за лікоть і потягнув за

собою він знав, що їй хочеться повернутись і

пояснити тим двом працівникам, що вони говорять

дурниці.

Мовчи! прошепотів він. їм не можна нічого

казати!
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Енні сердито зиркнула через плече і промовчала,

але з виразу її лиця було ясно, що здаватися вона не

збирається.
Знаю! буркнула вона. Але так нечесно!

Вона провела поглядом дрон, що якраз пролітав
повз.

Ну добре! зітхнула Енні, і на її обличчі

з явилась широка, але фальшива посмішка. Пішли

космічний табір чекає!

Раптом пейджери голосно запікали: «У пункті

управління польотами починається інструктаж!»
Побачимось по той бік! гукнула Енні й побігла

до дівчачої роздягальні.

До зустрічі в космосі! сказав свою улюблену
фразу Джордж.

Він ще раз глянув на порожній коридор і зайшов

у роздягальню.



Опинившись у пункті управління польотами, Енні

з Джорджем нарешті усвідомили, куди вони

потрапили. Вони тренуватимуться, щоб стати

астронавтами й полетіти на Марс! Тобто одного дня вони мча-

тимуть до червоної планети у космічному кораблі! І не

просто щоб сісти на поверхню Марса й тут же

полетіти назад вони з нуля будуватимуть там поселення

для людської раси! їх чекає подорож туди, куди ще

ніколи не ступала нога людини! їм обом перехопило

подих. Вони так перейнялися іншими таємницями
що то за «Артеміда»? чому тато Енні раптом перестав

займатися наукою? звідки на Європі взялася дірка

у кризі? що мало не забули: скоро їх чекає

неймовірна космічна подорож! Востаннє подія такого

масштабу відбулася дуже давно ще тоді, коли людина

висадилася на Місяці.
Енні з Джорджем сяк-так протиснулися

досередини пункт управління польотами був напхом
напханий комп ютерами: вони керували численними

космічними апаратами, які рухалися орбітою довкола
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Землі чи довкола інших планет у Сонячний системі

або летіли кудись за визначеним маршрутом.

Колись космічними місіями управляли з різних
місць по всій планеті. Але що більше космічних

кораблів і роботизованих місій запускали в космос, то

складніше було їх відстежувати. Одним із багатьох

завдань Космодрому-2 було стежити за всім, що
літає в космосі: від супутників і космічних кораблів до
віддалених дослідницьких космічних апаратів. Тепер
за тим, чим люди й роботи займаються у космосі,

стежила одна мегакорпорація.
Стіни пункту управління польотами були завішані

екранами, що показували, як різні космічні місії

рухаються Сонячною системою. Деякі виводили

зображення, які надіслали планетоходи з поверхонь

планет, супутників чи комет. Інші відображали потоки

необроблених даних, просто з космосу, які ще треба
було профільтрувати і перетворити на розпізнавану

інформацію.
На кількох екранах Енні з Джорджем бачили

траєкторії польоту різних роботизованих місій, які летіли

Сонячною системою. Ще один стежив за

Міжнародною космічною станцією на екрані було видно, як

поверхнею Землі дутою рухається ніч. На екран

можна було вивести зображення із поверхні Місяця чи

Марса в режимі реального часу. Захопливе видовище!

З однієї кімнати можна було помандрувати в будь-
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який закуток космосу! Тільки один екран праворуч

унизу стояв порожній. Усі решта відображали
потоки інформації про рух людини й роботів космічними

просторами.

Неймовірно! у Джорджа аж настрій піднявся.
Відколи вони переступили поріг Космодрому-2,

він уперше зрадів, що сюди потрапив. Хлопець роз-

зирнувся. Довкола не було нічого зловісного: ні

роботів-охоронців, ні дронів. Тільки десятки

реальних, звичайних людей, які про щось збуджено
балакали.

Позаду на балконі стояв гурт працівників Космо-

дрому-2 перехилившись через перила, вони махали

учасникам табору. У кімнаті не було де яблуку впасти.

Довкола працівників у яскраво-синіх комбінезонах

стояла групка «чужаків» їх було легко визначити,

бо вони мали на собі звичайний одяг. Біля них

переминалися з ноги на ногу молоді хлопці й дівчата в

синіх комбінезонах. Енні з Джорджем, обоє товариські
за вдачею, усміхнулися до пари новобранців.

Привіт! сказав Джордж до свого ровесника,

який проходив мимо.

Той здригнувся і поспішив геть. Енні спробувала
заговорити до старшої дівчинки, але та пішла собі,

не глянувши в її бік.

Вони навіть вітатися не хочуть!
прошепотіла Енні до Джорджа. І ти хочеш, щоб ми дев ять
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місяців просиділи в одній бляшанці разом із ними?

Глянь! Усі привели сюди своїх батьків! їм не

скомандували йти геть!

Попри все, Джордж подумки радів, що його

рідних тут нема. Близнючки перевернули б усе догори

дриґом. Він би анітрохи не здивувався, якби глянув

на котрийсь із моніторів а там вони управляють

марсоходом, тоді як його тато читає лекції
працівникам Космодрому-2 про екологічні (й не дуже) аспекти

космічних подорожей.
На другому боці переповненої кімнати чиїсь батьки

вчепилися до працівників Космодрому-2 і голосно їх

допитували.

А вона отримає додаткові бали за участь у

програмі? цвенькотіла мама з гострим, як у лисиці,

лицем і пухкими губами; тато розгублено роззирався
навсібіч, не маючи до чого вчепитись смартфон
довелось залишити при вході. Ми хочемо додати

це до її резюме. Це дуже важливо!

Джордж глянув у їхній бік. Ця жінка худюща, як

тріска, тільки губи пухкі була повного

протилежністю його мами, усміхненої, круглолицьої і лагідної.
А що таке резюме? пошепки запитав він Енні.

Ну така штука, де записуєш все, що ти зробив,
«пояснила» Енні.

Це буде наступний пункт після навчання в

консерваторії, занять з балету, бездоганних оцінок,
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волонтерства у притулку, уроків із вищої математики

й участі в юнацькій олімпійській команді з греблі,
не замовкала чиясь настирлива мама.

Джорджеві щелепа відвисла.
Нічого собі! сказав він Енні. А я думав, це ти

в нас супервідмінниця і спортсменка.

Йому аж мурашки забігали по спині. За жодним

із цих досягнень не відчувалося щастя чи радості

навряд чи дівчинка так любила ті заняття, що просто

не могла ними не займатися. Звучало так, ніби за цим
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переліком ховалися неймовірні зусилля і зціплені

зуби.
А ще вона веде щотижневу колонку в

кулінарному журналі для підлітків!
Її доньку, схоже, анітрохи не вразило фантастичне

місце, в якому вона опинилася. Стояла собі, спокійна

як удав, до всього байдужа. Думками вона явно літала

десь дуже далеко.

Раптом усі екрани на стінах погасли. У кімнаті

стало темно, наче от-от мало початися шоу. Навіть

батьки, які ніяк не могли вгамуватися зі своїми допитами,

перестали фуркати і пирхати й нарешті замовкли.

За мить екрани ожили. На кожному з них з явилася

та сама панорама: неймовірно красиве зображення
ділянки космосу, де народжуються нові зорі.

Схоже на Космосовий портал! шепнула Енні

до Джорджа. Коли тато попросив Космоса

показати нам, як у космосі народжується зірка...
Це, напевно, зображення з космічного

телескопа, відповів Джордж.
Але воно рухається! заперечила Енні.

І справді: гігантські хмари газу й пилу не були
нерухомі, наче на фотографії. Вони рухалися: стягнулися

під дією сили тяжіння в кулю, яка так сильно

нагрілась, що почала спалювати водень на гелій і утворила

нову зорю. Усі присутні так і прикипіли до екранів,
спостерігаючи за надзвичайно яскравим спалахом
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зірки. У її розпечених «нутрощах» утворилися хімічні

елементи. А коли зірка більше не мала що спалювати,

стався вибух. Колосальний, яскравий, потужний
вибух наднової. Зовнішня оболонка зірки відділилася
й полетіла в космос знову як величезна й гаряча

газо-пилова хмара.

У центрі гігантського вибуху залишилося ядро

величезної зорі, яке стягнулося і перетворилося на

точку в космосі, де сила тяжіння така сильна, що ніщо

навіть світло не може звідти вилетіти. Унаслідок

смерті масивної зорі утворилася чорна діра.
Раптом з чорної діри почало щось з являтися...

Глядачі приголомшено спостерігали, як частинки, що

вилетіли звідти, склалися докупи й утворили

людську постать, яка чіткішала й чіткішала, аж поки не

заповнила собою весь екран.

Незабаром почувся звук.

Мої шанування, дорогі мандрівники!
промуркотів чийсь голос.

Усі присутні голосно охнули. Голос був такий

мелодійний і привабливий, що Джордж відчув, що готовий

зробити все, що той йому скаже.

Вітаю! продовжував голос.

Обличчя на екрані стало чіткішим. Джордж із Енні

здогадалися, що то, мабуть, Ріка Дур вони бачили

її фото в інтернеті. Але тепер стало ясно, що

фотографія і близько не може передати, яка вона чарівна
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в реальному житті. Образ
на екрані притягував їх

обох, наче магніт. Вони на¬

віть подумати не могли, що

таке може статися.

Вітаю на Космодромі-2,
космічні мандрівники!
казала далі постать. Мене

звати Ріка Дур. Я очолюю

Космодром-2.
Навіть Енні схвально

закивала головою, дарма що Ріка

тепер займала місце її тата.

Космодром-2,

продовжувала віртуальна Ріка, має дві найграндіозніші

у світі цілі щодо дослідження космосу. По-перше,
послати людину в Сонячну систему та за її межі. І по-друге,

знайти позаземне життя в космосі й привезти його на

Землю для науковихдосліджень. Це два найбільші

проекти в історії людства. І ви, кандидати, до них причетні!
Вітаю вас, що ви так далеко дійшли! Ви вже зробили
свої перші кроки до космосу! Перемогли десятки тисяч

інших заявників і пройшли до програми підготовки

молодих астронавтів для польоту на Марс!
Вона крута, шепнув Джордж до Енні, коли всі

навколо радісно загукали й заплескали. Я думав,

що Ріка це якийсь монстр, а вона класна!
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Ви найкращі й найрозумніші кандидати. Це
перший етап, на якому ми тренуватимемо у вас навики,

потрібні для того, щоб вижити в космосі. На другому

етапі буде відбір. Хто космічний пил, а хто ядерні
відходи? Кого ми відкриємо, як бозон Гіґґса, а кого

відкинемо, як теорію стаціонарного Всесвіту?
Енні мучили суперечливі почуття. їй хотілось

ненавидіти Ріку, бо та зайняла місце, на якому мав би

зараз бути її тато, а з іншого боку, Ріка була реально

крута і Енні хотіла почути, що ж вона скаже далі.

Хто адаптується й виживе, а хто вимре?
Я! Я! Я! попіднімали руки учасники

тренінгу. Я хочу вижити! Я хочу стати астронавтом! Я хочу

жити на Марсі!
У космос зможуть полетіти не всі,

продовжувала Ріка; її величезне лице, яке відображалося на

всіх екранах, набуло виразу медової щирості й

співчуття. Кілька з вас стануть переможцям, а решта,

на жаль, вибудуть з програми.

Вона усміхнулась.
З цієї хвилини починається навчання,

сказала вона життєрадісно. Ви дізнаєтеся про

життя у космосі та про завдання, що їх виконуватимете

на Марсі. Наприкінці тренінгу вас поставлять у пару

з іншим кандидатом. Разом ви долатимете серію

випробувань. Щоб полетіти в космос, треба робити все

як годиться не тільки задля себе, а й задля своїх
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колег-мандрівників і космічної колонії. Ви станете

першими людьми, які оселяться на іншій планеті!

Ви заснуєте позаземну цивілізацію ваші нащадки

житимуть тисячі років після нас. Відчуваєте, як

риплять ваші космічні черевики, торкаючись поверхні

червоної планети? Подивіться вдалину: бачите, як на

тлі рожевого неба над порожнім марсіанським обрієм
сідає Сонце?.. Поступово слабші кандидати

вибуватимуть з програми. До кінця дійдуть тільки найсильні-

ші! Успіху, новобранці! із запалом сказала Ріка.

Нехай переможуть найкращі!



Розділ дев'ятий
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Наприкінці
тижня Ріка прийшла до пункту

управління польотами, щоб привітатися з

учасниками тренінгу. Вона стояла, впевнена й урівноважена,

у центрі кімнати: струнка постать у синьому

комбінезоні на тлі гігантських екранів і в оточенні уже

знайомих їм роботів. Вона викликала таке ж захоплення

й зачарування, як і тоді, коли Джордж із Енні бачили

її на екрані. Майбутні астронавти штовхалися і

пробиралися наперед, щоб стати якомога ближче до неї,

так наче Ріка була поп-зіркою, а вони її фанатами!
Вітаю! усміхнулась Ріка, і натовп слухачів

мало не вмлів від розчулення. Сподіваюсь, вам
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подобається з нами працювати. Для декого

мандрівка тільки розпочинається. А комусь час вирушати

додому.

У її голосі прозвучав смуток, ніби їй справді було

дуже прикро, що дехто з учасників пасе задніх.

Працівники Космодрому-2 тим часом підходили

до декого з учасників, плескали їх легенько по плечу

і жестом показували йти слідом за ними. Ті, впевнено

усміхаючись: «Мене обрали для наступного етапу!»
квапилися вслід за дорослими.

Ріка озвалася знову.

До етапу випробувань пройде лише дванадцять

дівчат і дванадцять хлопців. Якщо до вас підійшов

один із чудових працівників Космодрому-2, це

означає, що ми, на жаль, мусимо з вами попрощатися. Ви

повернетесь додому з гордістю за те, що вас обрали
для цієї унікальної програми і що ви долучилися до

того, аби допомогти людству підкорити простори
Сонячної системи.

Новобранці почали нервово роззиратися навсібіч,

усім серцем сподіваючись, що їх ніхто не поплескає по

плечі і їм не доведеться їхати додому. Енні з Джорджем

глянули одне на одного цікаво, що буде з ними?

Джордж відчував, що хтось от-от торкнеться його

плеча! Але ні, до них ніхто не підійшов, і зовсім скоро у

напівпорожній кімнаті залишилось якихось два десятки

учасників.
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Перш ніж почнеться наступний етап відбору
випробування, вас поставлять у пару з кимось із

колег, проворкотілаРіка. Ми вже вирішили, хто з ким

буде в команді. Зараз я зачитаю прізвища слухайте
уважно. Повторюю ще раз: ви мусите пройти наступний
етап у парі. Досі вас навчали й оцінювали

індивідуально, та коли ви потрапите на Марс, вам доведеться діяти
в команді з колегами-астронавтами й разом будувати
колонію на червоній планеті. Не забувайте: подорож на

Марс це не туристична мандрівка! Ви летите туди, щоб

заснувати там людське поселення першу позаземну

людську цивілізацію в Сонячній системі! Тому ми

повинні переконатися, що ви вмієте працювати в команді.
Енні та Джордж не сумнівалися, що їх поставлять

у парі, тож не хвилювалися і просто чекали, поки інші

учасники змірювали одне одного поглядами. Вони

приїхали сюди разом і триматимуться купки й

надалі. Попередні етапи тренінгу вони теж долали

разом. Енні та Джордж довіряли одне одному у скрутні
моменти, разом пережили не одну неймовірну
космічну пригоду і збиралися проходити тренінг як одна

команда а хіба можна інакше? Тому коли

виявилося, що їм доведеться розійтись, вони почувалися так,

ніби їм на голову вилили відро холодної води!

Першим зачитали прізвище Енні, і Джордж
подумав, що зараз назвуть його ім я. Але ні! Партнеркою
Енні стала Леонія Девріс.
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О ні, тільки не це! прошепотіла Енні. Тільки

не вона!

Леонія Девріс та сама дівчинка з порожнім

виразом обличчя, чия настирлива мама влаштувала

комедію у перший день. Вона глянула на Енні на її

обличчі не з явилося жодних емоцій, хіба що

промайнула ледь помітна насмішка.

Коли зачитали всі прізвища, юні астронавти стали

парами навпроти довгого ряду комп ютерів у пункті

управління польотами, обличчями до великих

екранів. Джордж зайняв місце поруч зі своїм новим

партнером щуплим сором язливим хлопцем з Росії на

ім я Ігор.

Ну що, астронавти... чарівним голосом

прощебетала Ріка.

Енні подивилась на неї, і раптом її охопило дивне

відчуття. Джорджа запитати не було як, бо він стояв

надто далеко від неї, але їй зненацька здалося, що

вона вже десь бачила Ріку. їй вилетіло з голови, коли

і де саме, але вони сто відсотків перетиналися з нею

раніше. Точно не на Космодромі-2.1 звали її тоді не

Ріка Дур...
...настав час випробувань! перервала її думки

Ріка.

Екрани за її спиною, які щойно
транслювали дивовижні зображення з космосу, раптом

стали яскраво-червоні, помаранчеві й жовті. Почувся
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оглушливий шум так реве космічний корабель

через кілька секунд після запуску. Тієї ж миті у всіх

голосно запікали пейджери. Енні швидко крутнула

свій, аби прочитати, що написано на екрані.
Та не встигла вона розібрати слів, як довгі холодні

пальці Леонії лещатами стиснули її зап ястя. Леонія

потягнула її за собою, швидко пробираючись
уперед її ноги рухалися чітко, туди-сюди, туди-сюди,

наче ножиці. Леонія явно знала дорогу. Вона

тягнула Енні за собою коридорами, угору по сходах,

порожніми подвір ями
між корпусами, час від

часу зупиняючись, щоб

перевірити на пейдже¬

рі, чи вони рухають¬

ся у правильному на¬

прямку.

Нарешті вони

дісталися до споруди на

протилежному кінці

Космодрому-2. Енні

задихалась і хотіла пити

їй здавалось, що вони

пробігли кілометрів
з десять, не менше. Лео¬

нія навіть не спітніла. Її мармурове обличчя так і було
безвиразне й незворушне; в очах, над якими навис¬
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ли повіки, не було жодних емоцій. Леонія

відчинила навстіж масивні подвійні двері й штовхнула Енні

досередини. Енні тільки встигла вловити в повітрі
їдкий запах хлору, як Леонія уже невтомно помчала

вперед...

Джордж та Ігор залишилися далеко
позаду стояли, розгублені, біля головного входу до пункту

управління польотами.

Побігли! вигукнув Джордж, показуючи

пальцем на інших новобранців, які щодуху мчали до

великої споруди.

На мою думку, їхнє припущення не до кінця

правильне, засумнівався Ігор.
Хочеш сказати, вони біжать не туди, куди

треба? перепитав Джордж.

Да , кивнув Ігор.
Він тицьнув в іншому напрямку, де виднілися дві

крихітні фігурки, що летіли зі швидкістю бігунів-
чемпіонів.

За ними нам рухатись треба.
«Цікаво, Ігор навмисно говорить як Йода чи

перекладає з російської і тому в його реченні такий

дивний порядок слів?» подумав Джордж. Але в нього

не було часу питати. Глянувши туди, куди показував

пальцем Ігор, він упіймав поглядом сонячного зайчика

*Так (рос.)
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на білявому хвостику і зрозумів, що однією з фігурок

удалині може бути Енні. Треба бігти слідом за нею.

Ага, сказав він. Добре, що ти їх побачив!

Швидко за ними!

Він кинувся, було, вперед, але потім обернувся і

побачив, що Ігор плентається позаду, звісивши голову,

наче ослик.

Ти не можеш

скоріше? запитав Джордж.
Хлопчина ображено

глипнув на нього.

Нєт , заперечно

похитав головою і

зітхнув. Я математик, а не

спортсмен. Перший
тиждень багато фізичної
роботи, тепер втомився.

Ну тоді залазь на

торговці, зітхнув Джордж.
Так буде швидше.

Які гроші? За що?
з підозрою запитав Ігор.

Застрибуй на спину, кажу. Я тебе понесу,

пояснив Джордж.

Ігор хоч і був щуплий на вигляд, але важив

немало, проте Джордж сяк-так завдав його собі на спину

* Ні (рос.)
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й побіг за двома фігурками Енні (а може, то й не

Енні була?) та її партнеркою. З протилежного боку
почулися крики: інші кандидати зрозуміли, що
помилилися. Тепер уся ватага розвернулася й помчала туди,

куди, засапавшись, Джордж тягнув на собі Ігоря...

Де ми? запитала Енні.

Раптом їй спало на думку, що Леонія за весь час

не промовила ні слова. І тепер вона теж нічого не

відповіла. Та й у цьому не було потреби, бо відповідь

була просто перед ними. Вони опинилися у просторій,
схожій на печеру кімнаті з опуклою стелею, де серед

балок вигравали мерехтливі сонячні промені.
Енні охнула. Її вразили не розміри кімнати і не

яскраве мінливе зображення на стелі. Її

приголомшило щось зовсім інше. Там, де мала бути підлога,

мерехтіла блакить величезний небесно-блакитний

прямокутник.

Довкола басейну стояло кілька роботів високі,

сріблясті, металеві: такі самі, як ті, що вивели Ебота

за межі космодрому.

Басейн?! вигукнула Енні.

Леонія окинула її незворушним поглядом,

вигнувши тонку брову.
Ти що взагалі не готувалася? запитала вона.

Енні мала б чесно відповісти «ні», але вирішила за

краще промовчати.
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Нейтральна плавучість, продовжувала

Леонія. Окей, ми перші сюди прибігли. Треба знайти

пірнальні костюми і причепити тягарці. Тільки не

кажи, що ти не вмієш пірнати!

Вмію, пхикнулаЕнні. Можеш не хвилюватися,

їх учили пірнати на шкільному гуртку з плавання.

Добре, сказала Леонія. Тоді ти знаєш, що

робити.
Ти про що? стривожилась Енні; вона явно не

розуміла, що відбувається.
Т-с-с! цитьнула Леонія, піднявши вказівний

палець. Слухай!
Звіддалік почувся якийсь звук.

Що це? запитала Енні.

Леонія досі стискала її зап ястя, мов лещатами.

Інші теж біжать сюди, сказала Леонія. Ми

вирвалися вперед, бо я вивчила план Космодрому-2,

перш ніж сюди приїхати, і знала найшвидший шлях.

Але скоро вони нас доженуть.

Але як тобі це вдалося? запитала Енні.

Космодрому-2 навіть на Google Earth не видно! Хіба

це не секретна інформація?

Секретна, незворушно відповіла Леонія.

Але я знаю, як шукати.

Вона завела Енні до роздягальні, де лежали

напоготові пірнальні костюми. Енні не встигла порахувати,

але їх точно було менше, ніж двадцять чотири.
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Одягайся! скомандувала Леонія.

Вона скинула з себе комбінезон під сподом було

сріблясте суцільне трико. Леонія спритно заскочила

у гідрокостюм, тоді як Енні ще навіть не вибралася зі

свого комбінезона. Ще хвилина-друга, і Леонія, яка

вже перевдягнулася, схопила Енні, безцеремонно
заштовхала її до пірнального костюма й закинула їй на

спину балон із киснем. Вона начепила Енні на лице

маску й махнула рукою в бік басейну. Костюми, до

яких були причеплені тягарці, щоб під водою
астронавти почувались так само, як у відкритому космосі,

були дуже важкі в умовах земної гравітації.
І що тепер? Енні зняла маску.

Вона не звикла, щоб нею командували Енні

любила керувати, а не йти слідом за іншими. Цей досвід

був для неї дуже незвичний.

Леонія глянула на пейджер, який вона причепила

до свого пірнального костюма.

У воді є повноцінний

прототип космічного

корабля такого, яким ми

полетимо на Марс. Наше

завдання пірнути в басейн

і спробувати
відремонтувати сонячну батарею, що

постраждала від зіткнення

з метеоритом. Дивись!
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Вона показала Енні невеличку діаграму на

пейджері.

Тут нема нічого складного. Просто треба пірнути
й поправити батарею. Готова?

Енні кивнула і начепила маску. Потім вставила до

ротатрубкуй перевірила, чи поступає кисень з балона.

Леонія теж наділа маску, підняла заховану в

костюм руку й почала відраховувати на пальцях: три...

два... один! На «один» дівчата стрибнули в басейн.

Пролітаючи в повітрі над ніжно-блакитною водою,

вони помітили краєм ока, як відчинилися двері й

усередину вбігло ще двійко сповнених надії астронавтів.

Джордж та Ігор прибігли другими, і дарма, що

Джордж цілу дорогу тягнув свого партнера на спині.

Всі інші розгубилися, і минуло немало часу, поки вони

нарешті зрозуміли, куди їм треба бігти. Залетівши до

роздягальні, Джордж побачив під лавкою блискучі
кросівки Енні. Він з полегшенням зітхнув. То таки її

він бачив здалеку! Джордж швидко знайшов пірналь-
ний костюм невеликого розміру й кинув його Ігореві.

Одягайся! сказав він. Ми йдемо в басейн!

І тут же похопився:

Ти ж умієш плавати, правда?
Він спритно натягнув свого костюма і причепив

дихальний апарат. Це не так уже й важко, коли ти звик

носити скафандр із кисневим балоном.
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Звичайно!

«Хух!» подумки зітхнув Джордж.
На землі він ще міг так-сяк волокти Ігоря, а от під

водою? Ігор тим часом усе не міг дати ради з костюмом,

тож Джордж узявся йомудопомагати, наче своїй малій

сестричці, яка плутається в рукавах светрика. До

роздягальні тим часом забігали нові й нові учасники

Джордж потягнув Ігоря до басейну, перевірив його

апарат, показав жестом «Ок!» і штовхнув його у воду.

Дівчата на той час уже опустилися на дно басейну,

зупинились і перевірили, чи все гаразд з їхнім

обладнанням. Тоді показали одна одній «Ок!» і попливли
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до гігантської циліндричної штукенції. На дні лежав

справжнісінький космічний корабель!
Леонія швидко й упевнено рушила до зануреного

у воду корабля. Спостерігаючи за тим, як вона вміло

рухається у воді, як спритно повертається, Енні

відчула себе невдахою. Залишаючи по собі потік

бульбашок, вона без особливого ентузіазму поплила слідом
за Леонією до сонячної батареї, схожої на ту, що їх

встановлюють на дахах будинків. От тільки ця

батарея була розміщена під дуже дивним кутом. Напевно,

її так навмисно залишили, щоб подивитись, хто із

майбутніх астронавтів першим поставить її на місце.
Енні поплила до батареї. Якщо всі завдання такі

легкі, вони з Леонією точно отримають найкращі
оцінки! Раптом щось чи то пак хтось схопив її за

ногу й різко потягнув назад. Енні обернулась і

побачила позаду постать дорослої людини у пірнальному
костюмі. Постать явно намагалась збити її з дороги.

Енні спершу подумала, що то її партнерка

намагається її потопити, але різко повернувшись,

побачила, о ні! що Леонію теж схопив якийсь плавець по

той бік вигнутого корпуса космічного корабля.
Леонія борсалась у воді, намагаючись вирватись. Обидва

плавці були дорослі напевно, це працівники

Космодрому-2, що піджидали на них у басейні, аби

завадити їм першими полагодити сонячну батарею! «Так

нечесно!» розгнівано подумала Енні, силкуючись
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вирватись. Коли вони

по-справжньому ви¬

йдуть у відкритий кос¬

мос, там на них не чи¬

гатимуть прибульці,
щоб завадити їм поре-

монтувати корабель!
Енні відчула себе зра¬

дженою вона дума¬

ла, що випробування
будуть схожі на ситу¬

ації, з якими вони зітк¬

нуться насправді! Так несправедливо!
Над Леонією, майже при самій поверхні, борсався

Ігор він ніяк не міг зануритись під воду Нейтральна
плавучість? Ні, не чули! Він вовтузився на одному місці,

випускаючи вихор бульбашок. Джордж мусив

витратити дорогоцінний час на те, щоб допомогти своєму

партнерові опуститися на дно басейну. Ігор, звісно,

не винен, що йому не вдається, але все одно якось

несправедливо, що його поставили в пару з таким

слабаком! Джордж сердито видихнув видих перетворився

на мільйон бульбашок і таки стягнув Ігоря донизу.

Тим часом біля сонячної батареї Енні силкувалась
виплутатися з халепи. Водолаз, який вхопив її за ногу,

крутнув нею і штовхнув у протилежний від корабля
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бік, так що Енні, зробивши сальто, відпливла геть.

Оговтавшись, вона знову метнулась уперед, сердита,

як пантера, націлившись схопити водолаза за пояс.

Енні з такою силою кинулась до нього, що влетіла

йому у спину й притиснула його чи її? до стінки

космічного корабля.
На протилежному боці Леонія щосили штурхнула

черевиками другого водолаза в живіт, аж той

бідолаха беркицьнувся й відлетів у другий бік басейну.
Вона кинулась до корабля, але звідкись випірнув ще

один водолаз і перегородив їй дорогу. Енні тим часом

зіпхнула «свого» водолаза ногою вниз, під корабель.

Позбувшись суперника, Енні підпливла вгору, знов

намагаючись дістатися до пошкодженої сонячної
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батареї. Якраз тоді вона побачила, як у басейн

стрибає ціле полчище водолазів здіймаючи хвилі, вони

гуртом кинулись униз до корабля. Енні розуміла:

у них із Леонією є лише кілька секунд, щоб добратися
до батареї, інакше все пропало. Вода аж «кипіла» від

бульбашок Енні не бачила, куди рухатись.

У цю мить Леонія вирвалася від водолаза, який

не давав їй плисти. Вони з Енні рушили до сонячної

батареї: одна з одного боку, друга з іншого. Кожна

хотіла першою поправити батарею і здобути
перемогу у випробуванні. «Зараз Леонія відштовхне мене

й сама все зробить», подумала Енні. Та коли дівчата

підпливли до корабля з такою грацією, ніби

танцювали підводний балет, Леонія махнула до Енні, щоб
та поставила батарею на місце. Енні схопила опору, на

якій трималася сонячна батарея незамінна частина

космічного корабля, що має постачати енергію для

живих істот усередині, і випрямила її, встромивши

у спеціальну канавку на стінці.

Над басейном тут же заблимав червоний сигнал

вона це скоріше відчула, ніж побачила. Енні та Леонія

попливли вгору й випірнули на поверхню, де

вовтузилися інші пірнальники.
Вони підпливли до бортика й вискочили з басейну.

Енні стягнула маску. Під куполом пульсувало яскраво-

червоне світло; знову заревів той же сигнал, що й

після першого випробування.
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Енні роззирнулась де Джордж? їй дуже хотілось

поділитися з ним своїми сумнівами щодо Ріки.

Хотілось, щоб хтось знайомий підтримав її і заспокоїв, бо

перше випробування її, м яко кажучи, шокувало.

Спочатку космічний табір здавався крутим місцем, але

півгодини тому він змінився до невпізнання і

перетворився на щось геть інше і те «інше» не зовсім

припало до вподоби Енні.

На поверхню одне за одним виринали інші пірналь-
ники. Досить було подивитись на них, щоб

зрозуміти, як сильно їх засмутила перша поразка. Одягнуті

у водолазні костюми, учасники тренінгу вилазили,

ніби мішком прибиті, з води, скидали з себе балони

з киснем і обурювались мовляв, так несправедливо.

Двоє дітей навіть не встигли скочити в басейн:

коли вони дістались до роздягальні, водолазні
костюми вже розібрали. їм повідомили, що вони вибули
з табору: ті, хто навіть костюма не зміг дістати, відразу

були дискваліфіковані. «Біля головного входу на вас

чекає транспорт додому», сказали їм працівники

Космодрому-2. Тож діти отримають сертифікат і фото
на Космодромі-2, але на Марс їм дорога закрита...

Почувши про це, хлопчик розплакався.

Ще одним шоком для Енні стала реакція інших

дітей. Вона сподівалася, що вони бодай вдадуть, наче

раді за них: скажуть: «Дайте п ять!» усміхнуться,
бо ж вони з Леонією справді заслужили на перемогу.
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Але де там інші учасни¬

ки тільки єхидно на них

зиркали!
Енні спробувала

всміхнутися до них, але ті у

відповідь витріщалися або

перешіптувалися.
«Тримайся! сказала собі

подумки Енні. Ти вже це

проходила. І не вмерла.

Не переймайся
дурницями». Енні високо підняла

голову вона не збирається звертати на них увагу!
Але це не означає, що їй то все подобається чи що

вона хоче продовжувати.

Леонія анітрохи не засмутилась в її котячих очах

виблискувало червоне світло, і від цього здавалося,

наче вона прибула з космосу. Дівчинка простягнула

Енні долоню. «Молодчина, прошепотіла Леонія.

Тепер нас лишилося всього двадцять двоє».



Наступного
дня увечері Енні сиділа у спальній

кабінці на Космодромі-2 і чекала, коли Леонія

засне, щоб вислизнути звідти й піти пошукати

Джорджа. Чекаючи, вона подумки перебирала все, що

сталося в космічному таборі. Вони з Джорджем приїхали
сюди не тільки тому, що так їм хотілося, а й тому, що

відчували: вони просто мусять це зробити. Друзі
намагалися розплутати не одну таємницю, кожна з яких

вела до цього місця.

За кілька днів у таборі стало по-справжньому

цікаво: всі учасники разом тусувалися, разом

дізнавалися про космічні подорожі й Марс. І жили теж

разом, бо багато дітей приїхало на програму здалека,

дехто навіть з інших країн. Перший тиждень дівчата

ночували в одному великому гуртожитку, а хлопці
в другому. Було весело: атмосфера панувала радісна
й бадьора, дарма що майбутні астронавти знали, що

на Марс судилося полетіти не всім. Під час

інструктажу в Центрі управління польотами дехто поводився

зверхньо й нахабно, але невдовзі настрій змінився,
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наче всі нарешті усвідомили, що вони в одному човні!

Вечори минали у дружніх розмовах, і байдуже, що за

довгі дні насиченої підготовки всі так втомлювалися,

що засинали, тільки притуливши голови до подушок.

Учасники тренінгу отримували підбадьорливі
повідомлення від близьких і друзів, щоправда через

працівників Космодрому-2, бо користуватися телефонами
й планшетами їм було заборонено. Щоранку і

щовечора працівники роздруковували повідомлення на

довгих вузьких смужках паперу й чіпляли їх на дошку.

Від Еріка нічого не приходило Енні таДжордж

підозрювали, що персонал Космодрому-2 блокує його

повідомлення, а от мама Енні написала кілька разів,
розповідаючи про свої концерти в різних чудових куточках
планети. Джордж, як не дивно, теж отримував звістки

від своїх батьків: ті завзято копали грядки й

поралися коло землі, але й за ним встигали сумувати. Якось

Енні прийшло повідомлення від Ебота принаймні
так вона вирішила, побачивши на смужці паперу одне

зашифроване речення. Вона хотіла його

розшифрувати, але отримала повідомлення пізно ввечері після

виснажливого дня тренувань, тож заснула в космічній

піжамі, з папірцем у руці, так і не встигнувши

з ясувати, що те речення означає. Прокинувшись уранці, Енні

побачила, що стискає в кулаку зім ятий папірець. Вона

поклала його до кишені комбінезона, аби

розшифрувати пізніше, та потім зовсім про нього забула.
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Тільки Енні

подумала, що то, напевно,

вони з Джорджем щось
собі вигадали і

нічого моторошного на

Космодромі-2 не

діялося, а з татовим

швидким звільненням не

було пов язано ніяких

таємниць, як почали

коїтися дивні речі.
Коли почався етап випробувань, їх поділили на

пари й розселили по так званих кабінках. Енні

страшенно засмутилась, коли після випробування з

нейтральною плавучістю їй не дозволили повернутися

в гуртожиток. Разом із Леонією її провели до білої

круглої кімнатки, де були тільки два підвісні ліжка

і більш нічого. З іншого боку, подумала вона, може,

й добре, що не треба повертатися в гуртожиток після

того, як інші діти так на диво вороже відреагували на

їхню з Леонією перемогу. Краще жити в одній

кабінці з Леонією, яка не гостритиме на неї через це зуби,
бо ж перемогли вони разом.

ї от тепер Енні сиділа в кабінці для двох і чекала,

коли випаде момент чкурнути звідси, знайти

свого найкращого друга Джорджа та спитати його, чи

не має він тих самих передчуттів, що й вона. Щось із
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Космодромом-2 було не те... Але Енні не могла

сказати, що саме так само як не могла зрозуміти, чому

під час зустрічей із Рікою Дур її аж дрижаки беруть.
Енні вже не раз переконувалась на власному досвіді:

якщо її відчуття та інтуїція підказують, ніби щось не

так скоріше за все, так воно і є.

Довгенький випав день, подумала Енні; її шлунок

бурчав після вечері, що складалася з відновленого
спагеті болоньєзе і вафлі з порошковим морозивом

та сушеними яблучними кільцями. От би

притулитись до подушки й заснути! Але ні, не можна про таке

думати! Вона ж хотіла поговорити з Джорджем. Очі їй

немилосердно злипалися Енні ущипнула себе й

почала перебирати в голові події, що сталися за день.

Друге випробування, яке чекало на них того ранку,

було досить дивне. Спочатку виглядало так, ніби діти
мали просто позбирати серед каменів розкидані речі. їх

посадили в автобус і повезли територією Космодрому-2.

Дорогою Енні дивилася у вікно й побачила вдалині на

стартовому майданчикущось схоже на величезний
космічний корабель. Вона запитала працівника Космо-

дрому-2, навіщо там стоїть той корабель і куди він має

летіти, але той швидко увімкнув рацію і сказав водієві

другого автобуса їхати до Марсіанського корпусуіншою

дорогою. Енні здалося, що він сказав: «їдь по периметру,

не попри Артеміду », але, може, це їй причулося.
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їхній автобус теж різко звернув убік, так що
космічний корабель зник з її очей.

Усередині Марсіанського корпусу виявився

прототип поверхні Марса тільки, ясна річ, без низької

гравітації. Сила тяжіння на поверхні Марса становить

лише 38% від сили тяжіння на поверхні Землі, хоча це
все одно більше, ніж на поверхні Місяця, де

космічний мандрівник, трохи підбігши, запросто злетить

у повітря!

Перед дітьми простягався бурий горбистий

ландшафт. На стіну було спроектоване зображення
рожевого неба марсіанський світанок на тлі гігантського

вулканічного масиву.
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Збоку стояло двоє мовчазних, якихось аж

моторошних роботів. Вони були непорушні, але

здавалося, варто до них підійти і вони відразу оживуть.

Біля їхніх ніг чомусь були розкидані шматки пластику.

Удалині виднілося кілька марсіанських посадкових

модулів капсул, у яких астронавти спускатимуться

на поверхню Марса з корабля, що доставить їх туди

із Землі.

Дітям не дали ніяких інструкцій, тільки вигукнули:

«Старт!».
Леонія замислено покусувала губу, роздивляючись

всипаний сміттям ландшафт. Цього разу мозок Енні

спрацював швидше.

Ох! Я знаю, що це за випробування!
прошепотіла вона до Леонії.

Довкола них кружляли дрони, намагаючись

записати всі їхні дії. Неприємне відчуття: наче тобі на

пікніку надокучають оси.

Відчепись! вигукнула Енні, відмахнувшись від

дрона.

Той знову розлючено на неї кинувся, аж тут Леонія

підняла руку зап ястям до дрона. І о диво! дрон

гепнувся на підлогу й перестав ворушитися.

Анти-дронний годинник, пробурмотіла Леонія.

Навіщо він тобі? запитала Енні.

Мої батьки використовують дрони, аби стежити

за тим, що я роблю, поки вони на роботі, спокійним
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голосом відповіла Леонія. Тому я мусила щось

вигадати, щоб їм не датися.

Ого! вигукнула Енні.

Її так приголомшило почуте, аж вона не знала, що

сказати важко було навіть уявити, як це виглядає

на практиці. А на практиці це означало, що, по-перше,

у Леонії зіпсуте дитинство і, по-друге, вони

згайнували цінні хвилини під час другого випробування і дали

можливість іншій парі учасників вирватися вперед.

Джорджу та Ігореві! Джордж стояв з протилежного

боку, за горбиком; він не чув і не бачив Енні, але на

думку йому спало те саме, що і їй. Ігор спантеличено

витріщався на розкиданий непотріб.
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Невже вони хочуть, щоб ми збирали сміття?

розчаровано сказав він. Це завдання з переробки?
Добути енергію, щоб повернутися на Землю?

Ага! підтакнув Джордж, радий, що його

партнер здогадався, навіщо на Марсі валяється стільки

мотлоху. Слухай, Ігорю. Спробуй прокрастися до

посадкового модуля, щоб інші не побачили, і

проникни всередину.

Нащо? здивувався Ігор, хоч такий план йому
сподобався.

Джордж нахилився і прошепотів щось йому на

вухо.

Ясно! зрадів Ігор. Сподіваюсь, твоє

припущення правильне! Ну, я іду!

Ігор неквапливо пішов собі начебто прогулятися,

а Джордж узявся крадькома підбирати сміття з

поверхні штучної планети. Той, хто спостерігав би за

Ігоревими блуканнями, нізащо б не подумав, що той

націлився на посадковий модуль. Хлопець чимчикував

собі по колу та й по колу, начебто космічний корабель
його зовсім не цікавив. Та щойно він наблизився до

сходів, як злетів ними вгору так швидко, як колібрі,
забіг усередину й затраснув за собою двері.

Усі інші учасники випробування, окрім Енні та

Леонії, які теж почали збирати пластик, так і стояли

довкола, сперечаючись зі своїми партнерами чи

партнерками, що б це все могло означати. Та й проґавили
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свій шанс, як, зрештою, і обоє дівчат. Енні, так само як

і Джордж, зрозуміла, що кавалки пластику

уособлювали речі упаковки з-під продуктів і таке інше, які

залишилися після дев ятимісячного польоту на Марс.
Та на відміну від Джорджа сина Теренса й Дейзі,

борців за переробку сміття, Енні не здогадалась,

який наступний крок. Відправити Ігоря до

посадкового модуля було геніальною ідеєю, бо він знайшов

усередині запчастини для ЗБ-принтера, який мав

переробити пластик на фундамент поселення, що

його астронавти повинні були закласти відразу після

прибуття на Марс.
Ігор був із технікою «на ти»: він так швидко

впорався із завданням і склав ЗР-принтер докупи, що інші
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навіть не встигли добратися до модуля й відібрати
в нього деталі.
Коли заревів той самий сигнал, що й

напередодні на знак того, що випробування завершилося,

Енні ковзнула убік, аби перекинутися кількома

словами з Джорджем, поки Ігор не вибрався з модуля.

їх уже попереджали, що під час випробування
можна розмовляти тільки зі своїм партнером чи

партнеркою. «Яке дивне правило», подумала тоді
Енні. Адже вони, навпаки, мали би продемонструвати

вміння співпрацювати з іншими. Хай там як, а вона

не хотіла б, щоб її викинули за борт саме тоді, як

почалося найцікавіше. Наразі їй нічого не загрожувало,

бо вони з Леонією зробили достатньо, щоб пройти на

наступний етап. З програми вибули двоє дітей, які не

підняли жодного шматка пластику.

Зустрінемось біля Центру управління
польотами, шепнула Енні до Джорджа.

Той кивнув, і Енні відійшла геть, перш ніж дрони

встигли записати їхню розмову. Усі решта

спостерігали, як двійко учасників, які провалили

випробування, зі сльозами покидають космічний табір.

Переконавшись, що Леонія заснула, Енні начепила

на зап ястя антидронний годинник своєї партнерки,

який лежав на підлозі коло її ліжка. Двері були
відчинені; зачиняти не було потреби, бо ззовні перед
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кожною кабінкою літав дрон. Якщо хтось висуне

носа з кімнати як-от один учасник вчора ввечері,
який засумував за домом, дрон тут же повідомить

службу безпеки, прийдуть роботи й виведуть

учасника геть, разом із його нещасливим партнером чи

партнеркою. Варто комусь порушити це правило, як

його негайно дискваліфікують. Уранці їх усіх зібрали,

серйозним тоном повідомили, що одного з них

«відсторонили» через порушення правил поведінки

вночі, і попередили, що це чекає на кожного, хто й собі

таке спробує. І на їхнього партнера чи партнерку, які

відповідають за дії свого колеги на Землі так само

як відповідатимуть за них на поверхні колонізованої

планети!

Енні розуміла, що треба бути дуже обережною.
Вона вкинула пейджер до кишені без нього нікуди
не можна було ходити й прочинила двері
кабінки. Дрон тут же кинувся до неї. Вона наставила на

нього годинник, так як це раніше робила Леонія.

Даремно дрон далі летів у її бік. Запанікувавши, Енні

стала натискати всі кнопки, які змогла намацати на

годиннику. Одна з них, напевно, спрацювала, бо дрон

гепнувся на землю й завмер. Десь здалеку Енні

почувся дитячий плач. Жалісливий, сумний звук, наче

якась бідолашна дитина виплакувала свої жалі. Енні

завагалась, що їй робити: може, піти подивитись, що

там сталось? Але невідомо, скільки в неї є часу, перш
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ніж дрон-охоронець

«прокинеться» й помі¬

тить, що вона зникла.

Спочатку вона знайде

Джорджа, а потім спро¬

бує розшукати й заспо¬

коїти ту дитину.

Підкрадаючись до

Центру управління
польотами, Енні помітила

біля тьмяно

освітленого входу чиюсь постать.

Коли вони тільки прибули на Космодром-2, там аж

кипіло життя, а тепер, за якихось декілька днів,

довкола стало так порожньо, наче то був будинок із

привидами, а не живе серце міжнародних космічних

проектів. Енні упізнала в тій постаті Джорджа.
Ти позбувся дрона? квапливо прошепотіла

Енні.

Джордж, усміхнувшись, кивнув.

Він грає в шахи з Ігорем, відповів він.

Лице Енні витягнулося від подиву Що-що???,
але Джордж усміхнувся ще ширше, і вона зрозуміла,
що він жартує.

Чуєш звук? пошепки запитала Енні,

нашорошивши вуха. Але дитина, мабуть, вже перестала

плакати, бо навколо була тиша.
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Джордж махнув їй мовляв, іди за мною.

Я хочу тобі щось показати! сказав він.

Він показав Енні на коридор, що вів убік від

центральної зали, в якій містився Центр управління
польотами. Уздовж коридору кабінети. На дверях

одного з них висіла табличка з прізвищем тата Енні

і те прізвище було закреслене!
Татів офіс! вигукнула Енні; їй до горла

підступив клубок.
Джордж акуратно повернув ручку, але двері не

відчинились.

Зачинено, прошепотів він. Пішли в Центр

управління!
Вони повернулися коридором до центральної зали

й прошмигнули через масивні двері до Центру, де не

було ані душі. Екрани показували дані з космічних

кораблів, але їх не було кому відстежувати. Роботи

надсилали інформацію до байдужого, порожнього

Центру управління, в якому не було нікого, окрім

Джорджа й Енні двох підлітків, які не могли

втриматися від спокуси зиркнути на екрани.

ДИВИСЬ! ледь чутно прошепотіла Енні,

тицьнувши пальцем на екран.

Коли вони вперше опинилися в Центрі управління,
на ньому нічого не відображалося. Джордж
простежив поглядом за її пальцем, і йому аж щелепа

відвисла. Зображення на екрані було точнісінько таке
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саме, яке вони тоді бачили через портал Космоса: той

самий зеленкувато-білий, горбистий, пошкрябаний
лід; те саме чорне небо, всипане блискучими, наче

діаманти, зорями. Удалині виднівся смугастий
газовий гігант. Отож перед ними супутник Юпітера. Та

найголовніше, що у кризі була та сама кругла дірка,

яку вони бачили раніше, за день до того, як почалися

їхні пригоди.

Європа! тихо сказав Джордж. Вона

повернулась!
І там хтось є! самими губами промовила Енні.

Джордж напружив очі, розглядаючи нечітке

зображення на екрані і справді, Енні має рацію! На

поверхні цього схожого на Європу супутника рухалися

темні постаті. Вони скупчилися біля отвору на льоду

і, схоже, брали звідти взірці рідини. Один робот
тримав щось подібне до великої сітки, другий гарпун,

так наче вони були рибалками, які чекали, поки жер¬

тва піймається в їхню скрижанілу пастку!

«Артеміда!» видихнула Енні на вухо Джор¬

джу. Мисливці! На Європі!
У цю мить почувся якийсь звук. Джордж схопив

Енні за руку й потягнув за собою під стіл і, як

виявилося, якраз вчасно. Зі свого «спостережного

пункту» вони побачили, як повз пробрязкали три пари
металевих «ніг» і клац, клац! пара людських, у синіх

штанах і на високих підборах.
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Ріка! шепнула

Енні Джорджеві; їм

обом аж у животі

похололо. Ащо як

пейджер засигналить?

Запхай його до

рота! прошепотів
він у відповідь. Тоді не буде чути сигналу й не буде
видно, як він блимає.

Енні скривилась, лежачи під столом, але зробила,
як він сказав: відчепила пейджер, завбільшки з

карамельку, і запхала його до рота. їй страшенно хотілось

розповісти Джорджеві про своє відкриття, про те,

що вона вже десь бачила Ріку раніше, от тільки ніяк

не могла згадати, де й коли. Але з пейджером у роті
навіть шепотіти було важко.
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Наступні хвилини тривали для Енні з Джорджем

цілу вічність. До них долинали тільки якісь

незрозумілі звуки. Нарешті озвалася Ріка.

Приготувати портал! скомандувала вона.

Роботи, чіпляйте космічні тягарці!
На слові «портал» Енні боляче вщипнула

Джорджа. Вони знали про один портал двері, що ведуть

у космос. А якщо роботи чіпляють космічні тягарці,
значить, вони збираються туди, де інші

гравітаційні умови, ніж на Землі, тому їм треба мати більшу
вагу.

Відчинити портал! наказала Ріка, далеко не

так приязно й мило, як раніше.
У її медовому голоску з явилися металеві нотки

і якесь скреготливе відлуння, немовби той голос був

штучний, а не справжній.
Енні з Джорджем побачили з-під стола, як

Центром управління ковзнуло сліпучо-біле світло.

Почувся брязкіт, так наче троє роботів поволі рушили

вперед. У кімнату війнуло холодом і якимось земляним

запахом. Та вже за кілька секунд і світло, і холодне

повітря, і запах усе зникло. Почулися кроки клац,

клац! Ріка знову пройшла повз них на своїх

підборах. Двері Центру відчинилися, зачинилися, і вона

зникла.

Енні та Джордж тихо, наче миші, вилізли з-під

стола, так і тримаючи в роті пейджери. Троє роботів не
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вийшли з кімнати разом із Рікою, але друзі, схоже,

знову опинилися в Центрі управління самі. Роботів

наче корова язиком злизала! Екран, який ще

кілька хвилин тому показував зображення Європи,

почорнів.
Джордж показав рукою у бік комп ютера. Треба

спробувати залогінитися і надіслати повідомлення

Ерікові. Треба йому написати, дарма що відповіді
вони не зможуть отримати... Та раптом Джордж
помітив, як у Енні побуряковіли щоки: пейджер у її роті
засигналив і замигав червоним. Енні теж побачила,

що лице Джорджа почервоніло, наче ніс оленя

Рудольфа.
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Вони обоє знали, що робити далі. Не було часу

надсилати повідомлення Еріку, з ясовувати, куди

поділися роботи, звідки взявся загадковий портал

і чи справді екран показує зображення з Європи.
Залишалося тільки одне втікати!



Будильник
задзвонив немилосердно рано. Енні

застогнала й обернулася на другий бік. Вона не

мала сили встати. Від спогаду про те, як вона вчора

ввечері бігла до своєї кабінки, їй стало зле. Пейджер
всю дорогу миготів, як божевільний. Енні була
впевнена, що їх із Джорджем упіймають. Але, як не дивно,

вона зуміла добігти до спальні Леонія міцно спала,

а дрон так і валявся в коридорі, як мертва муха.

Якраз у той час пейджер перестав сигналити й

мигати. Напевно, їм влаштували якусь перевірку, щоб

подивитись, як швидко вони відреагують у критичній
ситуації. У такому разі Леонія програла, подумала

Енні, бо вона спала й навіть не почула сигналу.

Енні швидко перевдягнулася в космічну піжаму,
зняла годинника і підняла з підлоги дрон. Той «ожив» і

кілька разів облетів кімнату, зафіксувавши, що обоє дівчат
на місці і одна з них сидить у ліжку, готова відреагувати
на сигнал пейджера. Зблиснуло знайоме червоне світло,

і дрон полетів геть. Енні затримала подих і так

просиділа цілу вічність, чекаючи, що до них зараз хтось прийде.
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Але ніхто так і не прийшов, тому вона врешті-решт

заснула, вирішивши, що якимось чудом їм із Джорджем
вдалося уникнути покарання за свою витівку.

Уранці Енні ледве відірвала голову від подушки
вона б залюбки проспала цілий день. Та Леонія вже

встала, одягнулась і, акуратно стягнувши довге

волосся у хвостик, робила руханку, готуючись до

нового дня. От би розповісти Леонії про те, що вони

з Джорджем побачили вчора ввечері! Але ні, краще

тримати язик за зубами. Невідомо, чи можна їй

довіряти ану ж Леонія донесе на неї працівникам

Космодрому-2 і відбере у неї всі шанси з ясувати, що

відбувається на Європі й чому звільнили її тата. А тоді

її осяяло! Якщо Леонія розповість персоналу, що Енні

виходила ввечері зі своєї кімнати, їй теж вручать

квиток додому! На такий ризик Леонія не піде...

Що там у нас сьогодні? сонно пробурмотіла
Енні.

Звідки я знаю? здивувалася Леонія. Яка

різниця? Треба завжди бути напоготові. Зважаючи на

наші успіхи, інші точно запримітили нас точніше,

мене як сильних учасниць, а значить, сьогодні ми

рано чи пізно зіткнемося з опором.

Класно, сказала Енні. А може, ми до кінця

дня вилетимо звідси.

Ні! різко відповіла Леонія, вперше виявивши

хоча б якусь емоцію.
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Енні здивовано сіла на ліжку.
Я не хочу вертатися додому! сердито мовила

Леонія. Тільки не туди! До всіх тих... людей.
Енні здивувалася ще більше, коли її партнерка

швидко-швидко закліпала повіками, немовби

намагаючись стримати сльози.

Але та швидко оговталась

і знову стала знайомою їй

незворушною і холодно¬

кровною Леонією.

Поквапся!

скомандувала вона.

Сьогодні буде ще важче, ніж

учора. Ми не маємо права

запізнитися і все

зіпсувати!

Слухаюсь,
капітане! пробурмотіла Енні

й виповзла з ліжка,

потираючи кулаком очі.

Вона скинула піжаму й одягнула комбінезон у цю

мить несподівано «ожив» телевізор, хоч його ніхто

й не думав чіпати.

Вітаю! пролунав знайомий голос Ріки Дур.
Ще зовсім недавно він звучав не так пискляво.

Дівчинка здригнулась. Чому раніше Ріка здавалася їй

такою милою? Тепер, коли підтвердились її підозри,
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що на Космодромі-2 відбувається щось не те і що те

«щось» якось пов язане з Рікою та Європою, вона не

могла зрозуміти, чим Ріка її так захопила. Вона навіть

виглядала по-іншому. Її лице чомусь було
перекошене, так наче мало от-от сповзти з одного боку. Чудне
й доволі неприємне видовище.

Ви готові до випробування номер три?
прощебетала Ріка; у її голосі знову вчувалося бляшане

відлуння, як і напередодні ввечері.
Завжди готові! закивала головою Леонія.

Тобі не здається, що вона змінилася? Енні

раптом вирішила перевірити, чи це їй, бува, не ввижається.

Ага, точно! здивувалась Леонія. Щось
сталося з її носом, правда? Але т-с-с, давай послухаємо,

що вона скаже.

Сьогодні на вас чекає випробування з

механіки, промовляла Ріка з телевізора. Треба скласти

марсохід і управляти ним на поверхні Марса. Ви вже

були в Марсіанському корпусі. Надворі стоять

автобуси, які знову відвезуть вас туди. Туди, де більшість

з вас навіть не зрозуміли, у чому полягало попереднє

завдання. Я була розчарована, її голос ставав

розлюченим, що так мало учасників здогадалося про

те, що лежало у них перед носом. Ви мене підвели.
Вона встала не з тої ноги, зауважила Леонія.

Хочу вірити, що сьогодні ніхто з вас не розчарує

мене так сильно, як вчора, докоряла їм Ріка.
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Сподіваюся, ви принаймні покажете, що докладаєте

зусиль. Інакше я почну сумніватися, що людство

взагалі має надію.

Ага, вона вже не така мила, як раніше, сказала

Енні; вона так і не вирішила, варто довіряти Леонії чи

ні. Ти собі так і уявляла все це? Нашу підготовку до

польоту на Марс?
Ні, похитала головою Леонія. Зовсім не так.

І мені це не дуже подобається. Я не впевнена, що

довіряю цим людям, які мають доправити нас туди. Усе

тут якесь дивне і незрозуміле... Таке враження, що

за лаштунками щось відбувається, а ми про це і не

здогадуємося.

Енні кивнула. Вона мала таке ж відчуття! Але

продовжити розмову не вийшло.

Астронавти! рявкнула Ріка, наблизивши лице

до самого екрана. Вперед!

Прибувши в мікроавтобусі до Марсіанського

корпусу, Енні з Леонією побачили, що вздовж краю

і по середині штучної поверхні Марса прокладена

доріжка. У кутку височіла гора картонних коробок.
Щойно всі учасники зайшли до кімнати, Леонія,

штовхаючись ліктями, метнулась уперед, вхопила

своєю довгою сильною рукою одну з коробок і

побігла в другий кінець кімнати, де присіла за

червоним горбком, аби сховатись від суперників. Швидко
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розкрила коробку й разом із Енні почала витягати

все, що в ній було.
Разом із деталями марсохода в коробці лежав

папірець із мінімальним переліком інструкцій типу

«прикрутіть пристрій А до шестерні Б», а також набір
легких інструментів. Коли вони витягнули з коробки всі

деталі, Енні роззирнулась кімнатою де Джордж? Чи

зміг він безпечно повернутися до своєї кабінки після

вчорашньої пригоди? Але вона побачила довкола самі

лиш неприязні лиця інших учасників, вбраних у сині

комбінезони. По периметру кімнати стояло кілька

працівників Космодрому-2: вони спостерігали, як діти
намагаються скласти марсоходи, і занотовували щось

у своїх блокнотах. Випробування полягало в тому,

щоб не просто зібрати марсохід, а й запустити його

по доріжці, схожій на поверхню червоної планети

з її кратерами, горбиками і розкиданим каменюччям.

Марсохід мав підняти камінь і покласти його до своєї

камери точно так, як це мало б відбуватися на
Марсі. Завдання випало не з легких, тож дівчата не гаяли

часу, а відразу взялися допасовували деталі одна до

одної, щоб якомога скоріше скласти марсохід.

Впораєшся сама? Чи мені самій усе зробити?
добродушно запитала Леонія.

Впораюсь! Дякую, що запитала, бадьоро
відповіла Енні.

Слова Леонії її не образили вона вже звикла
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спілкуватися з людьми, які кажуть усе, що думають,

не переймаючись, як на це відреагують інші. Багато

приятелів і учнів її тата говорили саме так: прямо,

чітко і по суті. І не знали, як поводитись, якщо хтось

емоційно реагував на те, що вони казали. Енні вже

давно дійшла висновку, що такі люди не бачать усіх
відтінків кольорів, які забарвлюють життя інших

людей, а сприймають усе в чорно-білих тонах.

От побачиш, впевнено додала Енні. Тато

з мамою купили мені перший набір «Леґо», коли мені

було два роки. І я відразу його склала! Тому це для

мене дитячі забавки!

Добре, куточками губ усміхнулась Леонія.

Тоді ти складеш марсохода, а я його запущу.

Домовились! відповіла Енні, насправді
почуваючись не так упевнено, як могло здатися з її голосу.

Джордж, якому екологічно свідомі батьки не

дозволяли бавитися «Леґо» чи машинками на пульті
(вони хотіли, щоб він сам майстрував собі іграшки
з листя і патичків), міг хіба подавати Ігорю деталі.
На щастя, Ігор працював, як та бджілка. Його руки

так і літали над деталями марсохода. «Що я тут

взагалі роблю?» подумав Джордж. Чи вийде з нього

справжній астронавт? Наразі він ніяк себе

особливо не проявив... Так, під час першого випробування
він заніс Ігоря на спині до басейну, але відтоді Ігор

тягнув його на собі. Джордж відчув себе невдахою.
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Він би, мабуть, уже здався, якби не та чудернацька

сцена, яку вони з Енні

побачили

напередодні ввечері в Центрі

управління, коли

трійко роботів зникли із

зали, мовби їх корова

язиком злизала.

Вислизнули, скоріш за

все, через портал на

Європу. Проте він не

міг покинути Енні саму.

Крім того, Джордж

усвідомив на своє

превелике здивування, що не хоче підвести Ігоря.

Якщо Джордж покине табір, Ігоря виженуть слідом

за ним. Несправедливо якось...

Натомість Енні та Леонія працювали на рівних.
Обидві дівчинки інтуїтивно здогадувалися, що треба
робити. Енні уявляла собі, як має виглядати марсохід,
тож їй було легше допасовувати деталі одна до одної.
Леонія знала? як налаштувати електроніку так, щоб

марсохід покотився поверхнею Марса і ним можна

було управляти з пульта. Дівчата діяли злагоджено

й зосереджено, і невдовзі з гори дротів та

металевих конструкцій почала вимальовуватися знайома

форма.
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Але так завзято працювали не тільки вони. Інші

учасники теж мріяли полетіти на Марс і, схоже, були
готові на все, аби лиш Енні та Леонія не зайняли

їхнього місця.
Ой! вигукнула Енні, коли чужий марсохід

загальмував недалеко звідти, де вони з Леонією

складали свою модель.

Він здійняв хмарку липкого червоного пороху, яка

опустилась просто на їхній апарат. Енні уважніше

придивилась до чужого марсохода і побачила не

може бути! що то просто електронна коробка на
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колесах! Вона встала й замахала руками до пари

учасників, які управляли «марсоходом» з протилежного

кінця кімнати.

Диверсія! закричала зона.

Чужа підробка явно цілилася в їхній з Леонією

марсохід.
Двійко суперників мило усміхнулися і помахали

у відповідь. А тоді скерували свого «марсохода» подалі

від Енні з Леонією, на основну доріжку.
Вибачте! гукнули вони у відповідь. Тестовий

запуск!
Однак Енні зрозуміла, що її підозри небезпідставні,

інакше чого б вони гиготіли?

їхній марсохід навіть близько не готовий вийти

на маршрут, шепнула вона Леонії. Вони

просто склали докупи основні деталі й відправили його

сюди, щоб поламати наш.

У цю мить звідкись узялася Андромеда одна

з двох суперупевнених в собі учасниць-близнючок,
яких звали Венера й Андромеда. Проходячи повз, вона

перечепилась і гепнулась просто на їхній марсохід.
Ой, вибачте! сказала Андромеда,

вишкірившись на всі тридцять два. Не знаю, що на мене

найшло!

І побігла геть. Леонії з Енні не залишалось нічого

іншого, як стояти й розпачливо дивитись на свій

розчавлений і брудний марсохід.
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Не люди, а людиська! сказала Енні. Жах

якийсь.

Від людських істот самі лиш проблеми,
відповіла Леонія. Але не забувай: на Марсі їх буде
набагато-набагато менше. Ми матимемо справу

тільки з сонячними вітрами, негодою, піщаними бурями,

екстремальними температурами, ну і з браком
магнітного щита, сили тяжіння, кисню й води. Це у сто

разів простіше.

Ну якщо ти так кажеш... пробурмотіла Енні,

випрямляючи зім яті деталі марсохода. Ой-ой!

Вона побачила, як чийсь марсохід виїхав на

доріжку й почав рухатися за маршрутом.

Леонія щось там іще покрутила й понатискала,

а потім підняла їхнього марсохода, наче він був
легкий як пір їнка, і поставила його на доріжку.

Що ж, спробуємо.
Вона натиснула кнопку на пульті а марсохід

швидко покотився назад. Він би звалився у кратер, якби

Енні не стрибнула за ним і вчасно його не піймала.

Швидка в тебе реакція! похвалила її Леонія.

Енні явно була не таким тягарем, як їй здавалося.

Спроба номер два, сказала Леонія і ще раз

натиснула кнопку.

їхній марсохід помчав уперед навздогін за іншим

марсоходом єдиним, якому досі вдалося вийти

на маршрут. Йому треба було зробити повне коло,
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підняти камінь і покласти його всередину. Однак
Леонія не могла дати ради з управлінням. Марсохід,
зрізавши кут, мало не перекинувся.

Дай мені, Енні вихопила в Леонії пульт.

Марсохід повернувся на місце і знову помчав упе¬

ред, наближаючись до свого суперника попереду.

Недарма Енні захоплювалась комп ютерними
іграми вона хвацько об їхала чужий марсохід і вже

прямувала вперед, коли раптом звідкись позаду

вигулькнув підступний апарат-підробка і націлився просто
на їхнього марсохода. Він врізався у нього і то так

сильно, що корпус відпав, залишилися тільки колеса,

вісь і камера нагрівання. Жалюгідне видовище, проте

марсохід рухався далі.
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Агов! обурилась Енні. Так нечесно!

Обернувшись, вона побачила іншу пару учасників,
які стояли і зловісно на неї шкірилися. Вона

закашлялася. Марсоходи здійняли хмари пилюки. Крім
того, світло помалу згасало.

На шляху до Марса чесних не буває,
пробурмотів один із їхніх суперників і знову націлився на

їхній марсохід.
Енні відреагувала блискавично. Вона спритно

розвернула марсохід й послала його у протилежному ке-

рунку проти годинникової стрілки. Цим вона збила

з пантелику інших учасників і, поки ті намагалися

зрозуміти, що відбувається, скерувала свій марсохід
подалі від них. Той уперто їхав далі, через пагорби
й кучугури, через невеликі долини. Його трохи

заносило на крутих поворотах, але він завжди

втримувався на дорозі й прямував уперед.

На маршрут вийшло ще кілька марсоходів: одні

були добре сконструйовані, інші мали такий вигляд,

наче їх щойно скрутили докупи з бляшанки й

кавалка мотузки. Кілька розлетілося, не встигнувши

навіть набрати швидкість. Марсоходи
наштовхувалися один на одного; на маршруті виник справж¬

ній затор. Марсохід Енні та Леонії вирвався далеко

вперед і вже мав от-от повернутися до точки, з якої

виїхав, як раптом трапилося щось дуже несподі¬

ване...
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Повітря ставало щораз густіше, але учасники так

зосереджено керували марсоходами, що цього не

помічали. І от Енні зненацька зрозуміла, що в повітрі
так багато червоного пилу, аж не видно другого кінця
кімнати!

Раптом хтось постукав її по плечу і шепнув на вухо:

«Глянь угору! На вентиляційну трубу!».
Енні простежила поглядом, куди показувала

пальцем Леонія. У кімнату залітали цілі хмари пороху

й кружляли в повітрі довкола них.

Що це? запитала Леонія, затуливши рота
рукою.

Піщана буря, закашлявшись, відповіла Енні.

Одного разу вона вже потрапила в піщану бурю на

справжньому Марсі. Тоді вони з Джорджем,
дотримуючись космічних підказок, покинули Сонячну

систему й опинилися на далекій планеті в іншій зоряній
системі. Енні відразу здогадалась, що їм робити.

Пора евакуюватися! рішуче сказала вона.

Не можна! відповіла Леонія, в якої почали

пекти очі. Ми повинні закінчити завдання!

Це і є завдання! сказала Енні й потягнула Лео-

нію до дверей. Нам треба вчасно втекти!

Леонія вперлася черевиками у кам янисту
поверхню: мовляв, нікуди вона не втікатиме. Енні

шарпнула її у свій бік, так ніби вони удвох перетягували

канат. Інші учасники залишалися на своїх місцях. Вони
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боролися з негодою, аби лиш доправити марсоходи

до кінця маршруту. Роботи-охоронці, без яких і тут,

звісно, не обійшлося, теж як могли відмахувалися від

пороху. Він забивався в деталі й заважав нормально

функціонувати один робот взагалі перехилився

й гепнувся на поверхню Марса.

Енні далі тягнула Леонію уперед туди, де, на її

думку, мав бути вихід. Вона не мала чим дихати, очі

неможливо було розплющити. Круговерть
червоного пилу під час штучної піщаної бурі виявилася

підступнішою і страшнішою за все, що Енні бачила під
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час космічних мандрівок. І вона знала, що має рацію:

випробування полягало якраз у цьому вловити

момент, коли ситуація вийшла з-під контролю і

безпечно рухатися далі нема змоги, тому треба якомога

швидше евакуюватися. Завданням було не дійти до

кінця маршруту будь-якою ціною, а зійти з нього і

порятувати все, що можна насамперед людей.

Нарешті Леонія перестала опиратися; вони,

похитуючись, дісталися до виходу й відчинили двері цієї

миті пролунав сигнал. Труби перестали сипати пил

у кімнату й почали всмоктувати його назад.

Увімкнулося світло, й усі інші астронавти, червоні від пилюки,

розчаровано пожбурили на землю пульти.

Енні з Леонією знову виграли.



Наступні
кілька днів усе закінчувалося так само.

Байдуже, в чому полягало завдання

витримати відцентрову силу (коли тебе пристібають у кріслі
й дуже швидко крутять по колу), управляти
механічною рукою космічного корабля, надавати першу

медичну допомогу чи передавати по радіо повідомлення

про критичну ситуацію іноземною мовою, дівчата
майже завжди були перші. І що більше перемог вони

здобували, то сильніше їх ненавиділи інші

конкурсанти. Тепер після кожного випробування з табору
вибував один учасник чи учасниця, тому

утворювалися нові пари, які мусили вчитися співпрацювати.
Після тріумфу із ЗБ-друком на Марсі Джордж та

Ігор більше жодного разу не перемогли, проте

щоразу добре давали собі раду. Вони старалися, не

шкодуючи сил, хай навіть займали у результаті друге

чи третє місце. Втім, Джордж почувався ніяково, бо

своїми успіхами вони все-таки завдячували

Ігореві, а в усіх невдачах був винен він сам. «Більше

треба старатися», думав він. Крім того, його не надто
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захоплювало те, як усе відбувалося. Здавалося, що
вони учасники якогось телевізійного реаліті-шоу
і їхнє завдання розважати своїми невдачами й

поразками глядачів, а не брати участь у

колосальному науковому й дослідницькому експерименті задля

майбутнього людства.

Наприкінці другого тижня, коли половина

учасників вибула з табору, Енні, повертаючись ввечері до
своєї кабінки, пережила дивне відчуття: голод і

нудоту водночас. Того дня їм випало незвичайне

випробування політ в умовах невагомості. Групу, в яку,

крім Енні з Леонією, входило ще три пари

астронавтів, завезли до злітної смуги територія

Космодрому-2 була така величезна, що там навіть злітна смуга

вмістилася! і посадили в літак. Передня частина

пасажирського літака була цілком порожня. Ззаду
стояли лише кілька рядів крісел. Механічний голос

із гучномовця скомандував пристебнутися і

приготуватися до зльоту. За Леонією та Енні сиділи близнята

Венера й Андромеда або ж В та А, як вони самі себе

називали. Сиділи і шкірилися на всі зуби. Сестри ані

на краплину не сумнівалися в собі. Ясно, що вони

полетять на Марс! Нема що навіть про це говорити. Вони

займали друге місце в рейтингу й аж світилися від

гордості за свої вміння.

Цукерку хочете? В просунула руку вперед між

крісла, де сиділи Енні з Леонією.
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О-о-о, дякую! сказала Енні, яка вже дивитись

не могла на відновлену їжу.
Вона простягнула руку, але цукерку взяти не

встигла. Леонія вихопила її, розламала навпіл і з

підозрою понюхала.

Ну перестань, Лео! зітхнула Енні. Мені

просто захотілось солоденького!

Тут можна їсти тільки те, що відповідає
правилам космічного харчування, сказала як відрізала
Леонія, розкришивши карамельку між пальцями.

Енні мовчки спостерігала, як її делікатес

розсипається по підлозі літака.

Це заборонено правилами. У нас можуть

забрати бали. Крім того, мені не подобається її запах.
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Це мене пригостили нею, а не тебе,

процідила крізь зуби Енні. Я не просила тебе порушувати

свою дієту. То була моя цукерка, і це я би втратила

бали, а не ти!

По-моєму, її хімічно модифікували, шепнула

Леонія Енні на вухо: літак готувався злетіти, і

двигуни гуркотіли так голосно, що нічого не було чути.

Невідомо, що могло з тобою статися, якби ти її з їла.

Тебе безперестанку нудило б. Або ти б заснула. Чи ще

щось гірше...

Гірше? перепитала Енні.

Ти б могла позеленіти, і все твоє тіло

покрилося б волоссям, сказала Леонія.

Фу-у-у! не стрималась і голосно вигукнула

Енні.

Та ні, ні! Такого б не сталося, мовила Леонія.

Але тобі точно стало би зле.

Невже ти тільки що пожартувала? з

недовірою запитала Енні.

Може бути, Леонія явно була задоволена

собою. А що смішно вийшло?

Ну, трохи... відповіла Енні.

А що саме тебе розсмішило? почала її

розпитувати Леонія. Поясни, будь ласка. Я спробую
повторити свій успіх наступного разу.

Краще не пробуй, відповіла Енні. Жарти
мають бути спонтанні, інакше не смішно.
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Та все ж Енні вирішила запам ятати собі на

майбутнє: від В і А нічого брати не можна.

З гучномовців знову озвався механічний голос.

Астронавти! Літак набирає висоту!
Вони не бачили, в якій

вони позиції відносно

Землі, бо в літаку не було

ілюмінаторів. Зате рух

відчувався літак різко злетів

догори. Якби хтось

подивився на нього збоку, то

побачив би, що той мчить

у небо практично

вертикально, так наче

збирається вирватися з атмосфери
Землі у відкритий космос.

Якби той хтось ще трохи

поспостерігав за літаком,

то помітив би, що його

траєкторія поступово стає менш стрімка, літак описує

довгу дугу, а тоді входить у круте піке вниз до землі.

Літак повторював це знову і знову, дуга за дугою.

Глядачі, напевно, не змогли б зрозуміти, що ж то за диво

дивне з ним відбувається.
Тим часом у салоні літака шестеро майбутніх

астронавтів виконували вказівку: встати зі своїх місць

і зайняти позиції спереду літака. Коли літак описував
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дугу, учасників табору підняло у повітря. Для всіх,

окрім Енні, то був перший досвід невагомості діти
аж світилися від радості! Із завзятих, рішучих

конкурентів, готових боротися до кінця, юні астронавти

перетворилися на тих, ким були насправді: на дітей,
які люблять бавитися зі своїми ровесниками. Вони

робили сальто в повітрі, торкалися ногами стелі,

відштовхувалися від стінок і літали салоном літака, наче

супергерої! І аж заходилися від реготу! Енні й В, про-
літаючи мимо одна вперед, друга назад «дали

п ять» одна одній у повітрі, уже й забувши, що якихось

кілька хвилин тому одна пригостила другу підозрілою

карамелькою. Коли літак узяв курс на Землю, знову
з явилася гравітація і всі поволі опустилися на

підлогу. А коли завершив дугу, діти лежали на підлозі й не

могли навіть пальцем поворушити, аж поки літак не

розвернувся і знову не шугнув догори.

Цього разу астронавти піднялися в повітря скоріше,
ніж на попередній дузі. Енні так стрімко злетіла вгору,

що вдарилася головою об стелю. Та не встигла вона

звикнути до умов невагомості, кружляючи салоном, як

літак розвернувся назад у бік Землі. Сила тяжіння

схопила її, наче той водолаз, за ноги, і потягнула вниз, до

підлоги. Та щойно Енні притиснуло до споду, як мало

не відразу підкинуло вгору, аж до стелі. Вона гарячково

роззирнулася довкола: де ж Леонія? Та врешті
побачила, що її партнерка теж шукає за нею і махає їй рукою.
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Енні перелетіла через салон туди, де в повітрі
висіла Леонія.

Здається, тут щось не так... пошепки сказала

Леонія. Треба пробратися в кабіну пілотів. Ану

заступи мене!

Думаєш, у цьому наше завдання? запитала

Енні.

Без поняття, відповіла Леонія, поторсавши

двері кабіни: зачинено. Але треба будь-що туди

пробратися, перш ніж велике перенавантаження

знову притисне нас до підлоги!
Енні вперше почула в її голосі паніку.
Вона підлетіла до Леонії й затулила її від інших.

В й А кинулись, було, до них, але літак різко
здригнувся і вони полетіли у протилежному напрямку.

Скоріше відчиняй! крикнула Енні.

Не можу! гукнула у відповідь Леонія. Я

пробую, вони не піддаються!
У цю мить літак знову почав спускатися.

Енні аж занудило від страху. Вона заціпеніла, усі

думки повтікали з голови. Та вже за мить мозок

немовби перемкнувся на вищу передачу і Енні стала

напрочуд спокійна, усвідомивши, що настав час взяти

справу у свої руки, і то негайно.

Агов, слухайте мене! крикнула Енні своїм

справжнім, упевненим голосом, що зник після того,

як її почали цькували у школі, і аж тепер повернувся.
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Опинившись віч-на-віч зі справжньою і раптовою

небезпекою, Енні перестала боятися. Вона відчула

у собі сміливість, як колись, і вирішила діяти

рішуче.

Рухайтесь усі сюди, швидко! Треба відчинити ці

двері. Натиснути на них усім разом і виламати!

Інші учасники поважали дівчат за те, що ті здобули
вже стільки перемог, і тому послухались Енні.

Раз! Два! Три! Уперед! скомандувала Енні.

Вони гуртом виламали двері Леонія і за нею Енні

влетіли в кабіну, де мало не наштовхнулись на

постать, схилену над панеллю

приладів. Головою пілот

спирався на штурвал.

Вставайте! Енні щосили

потрусила пілота за плечі.

Вона глянула у вікно й на

численні датчики в кабіні.

Ніяких сумнівів не залишилося:

літак вийшов з-під контролю
і вони летіли носом униз до

Землі.

Пробудіться! Енні

крикнула просто в лице пілотові

й нажахано відсахнулась.
Вона голосно зойкнула, але

тут же опанувала себе. В уніформі пілота пілота,
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який у них перед очима зайшов до кабіни літака

сиділа зовсім не людина.

Це робот! закричала Енні; волосся на її голові

стало дибки. Нашим літаком керував робот! На борту
нема людей! Тільки ми!

Кашкет зсунувся

пілотові з голови,

потягнувши за собою

перуку й окуляри. Обличчя

робота було
пофарбоване у світло-рожевий
колір колір людської

шкіри. Ніс, очі, брови
усе було намальоване.

Дивлячись на нього

зблизька, діти не могли

повірити, що їх ввели

в оману. Вони бачили

пілота якихось кілька секунд, і то здалеку. Отож

побачили те, що сподівалися побачити, а не те, що було

насправді. Леонія вхопила робота, який, на щастя,

був менший за своїх масивних «колег», що охороняли

Космодром-2, і виштовхала його з крісла пілота.

Сідай! скомандувала вона Енні.

Енні слухняно зайняла його місце.

А як керувати літаком? Ти знаєш? у відчаї

запитала вона Леонію.
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Вони в жахливому темпі втрачали висоту.

Учасники, які залишилися в салоні, зрозуміли, що сталося,

і голосно заверещали.

Хіба теоретично... визнала Леонія. Такий

літак мав би сам усім управляти.

Краще теоретично, ніж ніяк, мовила Енні.

Кажи, що робити!
Хапайся за штурвал! скомандувала Леонія.

Тепер легенько потягни його на себе.

Енні чемно виконала її вказівки: повільно

потягнула штурвал, розміщений ліворуч від крісла пілота,

і тут же відчула, що ніс літака ледь-ледь піднявся.

Леонія тим часом покладала з десятком вимикачів

на панелях, що оточували їх зусібіч. Стрілка на

спідометрі зрушилась із червоної поділки й повернулась
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у нормальну позицію. Енні зуміла вирівняти літак,
і той почав сповільнюватись.

Леонія взяла рацію і сказала:

Мейдей! Мейдей!

Вона подала міжнародний сигнал лиха. Радіо у

відповідь зашипіло, але ніяких голосів чути не було.
Мейдей! Мейдей! повторила Леонія. Мені

треба посадити літак на Космодромі-2! Прошу дати

дозвіл на посадку літака на Космодромі-2!
Радіо знову зашипіло й затріщало, але ні людина,

ні робот до них не озвався.

Мусиш посадити літак, Енні! сказала Леонія.

Надворі почало сутеніти.

Буде простіше, коли зайде сонце. Тоді ми

зорієнтуємось за вогнями на злітній смузі.
Я мушу посадити літак? Енні важко було

уявити щось страшніше.

Ну, навряд чи хтось із них у стані це зробити,
відказала Леонія.

Кабіну пілота переповнювали звуки ридань із

салону.

А може, краще ти? запанікувала Енні.

Я займусь шасі й навігацією. Постараюсь
зробити так, щоб літак сів сам, але я не знаю, як

виставити повний автопілот, тому ти маєш його скерувати.

У тебе все вийде он як ти вправно марсоходом

керувала! Набагато краще за мене.
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А радар у нас є? тихо запитала Енні.

Є, кивнула Леонія. А ще в нас є дві новини.

Хороша: я знайшла координати злітно-посадкової

смуги Космодрому-2.
А погана? Крім того, що на борту не годують і не

показують фільмів, сказала Енні.

Леонія несподівано засміялась. Але тут же

похопилась.

Вибач, мовила вона. Я не завжди вмію

визначити, як реагувати на певну ситуацію.
Я сама винна, відповіла Енні. Зараз не час

жартувати. То яка там погана новина?

Ти мусиш розвернути літак, сказала Леонія.

Ми летимо не в той бік. Це і є погана новина...

Що?! вигукнула Енні.

Такого вона не сподівалася. Енні назвала би сто

різних проблем, які могли б упасти їм на голову, але

летіти не в тому напрямку це б їй і на думку не

спало!

Треба натискати педалі ногами, показала

пальцем Леонія.

Енні глянула вниз: на підлозі під ногами були
педалі, завбільшки як для слонячої ступні. Вона

поставила на них свої блискучі кросівки.
Рухай штурвалом так, щоб ніс літака тримався

рівно, сказала Леонія. І тисни на педалі, щоб

змінити напрям літака в горизонтальній площині.
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Енні голосно ковтнула слищ; Хоча це все одно

краще, ніж якби в них закінчилося паливо чи якби вони

летіли через зону турбулентності. З таким вона,

мабуть, не впоралась би. А розвернути літак? Що ж,

круто, коли ти ніколи не сиділа за кермом автівки, а тут

у твоїх руках цілий літак. Енні глибоко вдихнула

і сказала собі, що їй усе вдасться. Дивлячись просто

поперед себе крізь вигнуте вікно, оточена сотнями

вимикачів і датчиків, виставлених на автопілот, хоч би

так і було! Енні натиснула лівою ногою на педаль.

Літак ледь нахилився убік і помалу почав повертати

у протилежному напрямку. Енні випадково натиснула

ногою на праву педаль літак підстрибнув догори.

Скажи, хай пристебнуться! Літак може трусити!

Астронавти! гукнула Леонія у салон літака.

Перестаньте плакати і посідайте на свої місця. Це наказ!

Вона обернулась до Енні.

Ну як? Нормально?

Супер! відповіла Енні. Тримайся!
Щоб не впасти, Леонія вхопилась за перше, що

потрапило їй під руку за ногу робота-пілота, який

перекинувся догори дриґом і лежав затиснутий між

кріслами пілотів, так що його ноги стирчали в повітрі.
Енні повільно розвернула літак з салону було

чути голосний вереск. Діти голосно кричали щоразу,

як тільки літак підкидало. Енні старалась летіти

якомога рівніше й обережніше, та навіть так їй не вдалося
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під час повороту втриматися на одній висоті. Та вже за

кілька хвилин літак перестало трусити й підкидати,

він вирівнявся, і тоді Енні, глянувши на комп ютерний

екран на панелі приладів, побачила, що вони взяли

курс на посадкову смугу Космодрому-2. Вона голосно-

преголосно зітхнула голосніше, ніж тоді, коли вони

з Джорджем запобігли вибуху Великого адронного

колайдера, голосніше, ніж коли їм пощастило втекти

від одного безумця з квантовим комп ютером, проте не

так голосно, як тоді, коли вони з Джорджем врятували

її тата, коли той провалився в чорну діру.

Слухайте сюди, малята, сказала Енні в

портативний гучномовець, який передала їй Леонія.

У салоні літака пролунав її голос, чіткий і впевнений.

Зараз я спробую приземлитись. Тому
пристебніться і постарайтесь не кричати. По-перше, це не

круто, а по-друге, заважає.

Леонія закивала головою. Енні вирівняла літак,

щоб той летів по лінії, намальованій на комп ютерній

діаграмі на екрані. їй не вірилось, що це може бути
так просто. Леонія клацнула кількома вимикачами

опустилися шасі.

Двадцять... дев'ятнадцять... вісімнадцять. На

екрані комп ютера збігали секунди, які залишились

до посадки.

Енні... сказала Леонія.

Секунди невпинно збігали.
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Що? схвильовано запитала Енні.

Якщо я полечу в космос, продовжувала

Леонія, поки комп ютер відраховував, п ятнадцять...

чотирнадцять... я хочу, щоб ти полетіла зі мною.

Ти будеш найкращою астронавткою серед нас.

Неправда, твердо відповіла Енні.

До вогнів злітно-посадкової смуги, здавалося,

можна рукою дістати. Лишалось тільки сподіватися, що

вони гладенько приземляться, а не вріжуться в землю.

Це ти заслуговуєш полетіти на Марс, сказала

вона. Я хочу трохи побути вдома після всього цього.

Десять... дев ять... вісім...

Та ну! не повірила Леонія. Навіть не кажи

такого побути вдома! Ну потрапили ми в халепу, але ж

це нічого не означає. Ти мусиш іти далі!

Чотири... три... два... один... відрахував

комп ютер, і шасі літака торкнулися посадкової смуги

Космодрому-2. Літак сідав із надто великою

швидкістю, і його підкинуло догори в салоні знову

почулися охкання і крики. Однак шасі знову торкнулися

землі, літак трохи перехилився набік і виїхав зі смуги

на траву. Та Енні зуміла його зупинити, щоб він не

в їхав у будівлю аеропорту.

Шановні пасажири! сказала Енні. Дякуємо,
що обрали авіалінії «Марсіанський експрес»!
Сподіваємось знову побачити вас на борту!



Еннідумала, що працівники Космодрому-2
збіжаться на посадкову смугу привітати їх після такого

напруженого випробування. Але навколо не було ні

душі. Дуже дивне відчуття після шаленого стресу,

який вони тільки що пережили. Вони мали надію
побачити принаймні сині вогники рятувальних

автомобілів і натовп працівників. Але ні: ніхто не квапився

їх рятувати, не підставляв пересувного трапа й не

поспішав на автобусі, щоб завезти їх назад до космо-

порту.

Цікаво, це справді було таке завдання

посадити літак? запитала Енні Леонію: вони обидві ще

сиділи в кабіні пілота. Чи так випадково сталося?

Або невипадково... відповіла Леонія і похитала

головою.

Тобто? перепитала Енні. Що ти маєш на

увазі?
Ти нічого дивного не помітила «у процесі»?

замислено спитала Леонія.

Я щойно посадила літак! вигукнула Енні.
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Подумки вона сказала: «Ну як вам, Беліндо і

компаніє? Зможете таке повторити? І не запанікувати? І не

розплакатись? Зможете, га?!».

А ти мене питаєш, чи не помітила я чогось

дивного?!

Ну взагалі, не тільки сьогодні... наполягала

на своєму Леонія.

Я думала, що тренуватися до польоту в космос

буде важко, особливо коли мусиш змагатися з

іншими, відповіла Енні, дивлячись на порожню

посадкову смугу. Але до такого я, чесно кажучи, не була
готова. Це щось неймовірне. Реально.

Я знала, що нам тут буде невесело, сказала

Леонія. Але не уявляла, що вони наражатимуть нас

на небезпеку.
Гадаєш, вони навмисно? запитала Енні.

Така думка лякала, але після того, що тільки-но

сталося... Енні згадала, як вони з Джорджем
пробралися тієї ночі до Центру управління польотами. Може,

їх тоді засікли? А тепер хотіли її вбити? І байдуже, що

разом з нею загинуло б іще п ятеро дітей?.. Вона

голосно ковтнула. А що як Джордж теж у небезпеці?

Навряд чи нас хотіли вбити. Але вони посадили

групу дітей у літак, яким керував робот, сказала

Леонія. І от робот ламається а в них нема ні

запасного пілота, ні плану дій у надзвичайній ситуації.

Нічого нема! Якби не ти, ми б розбилися.
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Якби не ми, виправила її Енні. Це не тільки

моя заслуга.

Вона сиділа й дивилась у вікно.

Лео, Енні раптом щось зауважила. Це ж не

та смуга, з якої ми злітали, правда?

Ні, підтвердила Леонія. Ми, напевно, сіли

з іншого боку.
Ой, дивись! вигукнула Енні. Знову той

космічний корабель! Ми бачили його, коли їхали на

випробування з марсоходами. Поки автобус навмисно
не звернув убік і не закрив його від нас.

Точно, відповіла Леонія.
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Удалині виднівся космічний корабель, готовий до

запуску. Складна машинерія підтримувала його у

вертикальному положенні. Здалеку було погано видно,

але, схоже, корабель світився вогнями і по ньому,

наче мухи, повзали якісь чорні фігурки.
Підготовка до запуску! вигукнула Леонія.

Але куди він летить? І з ким? Пілотованих місій у

планах не було. Нічого не розумію...
У цю мить у кабіні з явилося дві голови

близнючки В й А.

Привіт, геройки! радісно закричали вони.

Усі вже забули, що змагання триває щастя, що

вони лишилися живі!

Вибачте, дівки, зніяковіло сказала В.

Добре, що ви не з їли тої цукерки! У ній було снодійне.
Ви б відключилися, і тоді ми би всі вмерли! Здуріти
можна... Вибачте, будь ласка!

Нам пообіцяли телевізійні зйомки і контракт

з модельною агенцією, якщо ми станемо астронавт
-

ками, сумно додала А. І ми подумали, що треба
все перепробувати, лиш би пройти.

А виявилось, що не все, визнала В. Бо якби

Енні відключилась...
Вона замовкла. Близнючки перезирнулись і

похитали головами.

Ну його, В, сказала А. Давай ліпше тенісом

займемось.
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Угу. Не хочу я більше ні в який космос,

відповіла В.

Або співами, задумано сказала А. У нас

кльово виходить.

Або модельєрками станемо, докинула В.

Щось придумаємо, підсумувала А. Не

пропадемо.

Близнючки обернулись і широко всміхнулись до

Енні з Леонією. Не усміхнутися у відповідь було
просто неможливо. Ці двоє справді особливі.

Ми відкрили люк і спустили аварійний трап. Он

ще двоє наших якраз виходять!
З салону почулися захоплені вигуки юху-у-у! То

двійко дітлахів спустилися з надувної гірки на

посадкову смугу.
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Ура, я завжди мріяла таке спробувати!
вигукнула Енні.

Вона скочила з крісла і протиснулася повз іншихдо

виходу. В йА кинулись слідом за нею, а за ними Леонія,

яка навіщось вирішила прихопити ще й робота-пілота.
Дівчата одна за одною позастрибували на гірку
(Леонія разом із роботом) і спустилися вниз, якраз у той

час, коли нарешті прибув автобус із космопорту. З

нього вибігли схвильовані працівники Космодрому-2 і тут

же взялися про все розпитувати.

Нічого їм не кажи! шепнула Леонія на вухо

Енні. Я їм не довіряю.
Енні кивнула. Вони залізли у невеликий автобус.

Працівники були дуже заклопотані і навіть не

помітили, що Леонія потягнула за собою робота-пілота.
Повернувшись до житлового крила Космодрому-2,

шестеро астронавтів гуртом рушили до своїх кімнат;

Енні та Леонія з роботом ішли посередині. Дорогою
Енні тихенько сказала Леонії:

Я мушурозшукати свого друга Джорджа. Хочу
розповісти йому про те, що сьогодні сталося. Не знаю чому,

але мені здається, що він теж хоче зі мною поговорити.

Леонія махнула головою.

Іди, пошепки відповіла вона. Ось, тримай.
Тобі пригодиться.

Вона зняла із зап ястя антидронний годинник

і простягнула його Енні.
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Тут ще ліхтарик є. Треба натиснути ось тут.

З годинника вихопився промінь світла.

Ну все, біжи. Я покладу робота на твоє ліжко.

Якщо хтось стежить за нами через камеру, то подумає,

що це ти спиш. Послухай, В, Леонія поплескала

одну з близнючок по плечу. Можеш відволікти від
нас увагу?

Чи можу я відволікти від вас увагу?
перепитала В, виставивши убік ногу й зайнявши ефектну
позу. Ти звернулась за адресою. Покажемо їм клас,

сестричко!
Вона видала нечувано високу ноту, і А тут же її

підхопила. Близнючки затягнули в коридорі пісню а

капела. Вони не просто співали, а й танцювали. їхній
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запальний спів і спритні рухи захопили інших

учасників, які ще годину тому боялися за свої життя.

Мелодійні голоси В та А, що задзвеніли в коридорі,
немовби випустили на волю емоції, що їх стримували

схвильовані, виснажені, налякані астронавти. Вони

підхопили їхній спів може, не так мелодійно, але

з таким самим запалом. Веселились, танцювали і

співали що було сил навіть Леонія разом з ними, хоча

було видно, що то для неї щось зовсім нове.

Здавалося, що в непримітному, сірому коридорі Космодрому-2

вибухнув карнавал.

Енні вислизнула з гурту. Вона гадки не мала, де

шукати Джорджа. Але мусила спробувати. Його життя
може бути під загрозою! Вони подолали разом не одне

випробування, то й цей горішок розкусять. Крім того,

Енні хотіла попередити всіх учасників, яких зустріне,

про ймовірну небезпеку. І сказати, що їм усім треба
перестати змагатися між собою, а натомість

триматися разом і допомагати одне одному.

Вона мала розповісти іншим, що з космічним

табором відбувається щось не те. Навіщо сюди

привезли цих талановитих, розумних дітей?.. Крадучись
безкінечною павутиною коридорів, з яких

складався Космодром-2, Енні збагнула, що жоден з

учасників уявлення не мав, як звідси вибратися й

дістатися додому. Телефони і планшети у них відібрали,
а щоб отримати якусь звістку від рідних, треба було
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покладатися на працівників Космодрому-2, яких

щораз меншало. Вони у пастці, подумала Енні. І не мають

як покликати когось стороннього на допомогу...

Раптом світло у коридорі згасло. Автоматизована

система на Космодромі-2 вирішила, що пора

клацнути вимикачем. «Ну, в темряві мене принаймні буде
важче помітити», подумала Енні. Вона йшла

навшпиньки коридором і мріяла про окуляри від Ґуґл, за

допомогою яких вони з Джорджем прокладали собі

дорогу вулицями рідного міста, коли хтось пошкодив

електричну мережу і ціла країна занурилась у

темряву. Вночі в тих окулярах було видно, як удень зручна

штука, коли навколо морок і нічого не бачиш. Енні
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зітхнула. Тепер із ґаджетів у неї був хіба що годинник

Леонії. А крім нього, тільки очі, вуха і мозок, який мав

допомогти їй розібратися у ситуації. «Як у первісні
часи», подумала Енні.

«Та якщо я змогла

посадити літак, то й це

зможу», міркувала
вона. А тоді зупинилась
і прислухалась до звуків
навколо. Десь здалека

знову почувся дитячий
плач. Дуже сумний, аж

серце краялось. Енні

рушила навшпиньки в той

бік. Плач усе

голоснішав і голоснішав. Енні

підкралась до місця,

де один коридор

перетинався з другим, і визирнула з-за рогу. Оце так!

Виявилось, що не лише вона почула ридання і вирішила
подивитись, що там сталося. З другого боку коридору
наближалась інша, набагато молодша за неї учасниця

на ім я Фара, яка теж вирішила перевірити, хто ж там

плаче. Та тільки-но Фара дійшла до дверей, з-за яких

начебто долинав плач, як звідти вискочив робот,
схопив її, перекинув через своє металеве плече й

потупотів у протилежний від Енні бік. Фара штурхала робота
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ногами, намагаючись вирватись. Раптом вона підняла

голову, помітила Енні і вп ялася у неї поглядом.

«ТІКАЙ!» самими губами прошепотіла Фара. Енні

не треба було казати двічі. Вона кинулась навтьоки.

Щосили штовхнула перші-ліпші двері й забігла

всередину. Там були сходи, які вели донизу. Збігши по

них, Енні опинилася в довгому коридорі, який вів

кудись іще нижче. Вона вирішила, що стояти на

одному місці погана ідея, і побігла тьмяним переходом.

У кінці на неї чекали ще одні сходи. Енні піднялася

вгору і куди ж вона потрапила? Напевно, у ще один

із корпусів Космодрому-2.
Він був зовсім не схожий на приміщення, в яких

Енні встигла наразі побувати. Усе навколо було
сліпучо-біле і залите світлом. Як у лікарні. Навіть

запах той самий. А ще там було тихо, тільки щось гуділо
й час від часу пікало: біп-біп-біп. Енні роззирнулась

коридором. Що ж у цьому корпусі? Нічого не

зрозуміло... Хіба одне: дронів там нема. Напевно, сюди не

повинна ступати нога майбутнього астронавта, бо

інакше тут літали би дрони й відстежували їхні дії.
А може, це якийсь таємний корпус із обмеженим

доступом і особливими заходами безпеки?

Раптом зовсім поряд почулися чиїсь швидкі кроки.

Енні пірнула в найближчу кімнату й зачинила за

собою двері. Усередині було темно і тихо, тільки

гудіння й сигнали біп! біп! біп! стали голосніші. Енні
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натиснула кнопку на годиннику Леонії вихопився

тонкий яскравий промінь світла. Вона обвела

ліхтариком кімнату уздовж стін стояли довгі
прямокутні коробки.

Енні посвітила на одну з них. Коробка мала зо два

метри заввишки і сантиметрів сімдесят завширшки.
Білі стінки й низ, матове скло спереду. Енні бачила:

у коробці щось є, але що саме не могла розібрати.
Зате було видно, що до неї під єднаний цілий пучок

дротів і трубок. Дроти вели до моніторів, якими раз

у раз пробігали кольорові хвильки. Трубки
з єднувалися зі схожим на помпу апаратом, який тихо гудів,

рухаючись то вниз, то вгору.
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Енні спрямувала пучок світла на сусідню коробку.
Така самісінька. Прямокутні коробки в кімнаті були
схожі одна на одну як дві краплі води. До кожної вели

дроти і трубки, якими щось рухалося туди-сюди,

туди-сюди; кожна гуділа й пікала біп! біп! біп!

Ліхтарик Енні ковзав кімнатою і затримався на

одній із коробок, що стояла порожня, з відчиненими

дверцятами. У коридорі знову почулися чиїсь кроки.

Енні зібралася з духом і вирішила перевірити, що
в тих коробках, дверцята яких зачинені. Вона

посвітила на одну з них.

«Ні-і-і-і! подумки закричала Енні. Не може

бути!..» У світлі ліхтарика добре не роздивишся, але

вона не сумнівалась, що побачила всередині

обриси...

У цю мить просто за дверима кімнати, де вона

ховалась, почулися голоси. Виходу не було Енні скочила

у порожню коробку і прикрила дверцята. Зачинити їх

до кінця вона побоялась ану ж їй не вдасться потім

звідти вибратись?

Двері до кімнати відчинилися. Загорілось
приглушене світло. Енні побачила крізь скло дві постаті у
білих халатах. Вони стали перевіряти монітори й

помпи, під єднані до інших коробок.
Гази крові на нормальному рівні, озвався один

голос. Газообмін у порядку, вага стабільна,
кров яний тиск у межах норми.



То як, лікарю? загиготів до болю знайомий

голос. Виходить, що наші волонтери мають тільки

одну проблему зі здоров ям міцний сон!

Якщо їх зараз розбудити, вони прокинуться

здорові, як богатирі, відповів лікар.
А це можна зробити? запитав другий голос.

Можна їх розбудити?
Ясно, що так, впевнено мовив лікар. Я можу

вивести їх зі штучної сплячки у будь-який момент
як тільки ви захочете закінчити експеримент.

Прекрасно! І ви зможете доправити їх безпечно

на «Артеміду»?
Тільки дайте команду я все зроблю,

запевнив лікар-лиходій.
Я хочу, щоб ви негайно їх перенесли, сказав

другий голос. «Артеміда» готова до запуску. Бачу, що
вони й далі без проблем житимуть у своїх

«бульбашках», байдуже де: чи то на цій планеті, чи на іншому

небесному тілі.

Але мені цікаво одне, мовив лікар. Як ви

знайшли волонтерів для такого проекту? Хто

добровільно погодився, щоб його ввели у штучну сплячку

й відправили в політ Сонячною системою?

Другий голос розреготався. Скрипучим, моторошним
сміхом, в якому не було ні краплини радості чи щастя.

Я вмію бути настирливою! сказала лікареві

співрозмовниця. Вони, самі того не розуміючи,
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зроблять найграндіозніше у цьому столітті відкриття
в Сонячній системі! У їхніх руках, цілком можливо,

ключ до самого життя!

А куди саме ви їх посилаєте? у голосі лікаря

прозвучала підозра. Куди вони полетять, щоб
зробити оте грандіозне відкриття?

Побачимо, куди їх завезе наш космічний

корабель! весело відповіла його співрозмовниця.
Оце так пригода! А тепер ходімо, лікарю. У нас повно

роботи!
Після цих слів обоє вийшли з кімнати, вимкнувши

за собою світло.

Щойно вони пішли, Енні вилізла з коробки, яка

раптом стала їй схожа на домовину.

Всередині люди! від страху Енні почало

трусити. У коробках люди! І вони досі живі!







Поки
Енні літала на літаку у кріслі пілота!

Джордж вийшов на віртуальну місячну

прогулянку. Це було випробування на час: вони з Ігорем
мали зібрати взірці з поверхні Місяця в умовах

віртуальної реальності й повернутися до посадкового

модуля, перш ніж той полетить геть і вони опиняться

в пастці.

Ігор, з якого на першому випробуванні користі
було мало, тепер виявився незамінним партнером,

а все тому, що він змалку був затятим геймером.

Віртуальна реальність була для нього як рідний дім, тоді
як для Джорджа навпаки: батьки строго

обмежували його час перед екраном комп ютера і забороняли
бавитися вдома в комп ютерні ігри. Він тільки раз

спробував, що воно таке, та віртуальна реальність:
тоді коли Енні дала йому свій картонний шолом у

будиночку на дереві. Класний досвід, але для такого

складного випробування, як їм випало, його було
замало. Втім, Джордж не сумнівався, що він скоро

розбереться, що й до чого. Треба тільки зосередитись на
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завданні, а не думати про Еріка, «Артеміду» й морське

життя на Європі.

Джордж рухався поверхнею Місяця, збираючи

взірці, але думками літав дуже далеко. Дуже. Вдаючи
із себе зосередженого гравця у віртуальну космічну

гру, він ламав собі мозок над купою питань. Може,

того вечора Ерік приїхав на Космодром-2 і зчепився

з Рікою Дур через Європу? Може, Ріка Дур позбулася

Еріка, щоб не дати йому дізнатися більше про
«Артеміду»? Але чому з «Артеміди» зробили таку грандіозну
таємницю? Чому її від усіх ховають? Яка взагалі мета

цього проекту? Чого хоче домогтися Ріка Дур?
Раптом він відчув дуже навіть реальний удар по

литці Ігор вирішив копняком спустити його з неба

на землю.

Ай! закричав реальний Джордж, застрибавши
від болю на одній нозі.
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Його віртуальний двійник на Місяці теж зробив
кілька дивних викрутасів. Та оговтавшись, Джордж

зрозумів, чому Ігор так боляче його штурхнув. Він

занадто далеко відійшов від посадкового модуля. Тепер

треба щодуху бігти назад, бо модуль уже готується

злетіти. Та хоч як Джордж не старався, на поверхні
Місяця швидко не побіжиш. Двері капсули

зачинились, модуль злетів угору, забравши за собою Ігоря,
який махав йому рукою з вікна, а Джордж залишився

сам. Сам-один на Місяці.



Джордж скинув шолома й вернувся до кімнати

Ігор чекав на нього такий злий, що, здавалося, зараз

вибухне від люті.

Виграти ми б мали! розлючено сказав він.

Поки на Місяці ти не заснув!
Вибач... зніяковіло відповів Джордж. Що він

іще міг сказати?

Нас звідси викинуть! продовжував Ігор; зі

злості він навіть почав вимовляти слова у правильному

порядку. І це буде твоя вина!

Джорджеві стало прикро. За цей час Ігор уже став

його другом, і йому не хотілося зруйнувати його мрію

про політ на Марс. Він розумів, що підвів свого

партнера, і шкодував про це. Джорджеві взагалі здавалося, що

він підводить усіх навколо. Ігоря, бо не викладається на

повну під час випробувань; Енні, бо не може розгадати

таємниці Космодрому-2; самого себе урешті-решт, бо

щоразу втрачає шанс нарешті себе показати.

«Досить, так далі не можна! подумав Джордж.

Минулого не виправиш, але ж іще не все втрачено.

Треба пробратися у Космодром-2 і пошукати

підказки, які допоможуть нам з Енні розгадати, що ж

відбувається у цьому чудернацькому космопорті».
У тебе нема стратегічного бачення, тобі бракує

сили волі, скиглив Ігор, поки вони брели удвох до

своєї кімнати. Ти не вмієш наперед прораховувати

ходи, не вмієш зосереджуватись і грати за правилами,
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не здатний розв язувати проблеми в нестабільному

середовищі...
Досить уже, я все зрозумів, сказав Джордж.

Попри понурий настрій, він помітив дещо

цікаве. Чомусь цього разу за ними не летів дрон. А це,

відразу звеселився Джордж, добра нагода довести

собі й іншим, що він не якась там валіза без ручки.

Хай усі побачать, що він активний житель космосу

й мешканець Землі. Він з ясує, що відбувається тут

і на Європі. Нехай інші виграють випробування,
подумав Джордж, а він стане саме тим героєм, що розгадає

таємницю Космодрому-2 і все, що з нею пов язано.

Піду пройдусь, удавано байдуже сказав він.

Як хочеш, відповів Ігор.
Але його голос подобрішав. Хоч поведінка

Джорджа його роздратувала, він не забув, скільки разів

Джордж повівся як справжній друг. Такий приятель

з явився в Ігоря уперше. Крім того, хлопець також

зауважив, що дрон, який раніше кружляв біля їхньої

кімнати, кудись зник.

Якщо дрон повернеться, я відволічу його увагу.

Спасибо ! подякував йому російською
Джордж. Він вивчив це слово, готуючись до одного

з випробувань.
Не за что '! ввічливо відповів Ігор, ніяково

усміхнувшись.

Дякую! (рос.)

Нема за що! (рос.)
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Ну, принаймні живому працівнику Космодрому-2
він навряд чи попадеться до рук, подумав Джордж,

ідучи коридором. За останні кілька днів він, як і Енні,

помітив, що персоналу на Космодромі-2 стає все

менше і менше. Спершу за кожним поворотом можна

було на когось наштовхнутися. А тепер тут

залишились самі роботи.
Якщо раніше під час випробувань у кімнаті було

стільки ж дорослих, скільки юних астронавтів, то

тепер за ними наглядав тільки один самотній працівник

Космодрому-2. Якось Джордж запитав, куди зникли

всі решта, й отримав тільки холодну, загадкову

відповідь: «Режим економії».

Джордж рухався навшпиньки коридором, не

знаючи, куди йти далі. Де зараз може бути Енні? Щойно
він про це подумав, як йому на плече лягла чиясь рука,

чи, скоріше, клешня. Через тонку тканину комбінезона

Джордж відчув, що та штуковина на його плечі,

здається, метелева. Людська рука не буває така холодна

й важка. Від страху його серце гупнуло у п яти. Та,

глибоко вдихнувши, він змусив себе обернутися і

подивитися, хто чи що стоїть за його спиною.

Такого він не сподівався.

Позаду нього був робот височезний, схожий на

своїх побратимів, які вешталися територією

Космодрому-2. Така сама прямокутна голова і довгі руки

й ноги, прикручені до квадратного корпуса. Колись
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вони з Енні бачили таких роботів на таємничому

невидимому космічному кораблі, що рухався орбітою
навколо Землі! Надруковані на ЗО-принтерах, роботи

були гладенькі, лискучі й аж переливалися сріблом.
Але цей робот мав такий вигляд, ніби його

щойно витягнули з печі! Метал покрутився й почорнів,
клешні розплавились, набувши дивних форм, голова

на металевій шиї мала вм ятину з одного боку і

зсунулась набік. Однак вираз обличчя ще можна було
розібрати, і саме він шокував Джорджа найбільше.

Робот усміхався.

Привіт, Джордже! радісно сказав робот.
Який я радий знову тебе бачити!

Бульцманів Мозок! Джордж не вірив власним

очам. Робот, який сипле компліментами! Невже

це ти?

Я! підтвердив Бульцманів Мозок.

Він нахилився вперед і по-дружньому поплескав

Джорджа по другому плечу. Той, щоправда,
зморщився від болю не дуже приємно, коли тебе ляскають

кривою клешнею.

Що ти тут робиш? приголомшено запитав

Джордж.

Бульцманів Мозок унікальний робот, один на

трильйон. Він був наділений почуттями й емоціями
і то винятково позитивними. Проте він дуже швидко

набриднув своєму власнику, лиходієві Аліоту Мераку,
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який заявив, що доброго робота він зробив уперше
й востаннє. І для своєї робо-армії «надрукував» самих

лише агресивних, злих і підступних роботів.
Як ти зумів втекти з квантового корабля? Я

думав, він вибухнув у космосі!

Ох, він справді вибухнув, сказав Бульцманів
Мозок. Коли це сталося хто б міг таке уявити?
я скочив з парашутом на Землю.

Скочив з парашутом? перепитав Джордж.

Йому стало совісно, адже він зіграв далеко не

останню роль у тому, що космічний корабель, на

якому залишився Бульцманів Мозок разом з іншими

роботами, вибухнув.
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Ну, здійснив космічний стрибок, так би

мовити, пояснив Бульцманів Мозок. Люди ж так

стрибають. І приземляються живі-здорові. Стрибають
з краю космосу аж до Землі. Єдина різниця тільки

в тому, що я скочив з космосу.

Але як??? у Джорджа очі стали круглі від

здивування; він не знав, що сказати.

Я трохи підсмажився, поки летів через земну

атмосферу, відповів Бульцманів Мозок. Думаю,
ти й сам це бачиш, хоч то й не так помітно. Мій метал

не в найкращому стані. Мені обіцяли новий корпус,

але, як то кажуть, обіцянки-цяцянки.
Він сумно зітхнув.

Але навіщо ти сюди прилетів? перепитав

Джордж. Що ти робиш на Космодромі-2?

Тут нема ніякого секрету! пожвавився

Бульцманів Мозок, зрадівши, що знає відповідь на

питання. Я супроводжую свого господаря.

Господаря? мало не запищав Джордж.
Свого ...господаря?

Він не вірив власним вухам.

Ти сказав «господаря»???
Ага! радісно мотнув головою Бульцманів Мозок.

Але це неможливо! аж побілів Джордж.
Аліот Мерак, господар Бульцманового Мозку,

був великим спритником і лиходієм, який

начебто з добрими намірами спробував загарбати собі
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цілий світ. Аліот Мерак ніяк не може бути тут, на

Космодромі-2, нажахано подумав Джордж. Бо якщо

він тут, вони всі влипли в таку халепу, що їм і не

снилось!

Мерак був найвинахідливішим, найрішучішим
і найхитрішим суперником, з яким Джордж та Енні

зіткнулися під час своїх космічних пригод. Джордж
і у страшному сні не міг уявити, що Аліот Мерак якось

причетний до шаленств, які діялися на Космодромі-2:
він не сумнівався, що Аліот більше нікому не

загрожує ні їм, ні будь-кому іншому. Бо сидить за ґратами

до кінця своїх днів.
Але я... я думав, що твій господар у... у

в язниці! затинаючись, сказав він.

Він там і був! вигукнув Бульцманів Мозок так,

ніби досі не міг у це повірити. Не знаю, як він міг

туди потрапити. Певно, сталась якась помилка! Він

такий милий чоловік... ой, я мав на увазі, мила людина.

«Цікаво, навіщо він це сказав? Не чоловік, а

людина?» здивувався Джордж, але тут же й забув про

це, бо йому було про що думати. Гіршої, жахливішої

новини не придумаєш. Якщо Аліот Мерак знову на

волі їм усім гаплик.

Це ти допоміг йому втекти із в язниці?

здогадався Джордж.

Ну звісно, я! гордо відповів Бульцманів
Мозок. У мені вбудований спеціальний пристрій,
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який відстежує, де мій господар. І коли я впав на

Землю, точніше, коли я зібрався докупи після

приземлення...

А де саме ти приземлився? запитав Джордж.
На копиці сіна на фермі глибоко в горах

Румунії, відповів Бульцманів Мозок. Але минуло

повно часу, поки я допетрав, де я.

А сюди ти як добрався?
«Палаючий робот, який кулею несеться з неба оце

так видовище!» подумав приголомшений Джордж,
який ще від попередньої новини не оговтався.

Пішки прийшов, бадьоро відповів Бульцманів
Мозок. Добре бути роботом. Набагато легше

пересуватися.

І тебе ніхто не помітив? вигукнув Джордж.
Як двометровому роботові вдалося перейти цілу

Європу так, щоб його ніхто не помітив і не зупинив?
Хіба таке можливо? Він вирішив ще трохи

порозпитувати робота, щоб виграти трохи часу й придумати,

що робити далі.

Я йшов уночі, пояснив Бульцманів Мозок.

А коли натикався на людей, то вдавав із себе купу

металолому, і вони мене не чіпали.

Як трансформер? перепитав Джордж,
уявивши, як робот раптово складається і перетворюється

на купу мотлоху на узбіччі.
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Ага! підтвердив Бульцманів Мозок. Цей

прийом завжди спрацьовував.

А як ти переплив Ла-Манш? запитав

Джордж. Хоча не треба, потім розкажеш. Круто

було б, якби ти зняв свою подорож на камеру!
А я і зняв! відповів Бульцманів Мозок. Можу

тобі показати...

Слухай, Мозку, сказав Джордж, збагнувши,
що в нього нема іншого виходу, як змиритися з

жахливою думкою про те, що Аліот Мерак блукає цими

коридорами і що все це може виявитися набагато

складнішим та небезпечнішим, ніж він собі гадав.

А куди подався Аліот Мерак, коли ти випустив його

з в язниці? Де він тепер?
Як де? розгубився Бульцманів Мозок. Я

думав, ти в курсі. Інакше що ти тут робиш?
Що я тут роблю? пробурмотів Джордж, не

розуміючи, на що натякає робот.
Він тут, сказав Бульцманів Мозок. Аліот

Мерак, мій творець і господар, тут. Він управляє Космо-

дромом-2. Аліот Мерак це...



Тим
часом у лікарняному крилі Енні досі нажахано

витріщалась на коробки.
Може, спробувати відкрити одну з них і перевірити,

що там всередині? Чи справдяться її підозри? Та ні, це

погана ідея, врешті вирішила вона. Система

підтримки життєдіяльності, мабуть, складна й делікатна

штука, краще не чіпати. І тут у неї аж мурашки по спині

забігали: у найбільших коробках було троє «людей»,

а біля них стояли дві менші...

Вона підійшла до однієї з тих менших і

притулила око до скла. Ні, такого не може бути! Не може

і крапка. Її мама далеко звідси, гастролює по світу.
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А батьки Джорджа з малими близнючками у відпустці
на органічній фермі. Три великі коробки і дві малі

це просто збіг обставин. Інакше не може бути,
запевнила сама себе Енні. І взагалі весь цей час вона

отримувала повідомлення від мами. Мама писала їй

про свої концерти і про колег з оркестру, про довгі

перельоти, готелі й екзотичні смаколики. А Джордж

отримував новини від тата з мамою з Фарерських

островів. Ті, що в тих коробках, не мають нічого

спільного з Енні та її близькими. І з родичами Джорджа теж.

Ріка ж сказала, що це волонтери, які добровільно
погодились на медичний експеримент. Енні

намагалась переконати себе, що так воно і є, але їй не дуже

вдавалося.

У другому кінці кімнати вона помітила ще одну

коробку, яка стояла окремо від інших, також зачинена

й під єднана до апарата. Енні пильно придивилась до

неї. Але ж Ріка казала, що всі коробки можна

завантажувати на «Артеміду», яка от-от стартує... Що все

це значить? Вони думали, що проект «Артеміда» це

така собі експедиція для механічної риболовлі,
спроба залучити роботів до пошуку життя в іншій частині

Сонячної системи. Аж раптом Енні згадала, що

говорили про «Артеміду», коли вони з Джорджем уперше

про неї почули...

Енні згадала: «Артеміда» мала на меті

відправити людей у космос, аби вони дослідили, чи є життя
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на одному із супутників у Сонячній системі, де колись

була вода! Людей, не тільки роботів! І от у цій кімнаті

стояли загадкові коробки, а в них, скоріше за все,

лежали «волонтери», яких ввели у сплячку перед довгою

космічною мандрівкою. Невже вони летять на Європу?
І чи справді погодилися на це добровільно? Чи

повернуться вони колись назад?Аможе, на Землю прибудуть
тільки дані, які вони зберуть у космосі? Енні знала, що

довго люди на Європі прожити не зможуть. Яка доля

чекає на «астронавтів» у коробках, коли ті виконають

завдання, що їх поставила перед ними Ріка Дур?
Балачки про грандіозну космічну місію 2025 року

були всього лиш спритним маневром, щоб
відвернути їхню увагу, збагнула Енні. Наступний пілотований

політ у космос, розлючено подумала вона, має

відбутися набагато скоріше, ніж 2025 року скоріше, ніж

будь-хто може собі уявити! Енні бачила на

стартовому майданчику космічний корабель працівник

Космодрому-2 випадково обмовився й назвав його

«Артемідою». А тепер вона натрапила на цей
мовчазний людський вантаж, що його от-от доставлять на

корабель, і там точно нема ніяких волонтерів! Не

можна гаяти ні хвилини, подумала Енні.

Треба бігти в Центр управління польотами...

У цю хвилю Джордж теж прямував до Центру
управління в товаристві підозріло приязного робота.
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Мій господар дуже зрадіє, коли тебе побачить,

бадьоро мовив Бульцманів Мозок, маршируючи

коридором.

Сумніваюсь, відповів Джордж. Минулого

разу він був не дуже радий.
Буває, безтурботно сказав Бульцманів

Мозок. Він дуже хороша людина і, думаю, пробачить
тобі те, що тоді сталося. Я впевнений, що коли ти

вибачишся і поясниш йому, що це було просто

непорозуміння, він залюбки з тобою дружитиме.

Гм-м-м, гмикнув Джордж, який зовсім не

вірив у те, що Аліот Мерак захоче з ним дружити чи

принаймні втішиться, коли його побачить.
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Крім того, Джордж зовсім не шкодував, що

свого часу вступив у сутичку з Мераком, і не збирався
його перепрошувати. Він жалів тільки про одне що

знову його побачить. Джордж мало що знав про Алі-

ота Мерака, але й того було досить, аби уявити собі,

як той досі злиться через те, що двоє дітлахів і один

древній комп ютер зуміли розгадати його

немилосердно заплутаний план і зруйнували його надії на

світове панування.

До Центру управління тим часом рухався цілий
потік роботів утомуж напрямку, що й Джордж і

Бульцманів Мозок. Але ці двоє їх не цікавили, і Джордж
знав чому: їх не запрограмували звертати увагу на

несподівані зміни в навколишньому середовищі. А ще

Джордж зауважив, що серед натовпу роботів
схожих один на одного мов дві краплі води, сріблястих
і блискучих, на відміну від підгорілого й покрученого

бідолахи, який ішов поруч з ним, не було жодної

людини.

Самі лиш роботи.
У нього аж морозець пробіг поза шкірою: чи

залишились на Космодромі-2 ще якісь люди, крім нього

й інших підлітків, учасників табору? Що як їм

доведеться зіткнутися із Аліотом Мераком хоч де він

там зараз і грізною робо-армією? І ніхто не зможе

прийти їм на допомогу... «Ти вже мав із ним справу.

Ти й Енні, самі проти нього, казав собі подумки
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Джордж. Цього разу в тебе теж усе вийде. Ти

зможеш!»

Коли вони дійшли до Центру управління

центрального корпусу на території Космодрому-2

Джордж зупинився, вхопивши свого знайомого за

«руку».

Пішли! широко всміхнувся Бульцманів
Мозок. Хіба тобі не кортить пошвидше зустрітися
з моїм господарем? Ходімо, не зупиняйся!

Я не можу дочекатись, коли його побачу,
збрехав Джордж, який тим часом зі швидкістю світла

намагався щось придумати. Але хочеться, щоб у нього

склалось якнайкраще враження про мене.
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Навіть у напівтемряві біля Центру управління, що
світився зсередини якимось радіоактивним сяйвом,

Джордж помітив, як від задоволення у робота
спалахнули щоки.

Ой, справді! охоче погодився Бульцманів Мозок.

Я подумав, що... Джордж фантазував на льоту.

У нього виникла одна ідея добра вона чи

погана, невідомо; але зайти в Центр управління, просто

в руки божевільного Аліота Мерака? Гіршого плану

не придумаєш! Будь-що, тільки не це!

...що було б добре спочатку почути, про що

Мерак говоритиме, аби я міг підтримати з ним розмову.

А то що він про мене подумає, якщо йому доведеться
все мені пояснювати? Наче я якийсь бовдур.

Бульцманів Мозок звів брови докупи. Явно

захвилювався.

А в Центрі управління є якесь місце, де я міг би

бачити Мерака, а він мене ні? не відступався від
свого Джордж. Тоді я б спочатку послухав, про що

він розмовляє з роботами, а потім підійшов би вже

привітатись.
Він глянув з надією на свого супутника. На щастя,

Бульцманів Мозок перестав морщити лоба.

Балкон на другому поверсі! сказав він.

Я проведу тебе туди. Звідти буде добре видно мого

чудового господаря і весь перший поверх. Влаштує
тебе таке?
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Бульцманів Мозок так старався виконувати свою

програму й бути «люб язним», що Джорджеві стало

соромно за свою брехню.
«Він робот, просто робот, подумки переконував

себе хлопець. Він не живий і нічого не відчуває. Ти

не можеш його образити».
Але дивлячись на пом яте, добродушне роботове

«лице», Джордж усе одно не міг приборкати своїх

емоцій і твердо сказати собі, що перед ним машина. Він

розумів, що Бульцманів Мозок щось середнє між

людиною і машиною. Як з ним правильно

поводитись? З розумною істотою, яка складена з механічних

частин і водночас виражає людські емоції? Джордж

мотнув головою треба зібратися докупи. Нема часу

міркувати, як ставитися до машин, наділених
почуттями.

Супер! сказав уголос Джордж. Веди мене

туди, друже. Ти найлюб язніший робот на світі.



З балкона було видно весь Центр управління,

ряди комп ютерних моніторів і завішані екранами

стіни.

Комп ютери стояли там, де й раніше, екрани теж

усі були на місці, однак у залі панувала зовсім інша

атмосфера. Там знову зібрався цілий натовп, тільки

веселих дітей і балакучих батьків не було. Ні радісних

перешіптувань, ні збуджених вигуків. Лиш
монотонний позивний сигнал і металевий брязкіт роботів, які

займали свої місця.

Джордж перехилився через бильця балкона і

глянув униз: його побоювання справдилися. На першому

поверсі метушилися самі лиш роботи, серед них ані

живої душі. І то були не побиті й нещасні роботи, як

добряк Бульцманів Мозок, а потужні, новенькі

машини. Вони з Енні бачили таких колись на Місяці
точнісінько такої ж моделі! Джордж завмер і старався не

дихати. Невже на Космодромі-2 відбулася робо-рево-
люція? І чи це якось стосується Еріка і його раптового,

незрозумілого звільнення?
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Відповідь не забарилася. У центрі зали, немов за

помахом чарівної палички, з явилася одинока

людська постать. Вона стояла під великими екранами,

на яких тепер були зовсім інші зображення з космосу.

Раніше на них відображалися різні космічні

ділянки від вулканів на Венері до азотних льодовиків на

Плутоні. Тільки один екран показував Європу. А тепер

усі екрани відображали те саме місце: дивний

зеленкувато-блакитний світ, тьмяний і розмитий, наче

світло потрапляло туди крізь товщу води.

Але подумати, що це таке, може, підземний океан

на Європі? Джордж не встиг, тому що Бульцманів
Мозок штрикнув його своїм покрученим металевим

пальцем.
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Дивись! схвильовано прошепотів він. Мій

господар! Аліот Мерак!

Джордж уважніше придивився на невеличку,

добре знайому йому фігуру, до якої мов за командою

обернулися всі роботи, явно чекаючи наступних

вказівок. Відразу було видно, хто тут головний.

Але... Джордж упізнав людину внизу, але те,

що він бачив, ніяк не відповідало тому, що він тільки-

но почув: що за чортівня? Нічого не розумію... Аліот

Мерак? А де він? Я його не бачу!
Людський зір не може бути такий

недосконалий! сказав Бульцманів Мозок. Але я кажу це

з добра і любові, бо мене турбує твоє самопочуття.

Невже ти справді не бачиш мого господаря? Ну ось же

він, у самому центрі!
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Ось та людина? В самому центрі? повільно

перепитав Джордж. Ти впевнений, що той, хто

стоїть у центрі зали, це Аліот Мерак?
Звісно, впевнений, ображено відказав

Бульцманів Мозок. Ти ж знаєш, що я не запрограмований
брехати. Якщо ти мені не віриш, я можу покликати

господаря сюди.

Тс-с-с, не треба! цитьнув на нього Джордж:
ще бракувало, щоб постать унизу звернула на нього

увагу. Я тобі вірю! Але ж... це просто неможливо!

Це ж не Аліот Мерак! Це Ріка Дур...

ПокиДжордж спостерігав за всім із балкона, до

Центру управління дісталася Енні. Вона хотіла вийти з

лікарняного корпусу через підземний тунель, яким туди

потрапила, але повернула не туди й опинилася серед

заплутаних тьмяних коридорів, які вели в різні боки.

Цегла там кришилася, вологі стіни і стелі поросли

зеленкуватим мохом, звідусіль звисало павутиння

було видно, що коридори збудовані дуже давно. Енні

рушила одним із них. Слизька павутина так і липла

до її волосся й лиця; вона відбивалась від неї обома

руками. Дівчинка сміливо йшла вперед, не знаючи,

куди цей коридор її виведе. Годинник Леонії ледь

підсвічував їй дорогу. «Навіщо під Космодромом-2
стільки брудних підземних тунелів?» подумала Енні,

вступивши у калюжу.

ESI



Аж тут їй за спиною аж морозом сипонуло вона

почула чиїсь швидкі, легкі кроки. Начебто позаду!
Енні поквапилась уперед, але під землею звуки так

відбивалися від стін, що їй тут же здалося, ніби кроки

наближаються уже спереду, а не ззаду. Енні

позадкувала і наштовхнулась на когось, хто дуже швидко

біг у її напрямку...

Джордж натомість завмер на місці. Унизу, просто

перед його очима, стояла Ріка Дур як завжди,

бадьора й упевнена в собі, в обтислому синьому
комбінезоні, з акуратною зачіскою і яскраво-червоними

губами. Єдина людина в Центрі управління
польотами: у цьому не було жодних сумнівів. Та все ж

захоплений, відданий вираз на «обличчі» Бульцманового

Мозку підказував Джорджеві, що робот бачить свого

господаря. Однак Аліота Мерака ніде не було видно
невже він став невидимий? Невже зміг роз єднати свої

частинки і тепер витає в повітрі, а не перебуває в тілі

людини? Що це все взагалі означає?

Любі друзі роботи і співвітчизники! сказала

Ріка, явно насолоджуючись цим моментом. Роботи

слухали її так само захоплено, як і Бульцманів
Мозок. От-от на планеті Земля станеться грандіозна
подія! Невдовзі ми здійснимо неймовірний подвиг,

який змінить усе! Настав час, любі мої! Тепер ми тут

головні.
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«Цікаво, навіщо Ріка так урочисто звертається до

натовпу роботів?» подумав Джордж. А тоді він

помітив, що навколо голови Ріки і взагалі у цілій кімнаті

кружляють крихітні дрони з камерами такі, що

стежили за діями учасників тренінгу під час

випробувань. Не дивно, що коли він сьогодні пробирався до

Центру, за ним ніхто не летів: Ріка зібрала всі дрони

тут, щоб вони записали кожне речення її монологу

з усіх можливих кутів. Тепер усе ясно! Ріка записує

себе! Це її хвилина слави, і слова, які вона промовляє,

адресовані не роботам, а майбутнім слухачам.

253



Ми вже готові шукати життя в океанах на

далекому супутнику в Сонячній системі, продовжувала

Ріка. Ми визначили, що там з великою ймовірністю
можна натрапити на живих істот.

Джордж, широко розплющивши очі, дивився на

екрани на стінах ті показували вже знайому
картину. На скрижанілій поверхні, що простягалася

скільки око бачило, метушилися роботи. На льоду видні-
лися великі круглі отвори. Роботи немовби ловили

рибу в темній рідині, що текла під льодом у цьому

дивному, чужому світі. Камери віддалились, і Джордж
побачив, що роботи зробили кілька нових отворів

у кризі й намагались збільшити один із них.

Ріка Дур тим часом пояснювала своїм майбутнім
слухачам, що відбувається.

Це означає, що ми готові почати другий етап

місії «Артеміда». На жаль, більшість мешканців цієї
планети невігласи, і через це я не можу транслювати це

надважливе повідомлення про нашу секретну місію

онлайн!

«Артеміда»! прошепотів Джордж. Ми вгадали!
Найбільша проблема, з якою ми зіткнулися,

продовжувала Ріка, була пов язана з тим, як

працювати над місією «Артеміда» і не дати неосвіченим

бовдурам устромляти нам палиці в колеса. Ми не

можемо допустити затримок і перебоїв! Найменша

зупинка зруйнує мій план! Його б ніколи не затвер¬
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дили, якби я не позбулася тих зануд, яким не

подобалися мої методи, зануд, які все торочили про свою

етику і свої комітети. Але я вигнала їх звідси, і тепер

Космодром-2 належить мені! Я посилаю на Європу

корабель із людським вантажем люди заснують

тимчасову колонію й допомагатимуть моїм роботам
досліджувати життя на цьому найпривабливішому
супутнику Юпітера. Дехто з них уже довів свою

готовність боротися за виживання й почне працювати

над нашою місією, перебуваючи у розквіті сил. Здібні

молоді астронавти, які вирушать в дорогу на нашому

космічному кораблі, легко впораються з усіма
завданнями й експериментами! А як ні, то це зроблять
запасні моделі, яких я теж посилаю туди про всяк

випадок! Ми з ясуємо, звідки взялося життя на

Європі, і ніщо нас не зупинить! Тоді ми зрозуміємо, як

зародилося життя взагалі! І завдяки цьому зможемо

самі створювати нові його форми! Я оживлю вас ви

більше не будете роботами! Я дам вам життя, мої вірні

слуги й сміливі воїни! Ви будете вважатися живими

істотами! Я відправлю вас на Європу, де мої «людські»

слуги зроблять вас справжніми!

Почулися радісні вигуки роботи не могли

дочекатися, коли з брязкітливих металевих машинерій їх

перетворять на справжніх живих істот!

Інопланетні форми життя, пояснювала далі

Ріка, допоможуть нам зрозуміти, як зародилося
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життя у космосі й на нашій планеті. І тоді ми

запануємо на Землі! Володітимемо всією планетою. У наших

руках буде Земля найсприятливіший для життя

об єкт у Сонячній системі. Ця багата на воду планета

стане нашою. І ще одне важливе небесне тіло

Європа, блакитний супутник Юпітера теж належатиме

нам. І ми не плануємо зупинятись! Будь-яка планета

зможе бути нашою треба тільки захотіти!

Наступним може стати Марс! А тепер уявіть, що якась інша

космічна агенція або інша країна захоче послати свою

місію на якусь планету чи супутник що трапиться?
Ми випередимо її і опинимося там першими! Оце

так приємна несподіванка буде, еге ж? їхні астронавти

вистрибнуть з космічного корабля а мої робо-люди
чи людо-боти уже там!

Джордж слухав жахливі пророцтва Ріки, і раптом

щось у її словах привернуло його увагу. Її голос

начебто став грубшим. Джордж зиркнув на свого

сусіда може, Бульцманів Мозок пояснить, що

відбувається? Хто саме летить

на другий край Сонячної

системи й ніколи не по¬

вернетеся назад? Що то

за місія «Артеміда»? Що
має на увазі Ріка і де Алі¬

от Мерак? Джордж обер¬

нувся до робота і тут же
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зрозумів, що сталося щось жахливе. Один із дронів,
які кружляли внизу, зафіксував рух на балконі.

Тепер цей дрон завис просто на рівні його

обличчя, спрямувавши на нього камеру, і на всіх екранах

у Центрі управління тут же з явився Джордж,

якому від несподіванки аж щелепа відвисла. Пейзаж зі

скрижанілим супутником в Сонячній системі

змінився на портрет Джорджа на весь екран, і це, здається,

шокувало не тільки хлопця. Особа на сцені вмить

замовкла і скрипучим голосом, від якого стигла кров

у жилах, заверещала:

Ловіть його!



А
тим часом у підземному тунелі Енні уже відкрила

рота, щоб закричати, але постать позаду неї діяла

дуже спритно. Вона міцно затулила їй рота рукою, так

що Енні ані писнула.

Енні! шепнув знайомий голос. Це я! Лео!

Тихо, не кричи!
Енні полегшено зітхнула. На щастя, її ніхто не

зловив на гарячому. Леонія забрала долоню, і Енні

обернулась. Що Леонія тут робить? Як вона її знайшла?

Леонія немовби прочитала її думки, бо тут же підняла

руку й показала на зап ясті такий самісінький

годинник, який дала Енні.

Годинник! У ньому є відстежувальний пристрій.
Коли ти не повернулась, я вирішила піти слідом за

тобою.

Ти не казала, що в тебе два годинники,

зауважила Енні, до якої вже повернувся дар мови.

Я сумнівалась, чи можна тобі довіряти,
пояснила Леонія.
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Клас! пхикнула Енні, яка все ж мусила

визнати, що мала такі самі сумніви щодо Леонії.

Але коли ти так вправно посадила літак, я

зрозуміла, що ти на боці добра, усміхнулась у темряві
Леонія.

Ага, я теж так само подумала, тільки про тебе,

вирішила зізнатися Енні.

Ну то що тут відбувається? запитала Леонія.

Ти щось довідалась?

Щось точно пішло не так, сказала Енні, бо

на світі нема жодного табору, який би дозволив дітям

керувати літаком.

Твоя правда, відповіла Леонія. Хоча нам

було весело може, це не така вже й погана ідея.
Весело?! здивувалась Енні: як Леонія може так

легковажно про це говорити?
Та я жартую!
Тобі сподобалось жартувати, я так бачу,

сказала Енні.

Ага! Ніколи б не подумала... відповіла
Леонія. І ті співи з танцями...

Ну добре, жарти жартами, рішуче мовила

Енні, а я почула, як хтось плаче, і вирішила піти

перевірити, що там сталося. Але, по-моєму, то була
пастка. Вони хотіли виманити нас зі своїх кімнат і

зловити, бо як тільки одна з дівчат вийшла подивитись,

її тут же схопив робот-охоронець.

254



Ті роботи вже всюди, здригнулась Леонія.

По-моєму, тут не лишилося жодної людини. Де тепер

та дівчина, як думаєш?
Напевно, десь тут, у котромусь з підземних

тунелів, невпевнено сказала Енні. А взагалі, ти

знаєш, де ми?

А ти ні? здивувалась Леонія. Космодром-2

збудували на місці заводу, який виробляв зброю під
час війни. І всі ці підземні тунелі тут для того, щоб

робітники могли пересуватися територією і не

боятися, що на них скинуть бомбу. Ось чому це секретне

місце в ті часи воно мало спеціальний статус. Війна

закінчилась, але статус не змінився...

Ось чому його нема на картах! вигукнула

Енні. А ти знаєш, як орієнтуватися в тунелях?
Не зовсім, пробубоніла Леонія. Але я маю

талант до просторового мислення. Вмію знайти

дорогу, навіть якщо ніколи не була в тому місці.

Може, ти випадково джіпіес проковтнула?

пожартувала Енні.

Ага, точно, усміхнулась Леонія. То куди тобі

треба?
У Центр управління польотами, відповіла

Енні. Думаю, тільки там ми можемо з ясувати, що

відбувається. Сподіваюсь, Джордж теж там.

Леонія не збрехала: вона мовчки провела

дівчинку тьмяними, затхлими підземними коридорами,
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якимось дивом вийшовши саме до тих дверей, що

вели до потрібного їм корпусу.

Тепер куди? запитала Леонія, зупинившись
біля входу.

До них долинав шум із Центру управління.
Точно не туди, похитала головою Енні. Щось

мені підказує, що нічого доброго там на нас не

чекає. О! вона згадала їхню з Джорджем нічну

прогулянку, коли вони побачили ряд кабінетів уздовж

коридору. Знаю! Сюди!
Енні пішла вперед. Потягнула на себе двері

колишнього Ерікового кабінету цього разу вони

відчинились. Всередині було темно і прохолодно. Посеред
кімнати стояв стіл, більше не завалений паперами,

книжками, одноразовими стаканчиками й

чудернацькими на вигляд медалями, що їх Ерік назбирав
за свою довгу наукову кар єру. На стіні досі висіла

дошка, помальована математичними

закарлючками, що ними Ерік записував свої міркування про

те, як сформувався Всесвіт. Однак усе решта

зникло усі Ерікові речі позабирали, винесли невідомо

куди...

Енні зупинилась посеред кімнати й задумалась.

Тут мусить бути бодай щось, що зможе їм допомогти.

Вона повідчиняла одна за одною шафки порожні!
Що ти шукаєш? пошепки запитала Леонія.

Що-небудь!
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Може, це? Леонія простягнула їй тонкий

сріблястий ноутбук.
Нічого собі! Де ти його

знайшла? вражено

запитала Енні.

Он там, Леонія

показала на полицю з книжками.

Нічого собі!

повторила Енні. Та це ж...

Вона потягнулась

пальцем до кнопки «Power», але

побачила, що Космос уже

ввімкнутий.
Нарешті, заговорив

комп ютер; Леонія мало зі шкіри не вискочила, коли

це почула. Я вже думав, ти ніколи не здогадаєшся.

Про що?! вигукнула Енні.

Я ж надіслав тобі повідомлення! продовжував

Космос. Як мінімум одне.

Я не маю з собою телефона! сказала Енні.

І планшета. Нам заборонили виходити в інтернет!
Яв курсі, відповів Космос. Я ж

найрозумніший у світі комп ютер. Принаймні був ним, поки

більшість мого функціоналу не перенесли на іншу
машину, у сто разів слабшу за мене. Ось чому я послав

тобі дуже важливу інформацію іншим способом, щоб
вона точно до тебе дійшла.
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То як ти це зробив? запитала Енні.

Я надіслав тобі повідомлення нібито від родичів,
сказав Космос. Коли ти була в космічному таборі.

Ой, справді! згадала Енні.

Вона понишпорила в кишені й витягнула зім ятий

папірець.
Ось де він! Стоп, до Енні аж тепер дійшли

слова суперкомп ютера, а що це значить, що твій

функціонал перенесли на іншу машину?
Це значить, що я більше не Космос, трагічним

голосом промовив суперкомп ютер.
Що ти вигадуєш! заперечила Енні. Дивись:

на тобі досі є ті квіточки, які я понаклеювала, коли

була в шостому класі!

З технічного погляду, моє «залізо» лишилось

таке, як і раніше, погодився з нею комп ютер. Але

мене, як і твого знаного татуся, відправили на пенсію.

Технології мене перегнали. Я більше не Космос!

Нічого не розумію, сказала Енні. Ти собі

тут лежиш ввімкнутий, працюєш і кажеш, що ти не

Космос? А хто тоді? Якщо ти не Космос, то хто ти? І де

тоді справжній Космос?

У Енні голова йшла обертом.
Замість мене є «новий Космос», відповів

геніальний суперкомп ютер. Але той, хто зайняв

моє місце й отримав почесне ім я «Космос» це... це

якийсь там планшет.
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Останнє слово Космос не вимовив, а з огидою

виплюнув.

Посміховисько, а не ґаджет. Вискочка, який не

має ні пам яті, ні операційної потужності, гідної
достойного спадкоємця родини Космосів.

Дівчата тримали в руках найостаннішу модель

Космоса, дитя кількох поколінь комп ютерної
історії. Перший Космос був такий гігантський, що займав

цілий підвал в університеті, де викладав Ерік! З часом

Космоса вдосконалили й зменшили в розмірах, аж

поки той не став завбільшки як звичайний ноутбук.
Проте Енні знала, що насправді Космос далеко не

простий комп ютер.
Не хвилюйся, зневажливо хмикнув Космос, чи

то пак ноутбук, який для Енні назавжди залишиться

Космосом. У планшета нічого не вийде.
А Космос-планшет може відправити когось

у космос? запитала Енні.

Теоретично так, практично ні, глузливо

сказав Космос. Ось чому та психічка така зла.

Яка ще психічка? перепитала Енні.

Але вона вже сама здогадалась.

Ріка, з відразою відповів Космос. Зла істота,

яка вдавала з себе вчену, звільнила Еріка й

дестабілізувала мою операційну систему, спробувавши
перенести її на свою версію «Космоса». Вона вже приходила

сюди хотіла змусити мене відкрити портал.
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Що значить «вдавала»? здивувалась Енні.

Та ж Ріка справжня вчена, і то дуже відома. Ти й сам

про це знаєш!

Знаю, звісно, відповів Космос. Справжня
Ріка Дур знаменита вчена. Але ти впевнена, що та

особа, яку ти бачила перед собою це дійсно

професорка Ріка Дур?
Але вона дуже на неї схожа! втрутилась

Леонія. Принаймні на ту Ріку Дур, чиї фото я знайшла

в інтернеті. Схожа, справді.
Невже це не Ріка, а її двійник? запитала Енні:

може, саме тому Ріка їй дедалі більше не подобалась?
А хто ж то може бути? вражено мовила

Леонія. І нащо таке комусь здалося?

Енні здригнулась.

І ти кажеш, що вона приходила сюди й хотіла,

щоб ти відчинив портал у космос?

Відповідь ствердна, пробурмотів Космос.

Енні відкрила реєстр операцій і почала

прокручувати його вниз, відчайдушно шукаючи якоїсь

підказки. Ага, ось червоний рядок: «Доступ заборонено».
І ще один, і ще.

Бачу! Ти не дав їй доступу! вигукнула Енні,

читаючи рядки коду на екрані, наче історію, що
розгорталася в неї на очах. Ага, Ріка прийшла, хотіла

змусити тебе відчинити портал, а потім вибігла, забувши
тебе вимкнути...
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Так, але в нас нема часу на розмови,

схвильовано й рішуче сказав суперкомп ютер. Треба
діяти і то негайно!

Негайно? Ви про що? запитала Леонія,

нарешті оговтавшись від шоку, який вона пережила, коли

почула, що комп ютер уміє розмовляти.
Ріка хотіла, щоб я відчинив космічний портал, бо

версія, яку вона сама розробила, не працює.

І? запитала Енні. Хіба то наша проблема,
що вона хоче потрапити в космос через неробочий
портал?

Ріка відправляла роботів у космос іншим

методом: не через знайомий тобі портал, а за допомогою

квантової телепортації, продовжував Космос.

Вона відтворювала роботів на зчеплених атомах,

переданих через Космос-планшет. А тепер хоче копіювати

інопланетну ДНК, змішуючи її з органічною матерією...
Щоб перевірити, чи це спрацює на живих

істотах, закінчила речення Енні, усвідомлюючи, яке

жахіття ховається за цими словами.

Саме так, підтвердив Космос. Вона хоче

привезти сюди життя з інших ділянок Сонячної системи...

Життя? З Сонячної системи? вигукнула

Леонія. Але ж ми ніякого життя там не знайшли!

Ну це тільки плани... спохмурнів Космос.

А ще вона хоче відправити живихлюдей у космос. Теж

за допомогою квантової телепортації.
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Але їй самій не хочеться телепортуватись, бо що

як не все вдасться? підхопила його думку Енні.

Тому вона хотіла, щоб ти, а точніше, той планшет,

Космос зневажливо пхикнув, відправив її у космос,

а всіх решта телепортували. Я вгадала?

Ти, як завжди, маєш рацію, підтвердив

суперкомп ютер. Але мусимо поквапитись, бо процес

квантової телепортації от-от розпочнеться. І якщо

подорож у космос мине без пригод, повернення, скоріше
за все, буде надзвичайно небезпечне не тільки для

самих мандрівників, а й для всього людства на Землі,

якщо сюди прибудуть молекули інопланетних форм
життя, а ніхто про це навіть не підозрюватиме.

О ні! скрикнула Енні. Але кого вона посилає

у космос? Кого? І куди?

По-моєму, вона щойно знайшла ідеального

кандидата, відповів Космос і випустив промені світла,
якими колись малював космічний портал.

Леонія аж рота роззявила, коли побачила, як у

повітрі почали вимальовуватися двері спочатку

тільки мерехтливі обриси, які за мить перетворилися на

чіткі лінії. Двері відчинилися навстіж: за ними до

самого горизонту простягався імлистий, пастельно-

блакитний скрижанілий світ. Крижаний ландшафт
моторошно відсвічував у сріблястих очах Леонії, яка

не зводила з нього завороженого погляду.

Натомість Енні відразу зрозуміла, що це перед ними.



Космосе, я бачу рух на поверхні, вона відразу

перейшла до діла. Це ж Європа, правда? А он там

якісь вогники. Що відбувається?

Удалині виднілося щось схоже на табір, розбитий
довкола великого круглого отвору. Біля нього

метушилися якісь постаті. Деякі мали в руках механічні

нагрівані й притискали їх до товстої крижаної
кірки. Космос переніс портал трохи ближче, щоб Енні

з Леонією було краще видно.

Що вони роблять? примружила очі Енні.



Свердлять лунки, тихо відповіла Леонія.

Дивись! Так рибалять в Арктиці ескімоси.

Справді! видихнула Енні. Лео, вони

рибалять! Вони хочуть піймати прибульців в океані, що

ховається під льодом...

...на Європі, закінчила речення Леонія. І це

ті самі роботи, що й тут, на Космодромі-2. Вони

намагаються зловити підводного прибульця.
Знайти піддослідних істот, з якими

працюватимуть люди, які прибудуть на «Артеміді»! ляснула

себе по лобі Енні.

Нічого не розумію! визнала Леонія. Космос

тільки що казав, що Рікахоче телепортуватижиття сюди...

Так, але вона, напевно, здогадується, що з того

всього нічого не вийде, відповіла Енні. Або

вийде, але не так, як їй хочеться. Тому вона має запасний

план «Артеміду». Супер-пупер секретну місію для

пошуку життя на Європі... Але це ще не все. Таку саму

назву має космічний корабель, який чекає запуску на

стартовому майданчику. Ріка використовує роботів,
щоб знайти життя на Європі, але, по-моєму, вона знає,

що люди їй теж потрібні аби дослідити ці форми
життя в їхньому природному середовищі. Вона

розуміє, що її тупенькому планшету це не по зубах і тому

посилає туди ще й старий-добрий космічний корабель.
На Європу? Це я зрозуміла, відповіла Леонія.

Але кого з людей вона туди відправляє?

270



Щось я підозрюю, що вона хотіла послати туди

...нас, сказала Енні.

Нас? перепитала Леонія. Та ну! Ми ж мали

летіти на Марс і то не вже, а через багато років!
Саме тому ми сюди прибули. Ми ж до цього

готувались!

Думаю, космічний табір був просто приманкою,
щоб зібрати багато-пребагато розумних дітей.

Як хитро... прошепотіла Леонія. їй вдалося
заманити сюди натовп відмінників, які ціле літо

готувалися до польотів у космос.

Тут зібралися найрозумніші діти на світі ті, що
мають високі шанси вижити на іншій планеті. І вона

хоче відправити їх туди, бо...

...бо вірить, що ви молоді хлопці й дівчата

краще даєте раду з новими технологіями, адже ви

росли з ними з самого малку, озвався Космос.

Вона називає вас «цифровими аборигенами».
Він іронічно пхикнув.

Очевидно, ви можете швидше пристосуватися до

небезпечних ситуацій, особливо ті з вас, що знайомі

з віртуальною реальністю, як у комп ютерних іграх.
Якщо я не помиляюсь, під час деяких випробувань
ви користувались шоломами віртуальної реальності.

Значить, вона відправить на космічному кораблі
дітей... І ще кілька людей у стані штучної сплячки,

перебила його Енні.
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Брови Леонії злетіли догори.

На випадок, якщо живі астронавти не

переживуть польоту. Я все поясню, але трохи пізніше.

Поки Енні говорила, біля табору немовби з повітря

матеріалізувалася примарна постать. Енні швидко

затулила Леонії рота, щоб та не заверещала. То була
реальна, жива людина точно не робот. Постать
чіткішала й чіткішала, аж поки твердо не стала обома

ногами на поверхню Європи, по другий бік

найбільшої лунки, поряд із наметами роботів. Людина була
у скафандрі, але навіть так Енні впізнала у ній того,

кого бачила сотні разів на Землі й у космосі.

Ні-і-і-і! зарепетувала вона, забувши про всяку

обережність. Це Джордж!..



Намтреба туди! Рятувати Джорджа! І то

негайно! сказала Енні. Нам потрібні скафанд¬
ри. Космосе, де їх роздобути?

Ну, ми взагалі-то у найбільшій на світі космічній

організації, зауважив Космос. Тут точно мають

бути скафандри.
А навіщо вони нам? запитала Леонія.

Вона бачила космічний портал уперше в житті, тож

її збентеження можна було пробачити.
Бо ми полетимо туди через портал рятувати

Джорджа! пояснила Енні. Напевно, Ріка

перенесла його в космос за допомогою квантової

телепортації. Ми повинні вернути його на Землю!

Я знаю, де скафандри! сказала Леонія,

зрадівши, що нарешті може чимось допомогти. Одну

секунду!
Вона кудись побігла. Енні зазирнула в портал її

приятель Джордж досі матеріалізовувався в тонкій

атмосфері Європи, поволі стаючи схожим на реальну

людину з плоті й крові.
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А можна призупинити передачу? запитала

вона Космоса.

Краще не треба, відповів той. Якщо

зупинити процес на півдорозі, може статися так, що

половина Джорджа лишиться тут, половина там. За моїми

підрахунками, трансфер закінчиться через ...шість

хвилин.

Енні зіщулилась. Важко було вигадати жахливіший

сценарій!
Як Ріка могла на таке піти? у відчаї запитала

вона Космоса.

Люди істоти непередбачувані, зітхнув той.

Така поведінка зовсім не притаманна Ріці Дур,
шанованій і знаменитій вченій. Але зі свого досвіду роботи
з людьми я добре засвоїв одне: люди часто роблять те,

чого від них ніхто не сподівається. Хіба що це не Ріка

Дур, як я вже казав...

Але якщо не Ріка, то хто? запитала Енні. Її

злі роботи?
Роботи тільки виконують команди, м яко

зауважив Космос. Це машини, які роблять те, чого

від них хочуть люди. Самі по собі роботи такі ж милі

або такі ж підлі, як людина, яка ними командує.

Але ж ти не такий, сказала Енні.

Не такий, бо я належу до покоління Космосів-

суперкомп ютерів, відповів Космос. Ми такі

розумні, що вчимося на своїх помилках і самостійно
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приймаємо подальші рішення. Цей процес дуже

схожий на те, що люди називають «мисленням».

У цю мить до кімнати повернулась Леонія,

притягнувши два скафандри. Запилюжені, з величезними,

наче кулі, скляними шоломами, потріпані й затхлі.

Фу! скривилася Енні. Та цим скафандрам

років сто!

Я взялаїху музеї космічних

подорожей, пояснила Леонія. Один із них, по-моєму, побував на Місяці.
Ти в ньому втопишся! сказала Енні. Може,

краще лишайся тут, з Космосом.

Що?! обурилась Леонія. Відпустити тебе

саму в космос? Нізащо!

Ну окей, але далеко від порталу не відходь,
відповіла Енні, натягаючи на себе древній скафандр.
Бо ти ніколи такого не робила, а вчити тебе зараз

нема часу. На Європі ще й інша сила тяжіння.

Напевно, треба причепити тебе до мене.

Вона витягнула зі свого скафандра мотузку й

простягнула другий кінець Леонії.

Стій на місці і не рухайся! Навіть не так стій

тут, на Землі, біля входу в портал і тримай мене, щоб
я не полетіла. Але скафандр усе одно мусиш одягнути:

ану ж доведеться стрибнути через портал.

Сподіваюсь, у цих балонах є кисень...

Вона вставила трубку в шолом і кілька разів

вдихнула й видихнула.
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Супер! вигукнула Енні у передавач: її голос

зазвучав через Космосові колонки. Усе працює!

У ті часи вміли робити речі, які довго служать,

схвально сказав Космос. Але не затримуйся на
Європі! Кисень рано чи пізно закінчиться утебе мало часу.

Леонія вже натягнула скафандр і чекала напоготові.

Я пройду через портал, а ти стій тут, на Землі,

і тримайся за мою мотузку, Енні ще раз провела

інструктаж своїй товаришці. І дивись не відпусти!
А твій портал, Космосе, хай увесь час буде
відчиненим. Ріка побачить нас, коли ми ступимо на Європу?

Так, відповів Космос. За моїми

припущеннями, вона практично відразу побачить вас або

отримає сповіщення про вашу присутність.
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Зрозуміло, твердо відповіла Енні. Ми

врятуємо Джорджа! Я не можу покинути свого найкращого
друга між двома блакитними

світами. Ми повернемо його

додому живим і здоровим!
Леонія вхопилася за свій

кінець мотузки, а Енні

переступила через портал на

супутник далекого Юпітера

домівку космічних дельфінів,
моторошних роботів і її

найкращого приятеля, який теле-

портувався наразі натри
чверті: ще одна чверть перебувала у процесі передачі. І

невідомо, чи встигне Джордж «зібратися докупи» до тієї

миті, коли двоє його приятельок ступлять на

поверхню Європи під час найскладнішої й найризикованішої
рятувальної місії в історії Сонячної системи.

Джордж стояв недалеко від місця, де Космос

розташував яскраво освітлений портал. Туман перед його

очима поволі розвіювався. Коли Ріка помітила

Джорджа на балконі в Центрі управління польотами

завдяки дрону з камерою вона тут же послала

кількох роботів піймати хлопця.

З Бульцманового Мозку користі було як з цапа

вовни. «Милий» робот тільки радісно плескав у долоні
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й вигукував: «Ну нарешті! Нарешті!», радіючи, що

Джордж от-от зустрінеться з його господарем. Коли

Джорджа схопили й повели на перший поверх,

Бульцманів Мозок мало не підстрибував з радості, йдучи
слідом за ним.

Джордж, навпаки, був наче у воду опущений.
Наскільки він знав, на Космодромі-2 не було більше ні

живої душі, крім нього, а значить, не варто й

сподіватися, що хтось прийде йому на порятунок. Джордж

глянув на Ріку і не міг повірити: як вона могла йому
сподобатись, коли він вперше побачив її на екрані
в Центрі управління? Тоді вона здалась йому найча-

рівнішою у світі. А тепер на її лиці застигла

скривлена гримаса. Мила доброзичливість кудись безслідно
зникла її місце зайняла моторошна посмішка.

Привіт, Джордже, прощебетала Ріка медовим

голоском, у якому вчувалася погроза. От ми знову

зустрілися.
Ага. Приємна новина, еге ж? удавано весело

відповів Джордж.
Тільки щоб Ріка не здогадалась, як йому насправді

страшно!
Наша зустріч не така проста, як ти собі

думаєш, зауважила Ріка.

Бульцманів Мозок за її спиною метушився та

підстрибував, намагаючись щось йому сказати, але

Джордж не розумів його жестів і виразу лиця.
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Ви директоркаКосмодрому-2, я учасник

табору, пояснив Джордж. Не бачутут нічого складного.

Ріка знову зблиснула зубами.

Ну так, справді, проворкотіла вона.

Джордж помітив, що її обличчя почало сповзати

вниз. О люди добрі!
Ніхто не бачить нічого дивного в тому, що ми

з тобою зустрілись.
З вами усе гаразд? схвильовано запитав

Джордж. По-моєму, ваш ніс злазить з лиця...

Бо це насправді не моє лице, відповіла Ріка

вже зовсім іншим, грубим голосом.

Джорджеві волосся на голові заворушилося він

згадав, де чув його раніше.
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Він глянув на свого знайомого робота
Бульцманів Мозок безперестанку мотав головою і шкірився
так, наче був на сьомому небі від радості. Здавалося,

що ввічливий робот танцює під музику, якої більше

ніхто, крім нього, не чує.

Тоді чиє це лице? здивувався Джордж.

По-моєму, воно кришиться на шматки. Ви зробили
пластичну операцію?

Е ні, це дитячі забавки, відповів грубий
голос. Обличчя Ріки надрукували на ЗБ-принтері
й перенесли на моє.

Джорджа занудило. Кому могла прийти до

голови така божевільна ідея? Але довго думати не

довелось він швидко здогадався відповідь.
Я знаю, що тебе ще цікавить: звідки в мене

жіночий голос. У моєму горлі є спеціальний імплантат.

Аліот Мерак, сказав Джордж. Це ж ти,

правда? Ти втік з в язниці й замаскувався, щоб захопити

Космодром-2, позбутися Еріка й керувати усіма
космічними місіями, що їх запускають із Землі.

Ржунеможу, як сказала би твоя подружка Енні,

відповів Мерак. Ну ясно, що це я, а хто ж іще? Ти

вгадав, Джордже. І я дуже радий знову тебе бачити, хоч ти

вже одного разу не захотів мене слухатись, відмовився

стати моїм спадкоємцем, зруйнував мій корабель та

квантовий комп ютер і зробив так, що мене кинули за

ґрати і я втратив контроль над своїм робо-військом.
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Джордж зблід. Він уже встиг забути, що коли

востаннє бачився з Мераком, то було суще жахіття. Та

щойно Аліот Мерак нагадав йому, якою небезпечною

була та зустріч і скільки всього він втратив у сутичці
з Джорджем та Енні, хлопець зрозумів, що Мерак досі

чудово все пам ятає і не думає нікому пробачати.
А куди поділись твої комбінезони? запитав

хлопець, намагаючись виграти час.

Коли він уперше зустрів цього божевільного

товстосума, той увесь час носив комбінезони, розмальовані
такими кольорами й візерунками, немов планети в

Сонячній системі.

Комбінезони не в стилі Ріки, набундючився
Мерак. Я перевтілився в цю мудрагелю, а значить,

мусив носити її гардероб.
Що ти зробив зі справжньою Рікою? запитав

Джордж налякано. Ти ж не вбив її, правда?..

Ну ти даєш! обурився Мерак. Жорстокість
не в моєму стилі. Я проти насильства, ти ж в курсі.

Ти?! Проти насильства? Після всього, що ти

накоїв? не вірив власним вухам Джордж.

Ріка/Мерак спробувала/спробував задерти носа,

але в неї/в нього нічого не вийшло ніс безнадійно
сповз набік.

Ріка жива, відповів/відповіла він/вона.

Нікого я не вбивав. На мені лише копія її лиця. Оригінал
досі в Ріки.
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Тоді де вона? не відступався Джордж.

Жива-здорова, відказав Мерак. У безпеці,

разом із кількома твоїми знайомими. Точніше, дуже

добрими знайомими. Вони всі вкупі, у гарному,

затишному закритому середовищі, де є все, що треба
для життя. Принаймні на деякий час.

Джордж уявлення не мав, що той Аліот Мерак меле.

Тільки не вдавай, ніби ти не в курсі! сказав

Аліот. ВОФери? Знайомо звучить, Джордже? Сім я, яку

раптово запросили на органічну ферму на Фарерських

островах. Тобі не цікаво, як це так випадково трапилось?
Що?! перепитав Джордж, якому аж у грудях

похололо.

Мама Енні теж там! Як мило! Вона завжди мріяла

грати першу скрипку й гастролювати. ї я здійснив її

мрію! сказав Мерак. Це моя робота
здійснювати чужі мрії. Хочеш садити грядки там, де дідько

добраніч каже? Будь ласка! Хочеш цигикати на скрипці
в Мехіко? Та прошу дуже! Мрієш поїхати в табір і стати

астронавтом, який полетить на Марс? Вже біжу
виконувати твоє бажання...

Де вони? здушеним голосом запитав Джордж.
Що ти з ними зробив?..

Його мама з татом, сестрички Юнона й Гера і мама

Енні зустрілися з цим лиходієм? Це схоже на страшний
сон! За своїх близьких Джордж хвилювався більше,
ніж за самого себе. Досі йому ніколи не паморочилася
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голова від страху навіть під час космічних

мандрівок, коли вони з Енні потрапляли в шалено небезпечні

пригоди.

Спокійно, спокійно, сказав Мерак. Хочеш

дізнатися?

Хочу! крикнув Джордж. Де вони? Кажи!

Стоп-стоп-стоп! А що я за це отримаю?

вишкірився Аліот, дивлячись на свої яскраво-червоні
блискучі нігті. Бо наразі виглядає так, хлопче, що всі

карти в моїх руках.

Джордж роззирнувся. Зусібіч його оточувала робо-
армія, якою керував Мерак і яка вмить реагувала на

кожну його команду. Єдиним його союзником був
Бульцманів Мозок, і той мало не закоханий в Аліота.

Що ж, подивимось, продовжував Мерак,

скинувши біляву перуку.

Джордж не міг оговтатися: і як він вірив, що перед

ним справжня Ріка Дур, одна з найзнаменитіших

учених на світі? Він не переставав собі докоряти. Як

він так попався на гачок? Як піддався чарам цієї
фальшивки? Останній йолоп, що тут скажеш!

Ти можеш дещо для мене зробити,
проворкотів підступний Аліот. Тоді я скажу тобі, де твоя сім я,

мама Енні та Ріка Дур. Домовились?

Що саме? голосно ковтнув слину Джордж,

усвідомлюючи, що виконає все, що захоче від нього

Мерак, навіть найжахливіше.
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Секрет! проспівав Аліот Мерак. Спочатку
скажи «згода», інакше ти більше ніколи не побачиш

своїх батьків і сестричок. А твоя солоденька подружка

Енні ніколи не зустрінеться зі своєю мамою.

Згода, квапливо погодився Джордж.
От і прекрасно, відповів Мерак. Я вже давно

шукаю реальну, живу людину, яка б випробувала мій

пристрій для квантової телепортації. Він до біса

хитромудро зроблений. Знаю-знаю, нічого іншого ти від мене

й не сподівався. Словом, пристрій цей дає змогу

передавати точні електронні стани крізь простір за

допомогою квантових дій. Таким способом я успішно закинув

свою робо-армію разом із обладнанням у космос

після того, як новий «супер¬

комп ютер» виявився

повним лузером. Але жи¬

вих клітин я ще туди не

передавав. Ти, Джордже,
станеш першим! Будеш
космічним першопро-

хідцем! Мені страшенно

не хочеться змушувати

когось до такої почесної

ролі. Для такої місії як¬

найкраще пасуватиме

доброволець! А тепер під¬
пишися ось тут.
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Робот, який стояв поряд, тут же простягнув йому
довжелезний контракт на десятках сторінок. Джордж

узявся читати текст дрібним шрифтом.
Ой, нащо тобі то все читати? сказав Мерак.

Якщо у двох словах, то там пише, що ти добровільно
погодився випробувати на собі пристрій для
квантової телепортації.

Але ж це неправда! Я добровільно не

погоджувався! заперечив Джордж.
Що ж, як хочеш, відповів Мерак.

Робот-посіпака вихопив із рук хлопця контракт.

Мені байдужісінько, побачиш ти ще колись свою

сім ю чи ні. Мені на це начхати.

Джордж завагався.

А чому ти сам не хочеш перейти через портал?
запитав він. Якщо це такий величезний прорив для

людства, чого доручаєш цю справу комусь іншому?
Ох, Джордже! посміхнувшись, зітхнув Аліот.

Я думав, ти сам усе зрозумієш. Проект наразі на етапі

експерименту. Ти мені подобаєшся, але якщо з тобою

щось станеться, я спокійно спатиму вночі. А от коли

щось станеться зі мною... Я занадто сильно себе

люблю, щоб стати піддослідним кроликом.
А цей пристрій тестувала хоча б одна людина?

волосся на шиї хлопця стало дибки.

Ні, серйозно відповів Мерак. Я пробував
зацікавити кількох дітисьок із вашого табору. Тих, кого
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просили його «покинути». Але вони всі відмовились.

Дехто навіть послав мене подалі! А я хочу, щоб цей

перехід здійснив хтось за власним бажанням. Чемно

і добровільно. Інакше мене мучитиме совість.

Що? здивувавсяДжордж. То інші про це знали?

Поки проходили разом зі всіма випробування, не

знали, сказав Мерак. Але відкрию тобі великий

секрет: усі ті, що потрапили на випробування, так тут і

лишились. Лузерів ми вигнали додому після підготовки,

користі з них і так ніякої. А от усіх найкращих
притримали. Учасників, які завалювали випробування, я просто

відводив у безпечну кімнатку, де вони сиділи й чекали,

коли все буде готово для нової чудесної пригоди.

Де вони тепер? запитав Джордж. І що то за

чудесна пригода? тепер йому не те що мурашки,

а справжні слони по спині затупотіли.
Поки не підпишеш цього документа, не

дізнаєшся! посміхнувся Мерак і помахав папірцем.

Зараз підпишу, рвучко відповів Джордж і

сягнув по нього рукою.

Усе ясно. Ось у чому полягає його випробування:
не в тому, щоб полетіти на Марс, розробити ЗИ-прин-

тер чи полагодити сонячну батарею. Його завдання

унікальне, і він мусить із ним впоратись. Треба
врятувати інших учасників табору, що їх Аліот Мерак
тримає наче в пастці на Космодромі-2.1 звільнити своїх

рідних та маму з Енні з полону.
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Кгм, кгм! кашлянув лиходій і забрав папірець
подалі, щоб Джордж його не дістав. Я казав, що

то має бути «чемно й добровільно», ти забув? Той,

хто наважиться на цей великий крок, мусить піти на

нього з радістю в серці. Для мене це страшенно

важливо.

Добре, я підпишу. З радістю... видушив із себе

Джордж.
Це вже краще, сказав Мерак і простягнув

йому папір і ручку.

Джордж узяв ручку і нашкрябав на папірці своє

прізвище цікаво, чи повернеться він ще колись

додому?.. Йому понад усе на світі хотілося з криком

вибігти із Центру управління і бігти, не зупиняючись,

аж до свого чудернацького будинку у Фоксбриджі, де

завжди пахнуло чимось солодким і панував безлад.
Але так не можна. Інші діти разом із ним знову

побачать своїх близьких тільки тоді, коли він

вирушить у космос через підозрілі Аліотові двері. Іншого

виходу нема. Джордж був у такому відчаї, що все

довкола немовби затягнуло туманом.

Часу на роздуми теж не було. Двійко роботів за

його спиною заштовхали Джорджа у скафандр,
причепили до його черевиків кілька тягарців, натягнули
на голову шолом й міцно його позастібали. Мерак дав

кілька команд, розмахуючи руками, наче диригент

оркестру поряд з ним з явився конус світла.
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Роботи затягнули Джорджа до центру світляного

конуса. Він уявлення не мав, що трапиться далі, куди
він летить і чи повернеться колись назад. Йому було
так страшно, що мозок відмовлявся про це думати.

Джордж спробував уявити собі лице Бульцманового

Мозку нехай його останнім спогадом буде щось

добре, хай навіть те добре використовують зі злою

метою. Він дивився на пом ятого, почорнілого
робота єдиного чуйного робота на світі, і раптом робото-
ве обличчя почало розпливатися. Бульцманів Мозок

розпадався на маленькі шматочки, які закружляли

в кольоровому вихорі, наче в калейдоскопі.
І не встиг Джордж подумати, яка гарна мозаїка, як

усе навколо потемніло, ніби хтось вимкнув світло або

він зненацька запав у глибокий, неспокійний сон.



Енні
та Леонія стояли по обидва боки від

створеного Космосом порталу. Надівши рукавиці, Леонія

обома руками тримала мотузку, причеплену до

скафандра Енні. Енні стояла на товстій льодяній кірці на

одному з найбільших супутників Юпітера. Вона

глянула вниз, на мармурову горбисту кригу цікаво, під
нею справді пропливло щось темне чи то їй

привиділось? Енні підняла голову. Через те, що атмосфера
на Європі була дуже тонка й бідна на кисень, тьмяні

промені далекого Сонця розсіювалися, створюючи
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на небі димчасту заграву. Енні розгледіла крізь імлу

найчарівнішу планету в Сонячній системі Юпітер.
Енні обернулась до Леонії і показала пальцем на

Юпітер та вражено охнула. Висока худорлява

Леонія ледь трималася на ногах у важкому скафандрі.
Енні стало шкода, що вона втягнула свою нову

подругу в цю пригоду. Вони й так вляпалися у велику

халепу, а тут ще й спонтанна, цілком несподівана подорож
на супутник Юпітера і дарма, що Леонія начебто

все знає і вміє. «Але як добре, що я не сама»,

подумала Енні, коли легенько відштовхнулась від
поверхні Європи і тільки мотузка в руках Леонії не дала їй

полетіти невідомо куди. Зараз не той час, щоб діяти

наодинці.
Стій на місці, сказала Енні: її голос полетів до

Космоса, а тоді до передавача, вбудованого у шолом

Леонії.

їхні скафандри, звісно, давно застаріли, але всі

пристрої працювали як слід і були надійно вшиті.

На щастя! На Європі панував такий холод, що навіть

найменша дірочка означала б кінець. Енні знала, що

рухатися треба малими кроками, інакше вона

відлетить задалеко і не знайде дороги назад до порталу.

Навіщо роботам обігрівачі? запитала Леонія.

Енні, озирнувшись, глянула на робо-армію і табір.
По цей бік дверей можна було краще роздивитися

всі деталі, ніж тоді, коли вона визирала через портал
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із Землі. Кілька роботів тримали механічні пристрої
й водили ними довкола країв величезної діри у кризі.

Напевно, вони хочуть збільшити діру,
сказала Енні. А може, крига знов замерзне, якщо її не

гріти...
Роботи опустили в темну рідину щось схоже на

сітку. Дівчата спостерігали, як вона тоне під кригою. Об

краї круглої лунки плюскалися хвилі. Енні

розмотала ще трохи мотузки й підпливла вперед. Вона щось

помітила чи то їй здалося? і вирішила глянути

зблизька. Скло у шоломі було пошкрябане й старе

крізь нього мало що було видно. Треба перевірити, чи
там справді щось є, чи то просто пляма на склі.

Що це? схоже, Леонія за її спиною теж щось

помітила.

Не знаю, схвильовано відповіла Енні. Може,

це частина того пристрою, яким користуються роботи.
Якщо в темній рідині під поверхнею Європи

справді «щось» є, значить, вона перша людина у світі, яка

побачила прибульця! Теорії про те, що під крижаною

кіркою супутників Юпітера й Сатурна може існувати
життя, виникли багато років тому. Але хіба хтось із

теоретиків бачив на власні очі прибульців? Чи були вони
схожі на дельфінів, які плавають у земних океанах?

Треба підійти ближче, сказала вона до Леонії.

Енні легенько відштовхнулась від поверхні й

завдяки низькій гравітації підлетіла вперед.
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У цю мить мерехтлива біла фігура по той бік

штучного озерця, схожа на привид космонавта, стала

чіткіша. Її контури потемніли.

Джордже! гукнула Енні. Джордже!
Дівчинка помахала рукою. Може, якщо привернути

його увагу, він повністю перейде на Європу? Може,

якщо вона спроектує своє бажання аби Джордж

знову став цілісним на оту невиразну

людиноподібну фігурку по другий бік темної пінистої

водойми, на поверхні малого супутника таки з явиться

живий-здоровий Джордж?
Начебто спрацювало. Постать Джорджа поступово

набувала форми, наче розмальовка, яку

зафарбовують колір за кольором. Для Енні кожна секунда

тривала вічність. Вона не могла дочекатись, коли

закінчиться перехід. Тільки тоді можна буде спробувати
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порятувати друга. Найдужче Енні лякала думка про

те, що якась частина Джорджа назавжди загубиться
в космосі.

«Ну ж бо! Скоріше! шепотіла вона, чекаючи,

коли ж переміщення нарешті закінчиться. Ну!» Якщо
вона втратить Джорджа, невже їй доведеться решту

свого життя блукати космосом і шукати свого

загубленого приятеля? Таке навіть уявляти було страшно.
Джордж тим часом поволі набирав форму. Спершу

його руки стали тривимірні й суцільні. Потім ноги,

груди і нарешті голова та круглий космічний шолом!
Енні радісно зойкнула. Перехід закінчився,

і Джордж на відміну від тамтешніх роботів, яким

бракувало то ноги, то руки прибув на Європу цілий
і неушкоджений!

Наново сформоване тіло й голова Джорджа

матеріалізувалися на скрижанілій поверхні по той бік озера.

Хлопець відчув, як його засмоктує у його ж власне

тіло. Відчуття не з приємних. Поки його частинки

мандрували Сонячною системою, він витав у світі

чудернацьких сновидінь. Перед його очима, наче фільм,

промайнуло все його життя.

Ось він ще зовсім малюк. Тато з мамою молоді,

вбрані як хіпі, з усмішками від вуха до вуха тримають

його на руках. А ось він пухкенький хлопчик,

бавиться з козою, прив язаною за хаткою-мазанкою, в якій
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мешкає його сім я. Хатка стояла серед родинного

табору, учасники якого жили як древні британці Залізної

доби: вирощували їжу, шили одяг, дбали про світло

й тепло на клаптику землі, який самі собі обрали.
А потім малий Джордж важко захворів і «швидка

допомога» забрала його до

яскраво освітленої лікарні,
де лікарі довго чаклували

над ним з різними ліками

й медичними апаратами,

щоб врятувати йому
життя. Ось поблідлі мама й тато

плачуть коло його ліжка

й просять, аби він не

здавався. Ось його бабця
запальна й водночас

турботлива Мейбл приїхала до

лікарні й кричить на тата з мамою: мовляв, через їхні

вигадки її любий онук опинився на порозі смерті!
Негайно перебирайтеся до будинку, сказалаМейбл

до нормального дому, де є електрика, вода,

тепло й дах над головою! Вона вже про все подбала!
У сновидінні Джордж бачив, як Мейбл передає його

батькам папери на будинок. Батьки здаються і

погоджуються жити так, як усі. А тоді забирають його з

лікарні до затишного будиночка, який подарувала їм

Мейбл.
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Та все одно жили вони не так, як інші люди. Навіть

перебравшись до звичайного будинку в передмісті

Фоксбриджа, його батьки далі здійснювали свою еко-

мрію: вирощували овочі на городі, намагалися

самотужки виробляти електроенергію, шили собі одяг і

старалися використовувати якомога менше ресурсів Землі.

Одного дня Джордж побачив, що порося, яке вони

тримали на задньому подвір ї ще один продуманий
подарунок Мейбл! утекло, пробивши дірку в розхитаному
паркані, що відділяв їхній сад від дивного, порослого

бур янами Сусідського Саду. Джордж рушив слідами

поросячихратичок, пірнув уджунглі по сусідству й

опинився просто перед дверима, за якими він зустрів...

Джордже! почувся чийсь крик, приглушений,
мов із дна озера.

Нечіткий, викривлений, але такий знайомий голос!

Джордже!
Це йому сниться чи відбувається наяву? У вухах

дзвеніло. Джордж спробував зосередити на чомусь

погляд, але бачив тільки темряву і вихор яскравих

вогників, які кружляли перед очима.

Та поступово круговерть стихла. Крізь імлу

Джордж розгледів блідий ландшафт із якимись

чорними чи то плямами, чи то дірами, а вгорі сірувато-
блакитне небо. Його увагу привернув чийсь рух:

довкола круглих отворів на попелясто-білій поверхні

метушилися схожі на мурашок цятки.
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А тоді одна постать стала чіткіша за інші. І ця біла

постать по той бік чорної плями махала йому рукою.

Джордже! знову почув він, але цього разу не

як вигук ззовні, а як заклик зсередини, так наче то

його «я» гукало його повернутися назад у тіло.

Він зосередився на фігурці, що махала йому рукою,
і побачив, що та рухається у його бік. Невже це все

відбувається насправді? Він із зусиллям ступив

маленький крок уперед ого, як тягарці притискають
його донизу! і тут же зупинився. І якраз вчасно!

Добре роззирнувшись довкола і побачивши, де він

опинився, Джордж зрозумів: ще один крок уперед

і він беркицьнувся би просто в озеро! Джордж
налякано дивився на невідому рідину, тягучу, густішу за

воду цікаво, що в ній плаває?.. Може, йому тільки

здавалося, що під самою поверхнею, серед бульбашок
цієї незрозумілої каламуті метушаться невідомі

морські істоти? Що це сон чи реальність? Джордж був
певний тільки в одному: по другий бік цієї водойми

завбільшки з озеро стоїть постать, яку він уже колись

бачив у космосі.

Постать підлетіла вгору й помахала йому обома

руками. Трохи далі позаду неї Джордж помітив ще

одну високу постать у широчезному скафандрі, яка

стояла на порозі тьмяно освітленого порталу, міцно

тримаючи мотузку. «Енні!» прошепотів Джордж.
Невже й справді вона? Невже його найкраща подруга
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дісталася аж сюди, щоб порятувати його і забрати
додому через космічний портал? Чи, може, це йому
ввижається? Ану ж це тільки ще один дивний сон?

Якщо тут зараз з явиться коза, яка жила у них, коли

він був малий значить, це сон. А як ні? Невже це все

відбувається наяву? Звідки йому знати, що реальне,

а що ні?

Постать гойдалася над поверхнею і далі йому
махала. Роботи обабіч чорного озера продовжували

займатися своїм присутність Джорджа чи будь-кого
іншого, хто опинився в цьому дивному світі, їх, схоже,

аніскілечки не турбувала. Поволікши за собою важкі

тягарці, Джордж почовгав туди, де стояла Енні.

Жоден із роботів, здавалось, його навіть не помітив.

Кожен із них мав свою роль: одні водили вздовж

берегів озера нагрівачами, щоб зробити водойму ще

більшою, інші тримали гігантську сітку, яка немов
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застрягла у воді. Кілька роботів нахилилися над

водоймою, щоб витягнути її на крижаний берег. Вони

щосили потягнули сітку на себе, але, послизнувшись

на кризі, попадали один за одним у загадкову рідину
й тут же безслідно зникли.

Коли десяток роботів канув у темній водоймі, Енні

з Джорджем зітхнули з полегшенням. Вони якраз

зустрілися на березі озера. Енні гойдалася угорі на рівні
його голови, тож Джордж мусив вхопитися за її

черевик і стягнути її вниз. Вони обійнялися похапцем

і незграбно, бо ж заважали скафандри, і Джордж,
міцно тримаючи Енні, повів її назад до порталу. Там на

них чекала постать у завеликому старомодному

скафандрі Леонія. Та не встигли вони дійти до дверей,
як почули чи то радше відчули, що позаду них

є ще хтось. Вони обернулись і побачили мерехтливу

300



примару, яка помалу набирала форми. Фігура швидко
чіткішала, аж врешті перед ними з явилася ще одна

особа у скафандрі, яка прибула з Землі шляхом

квантової телепортації.
Ти куди, Джордже? гукнув новоприбулий.

Енні дуже виразно почула його голос.

Ти що, забув? запитав він. Забув, про що ми

домовилися?

Я свою обіцянку виконав, сказав Джордж,
міцно тримаючи Енні. Випробував пристрій квантової

телепортації на собі й довів, що його можна

використовувати для переміщення живих людей. Тепер
твоя черга. Ти обіцяв розповісти мені, де мої батьки

і мама Енні.

Енні вперше про це почула. Джордж подумав, що,

мабуть, її волосся, заховане під космічним шоломом,

заворушилося після його слів.

Е ні, це ще не все, похитав головою прибулець.
Якби ти прочитав те, що написано дрібним шрифтом,
як я тобі радив, то знав би, що пообіцяв не просто

полетіти в космос, а ще й знайти позаземну істоту
й привезти її на Землю. І я не зобов язаний

виконувати своїх обіцянок, поки ти не зробиш усього, про що

ми домовлялися.

Джордж заскреготав зубами. Ну так, Аліот Мерак
обожнював змінювати умови договору після того, як

хтось починав їх виконувати.
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Ти такого не говорив! не відступав від свого

Джордж. Ти казав, що я маю телепортуватися

в космос, а потім ти скажеш мені, де мої батьки й мама

Енні. І все!

Що?! вигукнула Енні. Моя мама? А вона тут

при чому? І взагалі що це за один?

Поясню пізніше, відповів Джордж, не

відпускаючи її від себе ні на крок.

Вони так і стояли, обійнявшись дві фігурки у

білих скафандрах.

Треба тікати звідси.

Он там Космос, відповіла Енні. І портал.

Вона все намагалася зрозуміти, що їй секунду тому

сказав Джордж.
Ти пройшов через той телепорт чи як там воно,

щоб усіх врятувати? вражено втупилась вона на

нього. Оце ти сміливий, Джордже!

Джордж ще міцніше притиснув її до себе так

приємно чути, що він усе-таки нікого не підвів! Але

тепер треба мерщій втікати від Аліота і його роботів,
інакше всі їхні зусилля будуть марні...

Друзі ледь помітно позадкували до порталу, але

біля Аліота один за одним матеріалізувалися роботи
з Землі їх телепортувався цілий гурт. Енні з Джорджем

жахнулись: ще кілька хвилин і тут збереться ціла

робо-армія! Енні озирнулась і побачилаЛеонію та

гарячково розмахувала руками, проте Енні її не розуміла.
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Та вже за секунду Енні здогадалась, що Леонія

хотіла їй сказати. Двері порталу зникли, немов їх ніколи

й не було. Леонія зникла теж. І Енні з Джорджем
залишилися на Європі самі-самісінькі, віч-на-віч із

грізною робо-армією, яка з кожною хвилиною ставала

все виразніша й виразніша, і з божевільним,

розлюченим лиходієм, який мріяв про помсту і вже за мить

мав повністю матеріалізуватися просто перед ними.



Що
ж, мої любі

друзі,

проворкотів вбраний у

скафандр Аліот Мерак, який

раніше маскувався під

Ріку Дур, очільницю

космодрому, а тепер теле-

портувався на Європу
От ми знову зустрілись!
Як мило!

Це ти! нажахано

вигукнула Енні:

справжній голос Мерака неможливо було ні з чим

сплутати. Аліот Мерак! Звідки ти тут узявся?
Він уже давно тут, похмуро відповів

хлопець. Справжньої Ріки тут ніколи не було, ну

принаймні останнім часом. Не знаю, що він із

нею зробив... Мерак втік із в язниці й

замаскувався під неї: надрукував на ЗО-принтері копію

її лиця, перевдягнувся в її одяг, натягнув її перуку
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й говорив «її» голосом через спеціальний прист-
о

рій.

Нічого собі! Енні розлючено глянула на

Мерака. Ось чому Ріка почала воювати з татом, коли

повернулася з відпустки! Тата звільнила не справжня
Ріка, а ти! Ти викрав її, коли вона була на відпочинку,
і перебрав на себе її роль! Так?!

Ти мусив позбутися Еріка, коли він зрозумів,
що проект «Артеміда» вже стартував, і виступив

проти, сказав Джордж. Тобі треба було вигнати його

з Космодрому-2, і тому ти влаштував виставу з його

звільненням!

І б юсь об заклад, втрутилась Енні, що ти

особисто простежив, аби нас прийняли до табору!
Так-так-так, зітхнув Мерак. Хоча потім

я зрозумів, що то була помилка. І вирішив
влаштувати невеличкий інцидент, щоб її виправити.

Він загиготів.

Стоп! перебила його Енні: вона не тільки

розсердилась, що її підозри про «інцидент» з літаком

підтвердилися, а й раптом згадала, що перед тим казав

їй Джордж. А до чого тут батьки Джорджа? І моя

мама? І куди зникла Ріка Дур?
Він не хоче мені казати, відповів Джордж.

Він тримає їх десь тут. Мої батьки насправді ні на яку

ферму на острові не поїхали, так само як твоя мама

на гастролі. Мерак вигадав усе це, щоб їх викрасти

305



і щоб ніхто за ними не шукав. І навіть посилав нам

повідомлення нібито від їхнього імені! Але я не знаю,

де вони зараз.

О ні-і-і-і! закричала Енні.

Що таке? вигукнув Джордж.

Коробки! пояснила Енні. У лікарняному

крилі Космодрому-2 є коробки, а в них люди! Вони

у стані штучної сплячки: живі, але дуже міцно сплять!

І він хоче послати їх у космос! Напевно, твої батьки

там! І моя мама!

Яка ти молодчина! протуркотів Мерак. Сама

про все здогадалась. Ваші кохані родичі лежать собі

любенько у спеціальних коробках, де вони

«спатимуть», поки їхній космічний корабель не долетить до

Європи.
Не вірю, поволі промовив Джордж.

Краще повір, відповів Мерак. Я посилаю на

Європу не тільки дітлахів з табору. У мене є план «Б»:

якщо живі астронавти не долетять, то «поснулі» точно

сюди доберуться.
Але наші батьки не хотіли летіти в космос!

обурився Джордж. Вони не хотіли покидати Землю.

Навіщо ти викрав їх і ввів у сплячку? Ти ж казав, що

шукаєш добровольців!
Вони й були добровольцями, відповів Мерак,

мовби нічого не сталося. Ну майже. Після того, як

я перелічив їм інші варіанти...

ЗОЬ



Ти не людина, а монстр! сказав Джордж.
У нього всередині все похололо від страху.

А що з Марсом? сміливо запитала Енні.

Порівняно з Європою, до Марса було як рукою
подати. Якщо її маму й батьків Джорджа відправлять на

Марс, вони зможуть повернути їх на Землю.

Ох, на Марс ми теж доберемося! сказав

Мерак. Просто ми вибрали довший шлях.

Ну ясно! вигукнула Енні. Я так і знала, що

це ще не кінець!

Ну звісно! відповів Мерак. Мене цікавить
життя людське і штучне... Тому мені потрібні
блакитні планети.

Він знов загиготів.

Блакитний супутник, червоні планети, сірі і

смугасті, і навіть ті, що висять догори дриґом. Усі вони

мають бути мої!

Тим часом довкола нього з являлося все більше

й більше роботів цілі шеренги туманних постатей.

Наразі вони були напівпрозорі квантовий телепорт

ще не завершив процес передачі.
Але Джордж та Енні розуміли, що за якихось

кілька хвилин, коли телепортація на Європу
завершиться, перед ними постане справжнє робо-військо. Вони

обернулись від Космосового порталу не лишилось

ані сліду. Невже це кінець? Невже це їхня остання

мандрівка в космос?

307



Раптом Енні помітила за спиною Аліота Мерака
щось дуже цікаве. їхній давній ворог і орда напів-

телепортованих роботів витріщалися на Джорджа

й Енні, не звертаючи жодної уваги на те, що

відбувалося позаду них. Проте Енні побачила, що кілька

роботів, які не так давно попадали в діру, залишили

після себе нагрівані. Ті лежали то тут, то там довкола

водойми й далі розтоплювали товстий лід

небезпечно близько до того місця, де стояло робо-військо.
Енні подумала, що коли на Європу прибудуть усі
роботи, крига під ними довго не протримається.

ЗОЙ



Не зводь з нього очей, шепнула Енні

Джорджеві. І повільно задкуй разом зі мною.

Ти обіцяв, що відпустиш наших рідних, коли

я телепортуюся! хоробро сказав Джордж.

Друзі ступили малесенький крок назад. Джордж

сподівався, що його слова зачеплять Мерака і той

знову заведеться.

Ти не маєш права мститися нашим близьким!

Вони ні в чому не винні!

Вимовляючи ці слова, Джордж відступив ще на

міліметр назад, подалі від діри у кризі, яка невпинно

збільшувалася.
Як мило, промурмотів Мерак; роботи довкола

нього набували щораз виразніших форм. Я маю на

увазі твої слова про помсту. Тільки не думай, прошу
тебе, ніби тут все крутиться навколо тебе. Дзуськи!

Насправді мені на тебе нахчати.

Ти хотів захопити Космодром-2! крикнула

Енні. І керувати всіма космічними місіями у світі!

Це ж ясно як білий день! вигукнув Мерак,
навіть не здогадуючись про прірву, що розросталася за

його спиною. Кому б іще можна було довірити таке

важливе завдання, як не мені? Я просто змітав зі

свого шляху всякий непотріб наприклад, твого тата!

Я мусив відправити його звідси. Він би не дав мені

запустити проект «Артеміда» так, як мені хотілось!

І нізащо не дозволив би послати дітисьок у космос

ЗОН



і ввести людей у штучний анабіоз. Я мусив його

позбутися, а тоді діяти і то негайно, поки ніхто не

розгадав моїх намірів.
Шкода, що ми знову все зіпсували,

невимушено сказала Енні: в її голосі не було жодного натяку на

докори сумління.

Мерак теж це помітив і рознервувався.

Досить язиками молоти! навіть через

голосовий передавач було чути, що він злий як пес. Мої

роботи вже тут!
Довкола нього повністю матеріалізувалися важ-

кенні роботи, ставши на кригу своїми міцними
металевими черевиками.

Роботи, хапайте їх! скомандував Мерак.
Та як тільки він дав команду, сталося ось що. Мерак

начебто почав телепортуватися у зворотному

напрямку. Швидко танути просто перед їхніми очима. Коли це

сталося, роботи ступили крок уперед, але далеко не

зайшли. Ті, що стояли в задніх рядах, похитнулися

крига під їхніми ногами тріснула. Падаючи у підземне

море, вони відчайдушно хапалися за роботів, які

стояли перед ними. Виник ефект доміно: роботи тягнули

один одного шерегу за шерегою у дедалі ширшу

водяну прірву.
Роботи падали й падали, а Енні з Джорджем

швидко задкували, щоб їх не спіткала така сама доля.

Скоріше, скоріше! Роботи борюкалися й хапалися за
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кригу, лід тріскотів і ламався. А над поверхнею

Європи зависла напівпрозора постать Мерака. Моторошне
видовище!
Юні астронавти переставляли ноги так швидко,

як тільки могли, аж раптом чиясь рука схопила їх

і шарпнула назад. Вони тільки встигли відчути, як

хтось тягне їх у портал, який знову відчинився за

їхніми спинами. Мало не перечепившись за поріг

порталу, друзі врешті опинилися всередині; останнє, що

вони почули, нажаханий вереск напівпрозорого,
повислого у повітрі Мерака, який спостерігав, як його

військо безслідно зникає у каламутному океані під

кригою.
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Двері на Землю хряснули й зачинилися.

Друзі попадали горілиць на підлогу Ерікового

кабінету, просто біля Леонії. Енні першою зірвалася на

рівні ноги. Вона намагалася стягнути з голови

космічний шолом, але старомодну модель було не так

просто зняти. Джордж швидше за неї вибрався з

важкого скафандра. Він розстебнув шолом і стягнув його

з голови у вухах досі дзвенів дикий вереск Мерака.
Як це так, що я досі його чую? здивовано

пробурмотів він.

Бо він однією ногою тут, а другою там,

пояснила Леонія, усміхаючись від вуха до вуха. Я почала

телепортувати його, коли ви були на Європі. Після

того як Космос зачинив портал. Наразі він на

шістдесят п ять відсотків повернувся до Центру
управління...

Але звідки ти знала, що робити? запитав

Джордж. І чому ти не

покинула його на Європі? Нащо

вертати його сюди?
Бо я подумала, що він

нам іще пригодиться, тихо

відповіла Леонія.

А ти знала, що роботи
попадають в озеро?
запитав Джордж Енні,
допомагаючи їй зняти шолом.
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Я тільки на це й сподівалася! відповіла Енні,
кліпаючи очима, і звільнилась нарешті від дце*

скафандра.
Кгм-кгм! кашлянула Леонія.

Лео! Енні кинулась її обіймати. Дякую тобі!

Ти наша рятівниця! Молодчина! Нарешті ми його

позбулися! Ти врятувала нам життя! Тепер треба знайти

решту учасників і наших батьків і все, кінець!

Дякую, дякую, квапливо відповіла Леонія,

але ви про дещо забули.
Про що? розгубився Джордж.
Про «Артеміду», сказала Леонія. По-моєму,

після вашого втручання Мерак пришвидшив темп.

Його космічний корабель уже готується до старту.

От-от злетить. А як його зупинити невідомо!



До
Центрууправління! вигукнув Джордж.

Мерщій!
Вони втрьох вибігли з кімнати, прихопивши по

дорозі Космоса, і помчали до великої зали з рядами

комп ютерів та екранів. Коли Джордж бачив цю

кімнату востаннє, вона була напхом напхана роботами.
Тепер там було майже пусто.

А де всі роботи? Полетіли в космос? запитала

Енні, роззираючись спорожнілою кімнатою.

Не всі, відповів Джордж. Декого забули.
Біля світлового конуса, такого ж яскравого, як тоді,

коли Джорджа телепортували на Європу,
переминався з ноги на ногу Бульцманів Мозок.

Візьміть мене! мало не благав він. Будь
ласка! Я теж хочу зі всіма! Не покидайте мене тут самого!

Але той, хто був з ним у кімнаті, чхати хотів на його

благальні заклики. Посеред конуса світла звивався

Аліот Мерак точніше, його шістдесят п ять

відсотків, що їх Леонія змусила повернутись на Землю. Він

скреготів зубами й нажахано верещав.
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Я застряг!
репетувала моторошна

примара. Ані вперед, ані

назад! Одна моя половина

на Землі, а друга...

Трохи більше

половини, якщо чесно,

виправив його Джордж.
На Європі тільки тридцять
п ять відсотків лишилося!

Добра новина, еге ж?

Ніяка не добра!
заревів Мерак. Верніть мене назад! Завершіть

передачу! Негайно, я сказав!

Леонія тим часом швидко клацала на одному

з комп ютерів. Зображення на екранах змінилося.

Замість Європи й роботів, які безпомічно сповзали

у темний вир під кригою, з явився стартовий
майданчик і готовий до зльоту космічний корабель.

Це той, що я бачила! скрикнула Енні. Тут,
на Космодромі-2! «Артеміда»! Скільки лишилось до

запуску?

Передстартова перевірка вже закінчується!
сказала Леонія.

Треба її зупинити! відповіла Енні, дивлячись
на величезні екрани, які показували підготовку до

старту.

ЗІЬ



Один із них передавав зображення в режимі
реального часу з середини корабля.

Дивіться! крикнула Енні.

Роботи вантажили на корабель подовгасті короб¬
ки, що їх Енні бачила в іншому корпусі Космодрому-2.

О ні! її серце загупало в грудях, як барабан.
У тих коробках наші рідні! Джордже! Джордже! Треба

зупинити запуск!
Наші рідні? Тільки не це! скрикнув Джордж.

Він побачив, як роботи несуть дві менші коробки,
і його очі наповнилися слізьми.

Мої сестрички... не може бути! Я не вірю!
Дивись! запанікувала Енні. На борту є і

живі астронавти!
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Камера змінила кут зображення і показала

рядочок дітей у скафандрах. Вони сиділи пристебнуті, по-

звішувавши голови, ніби хтось напоїв їх снодійним.
Ось про що говорив Мерак! Він нікого не

відпустив додому! Ось де всі на «Артеміді». Він посилає їх

у космос, щоб вони заснували колонію на блакитному
супутнику! Треба зупинити запуск!

Але як? запитав Джордж, підійшовши до

комп ютера, за яким сиділа Леонія. Як зупинити

запуск?

Мусить бути якийсь спосіб його скасувати,

рішуче мовила Леонія.

Вона натиснула кілька клавіш на екрані з явився

червоний знак «Стоп».

Просить код, сказала Леонія. Інакше не

вийде змінити процедуру запуску.

Скажи код! крикнула Енні до трьох четвертих

Аліота Мерака. Що треба ввести, аби зупинити запуск?

Верніть мене на Землю! відповів Мерак.
Інакше ви «Артеміди» не зупините!

Час мінус п ять, сказав механічний голос:

це означало, що до запуску залишилося всього п ять

хвилин.

Ні! вигукнув Джордж. Його не можна

вертати назад! Це надто небезпечно!

Але тоді ми не зупинимо корабель, відповіла

Енні.
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Врятуйте мене... сказав Мерак, який ставав

дедалі прозоріший. Верніть мене на Землю, інакше

ви його не зупините! Це єдиний варіант...
Однак його технологічний винахід підвів його ж

самого. Квантовий телепорт, який уже й так

перепрацювався, вирішив вийти з ладу і то

назавжди. Мерак нажахано забулькотів і розтанув у повітрі.
Квантовий телепорт розподілив усі його молекули

в довільному порядку по всіх місцях, де Мерак
колись бував. Лиходій зник.

І що тепер? вражено запитав Джордж.
Він ніколи б не подумав, що шкодуватиме, коли

Аліота Мерака не стане, але ж той не просто зник,

а й забрав зі собою їхній останній шанс зупинити

космічний корабель «Артеміда», який от-от полетить на

Європу з їхніми рідними і дітлахами з табору на борту.
Ми програли, похнюпилась Енні.

Думки вихором крутилися в її голові. Якщо

«Артеміда» злетить, чи зможуть вони відчинити
Космосовий портал безпосередньо на кораблі й через нього

повернути всіх назад? Створити портал на рухомому

об єкті страшенно важко Космос кепсько

визначає точну локацію порталу, якщо місце, куди їм треба

потрапити, швидко рухається. Енні сумнівалась, що
їм це вдасться. Ану ж портал закине їх із Джорджем

кудись у відкритий космос і «Артеміда» любісінько

промчить на шаленій швидкості просто повз них?
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Чи краще зачекати, поки «Артеміда» сяде на

Європі, і вже тоді пробувати рятувати своїх близьких

та друзів? Чи зможе Космос перенести стільки осіб?

Квантовий телепорт виявився не дуже безпечним для

людей, тож краще не ризикувати й не залучати його

до рятувальної операції.
Ми їх втратили, сказала Енні.

Навіть Леонія перестала клацати по клавіатурі.

Перепрошую, озвався Космос, але це не

зовсім так.

Справді? пожвавилась Енні. Ти можеш

зупинити запуск?
Ем-м-м, на жаль, не можу, відповів

суперкомп ютер. Мою базу даних стерли. Дехто

запідозрив, що я не буду йому вірним другом.

Тоді, може... запитати другого Космоса?

Планшета? запропонувала Леонія.

Космос зневажливо пхикнув:

У того вискочки згоріла операційна система,

коли Аліот Мерак дав йому завдання понад його сили.

О ні! вигукнув Джордж. Оце так халепа!

По-моєму, ви про щось забули, чемно

зауважив Космос.

Ти про що? не зрозуміла Енні.

Я вже послав тобі код для активації команд,

відповів Космос. Я здогадувався, що рано чи

пізно станеться якась халепа і в мене заберуть усі дані,
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пов язані з безпекою. Тому я вирішив діяти на

випередження і послав тобі код до того, як мою систему

очистили.

І де ж він? запитала Енні.

У «маминому» повідомленні, відповів
Космос. Код простенький. Треба тільки замінити

кожну літеру абетки на її числове значення.

Енні понишпорила в кишені й витягнула зім ятий

папірець.
Ось він!

Читай уголос! сказала Леонія.

Ні, ти читай! квапливо відповіла Енні.

У тебе скоріше вийде.
Котилася торба з великого горба! прочитала

Леонія, зиркнувши краєм ока на Енні.

А тепер треба перевести в числа, сказала

Енні. А один, Б два і так далі.

Ага, Леонія швидко нашкрябала на папірці

абетку Ану спробуй так: 15192311161223323192121

1037161115194194192121.

Нічого собі, оце так швидкість! здивувався

Джордж. Я досі на «торбі» застряг!
Ха! вигукнула Енні, коли Леонія ввела код

і комп ютер його прийняв: на екрані з явилося

командне віконце. І хто сказав, що дівчата не вміють

розшифрувати код?
Що тепер? перебила її Леонія.
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Скасовуй запуск! скомандувала Енні.

Нема такої опції, сказала Леонія, вдивляючись

в екран. Можу хіба затримати.

Давай! відповіла Енні.

Леонія вибрала відповідну команду, і на екрані

загорілося повідомлення: «Запуск відкладено на

тридцять хвилин».

Джордж голосно видихнув таке враження, що за

останні кілька годин він забув як дихати! Яке щастя,

що вони мають ще трохи часу, аби дістатися до

корабля й забрати звідти своїх рідних і знайомих.

Побігли! сказав він і, обернувшись до Леонії,

запитав: Можеш зв язатися через Космоса з татом

Енні? Він точно знає, як затримати старт на довше.

Я вже пробувала! зітхнула Леонія.

По-моєму, на Космодромі встановлений пристрій, який

блокує дзвінки до нього. Я не можу додзвонитися! Але

спробую ще.

Вона зморщила лоба і пробурмотіла:
Ненавиджу, коли мені щось не вдається.

Значить, доведеться нам самим діяти. І часу в нас

обмаль, підсумувала Енні. То що будемо робити?
Знаю! вигукнув Джордж. Бульцманів Мозок!

Він окликнув робота, який сидів, згорбившись,

у кутку.

Так? зажурено озвався Бульцманів Мозок,

піднявши велику почорнілу голову.
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Хочеш мені допомогти, друже? використав

чарівну фразу Джордж.

Хочу! ввічливий робот тут же зірвався на

рівні. Ти маєш для мене завдання?
Маю! відповів хлопець. І то страшенно

важливе. З ним упорається тільки дуже чемний робот.
Ну тоді я до твоїх послуг! відповів Бульцманів

Мозок.

Покинувши Леонію за комп ютером у Центрі

управління польотами, Джордж та Енні помчали

слідом за Бульцмановим Мозком до стартового

майданчика. їм пощастило: Бульцманів Мозок підхопив

їх, затиснув під пахвами й побіг уперед до космічного
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корабля той був так далеко, що без робота вони б

туди вчасно не добігли. Робот швидко долав відстань

величезними кроками без нього вони б рухалися

у п ять разів повільніше!

Нарешті вони дісталися до космічного корабля,
який чекав на стартовому майданчику, наче пес на

повідку, якому нетерпеливиться вийти на прогулянку.

Бульцманів Мозок вивів їх заплутаними

коридорами через кабель-щоглу на міст, який був з єднаний
із кораблем. Леонія зуміла швидко відчинити люк;

вони влетіли всередину й кинулись витягувати звідти

очманілих дітлахів у скафандрах. Розгублені і

збентежені, вони слухняно і мляво так наче не до кінця

прокинулись виконували все, про що їх просили.

На превеликий подив Джорджа, останнім корабель
покинув його худорлявий друг Ігор.

Енні та Джордж вивели учасників табору з «Арте-

міди» і сказали якнайшвидше втікати звідти, а самі

повернулись шукати своїх рідних.
Де вони можуть бути? запитав Джордж, за-

стрибуючи назад у космічний корабель.
їм довелось сяк-так пробиратися вниз: вони

проникли всередину через люк майже коло самої

верхівки й тепер мусили спускатися у вантажний відсік.
Летів би корабель, звісно, горизонтально, однак

наразі він стояв вертикально і пересуватися ним було
не так уже й легко.

324



У коробках! крикнула Енні, спускаючись услід
за Джорджем. Бачиш великі білі коробки, у яких

могли б вміститися люди?

Бачу! долинув до неї голос Джорджа.
Знайшов! Думаєш, їх можна пересувати?

Він легенько торкнувся коробок усередині спали

його тато й мама! А в менших коробках поряд
невже його сестрички? До горла йому підкотився
великий клубок, на очах виступили сльози. Як їх звідти
вчасно забрати? Чи зможе він їх урятувати?..

Лишати їх тут точно не варто, відповіла Енні:

хвилини збігали, а вони навіть не знали, чи вдалося

Леонії скасувати або принаймні відкласти запуск.

Бульцманів Мозок теж був унизу разом із Джорджем.
Вони мають автономне джерело енергії,

повідомив він. Ці коробки спеціально спроектовані так,

щоб їх можна було пересувати. За умови, що кожна

з них повністю заряджена.

Він перевірив.
Так, вони заряджені.
Але які важкі, спробував підняти одну з

більших коробок Джордж.
їх завантажували автоматично, безтурботно

сказав Бульцманів Мозок. І розвантажувати можна

теж так само. Ось дивись!
Робот натиснув кнопку, вбудовану в стіну

космічного корабля, і коробки, мов на підйомнику, почали
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підніматися одна за одною вгору, а тоді розвертались

у горизонтальне положення й виїжджали на міст.

Джордж вражено спостерігав, як коробки
здіймаються у повітря і покидають корабель. Енні полізла

догори слідом за ними.

Пішли! гукнула вона вниз до Джорджа.
Треба втікати з корабля! Невідомо, як довго Леонія

зможе затримати старт!

Йду!
Коли всі коробки покинули корабель, Джордж

відчув несподіване полегшення. Він ніколи не думав, що

за когось можна боятися більше, ніж за себе самого!

Тепер, коли його рідним більше нічого не

загрожувало, принаймні він на це сподівався! з його грудей
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спав величезний тягар. Хлопець зітхнув і на секунду

замислився, як це круто бути в череві справжнього
космічного корабля, здатного промчати через цілу

Сонячну систему! А тоді почав дертися догори услід за

металевим велетнем на ім я Бульцманів Мозок, який

мугикав щось собі під носа.

Які ми молодці, пробурмотів Бульцманів
Мозок.

Раптом його гігантська ступня зісковзнула зі

сходинки. Робот хитнувся, але назад не покотився. Втім,

поки він відновив рівновагу, минула ще одна

дорогоцінна хвилина.

Саме в цей час Джордж зауважив, що двигун

корабля гуркоче якось не так, як раніше. Той працював

увесь час, поки вони були всередині тихо собі гудів.
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Але тепер гуркіт почав наростати й ставав усе

голосніший, так наче дикий звір готувався до нападу...

Енні уже видерлась нагору і вийшла з корабля.
Розхвилювавшись, що вони надто повільно рухаються,

Джордж виліз Бульцманові на плечі й зиркнув догори.

Через відчинений люк на нього дивилася Енні, яка

стояла на містку, що з єднував корабель зі щоглою.

Скоріше! гукнула вона.

Джордж застиг на місці. Це ж те, чим він марив

ціле життя, хіба ні? Він мріяв полетіти в космос,

дослідити невідомі світи, застосувати свої вміння і знання,

щоб відповісти на грандіозні питання про Сонячну

систему, на які досі ніхто не відповів. Невже він отак

просто відмовиться від своєї мрії?.. Невже покине

корабель, розуміючи, що то, напевно, його єдиний шанс

вирушити в захопли¬

ву мандрівку космо¬

сом?..

І хлопець прийняв
несподіване, але тверде

рішення.
Енні! крикнув

він. Я не повертаюсь

додому! Я лишаюся на

борту! Передай моїм

батьками і сестричкам,

що я дуже їх люблю!
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Енні щось закричала у відповідь він бачив, що
вона мало не плаче, але Джордж уже почав

спускатися.

Це те, чого я хочу, Енні! схвильовано гукнув

він. І ми зробимо це разом! Ти, Ерік і Космос

бачитимете кожен мій крок!
Люк почав зачинятися, Енні знову закричала, але

Джордж знав, що не знайдеться на світі людини, яка

змогла б зупинити могутню заслону. Гуп! щойно
люк зачинився, як десь унизу, під ногами Джорджа
і чемного робота на ім я Бульцманів Мозок єдиної

істоти, що залишилась разом із ним на кораблі,
заревіли, наче голодні звірі, двигуни.

З гучномовця пролунало оголошення: «Запуск
дозволено. Запуск розпочато. Час мінус шістдесят

секунд».

Енні кинулась коридором подалі від корабля.

Опори, які його підтримували, почали падати. Джордж
сів у крісло, пристебнувся і приготувався до найгран-
діознішої мандрівки у своєму житті.

«П ять... чотири... три... два... один... запуск!»
Місія «Артеміда» розпочалась.
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