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Ласкаво просимо  
до Сандари!

Посеред пустелі Сандара, там, де сяє прекрасне 
магічне світло, а 1001-та-навіть-більше піщинок ме-
рехтять жовтим золотом, під старою акацією стоїть 
старий термітник. Незліченні ходи пронизують його 
в усіх напрямках, а величезні печери ведуть глибоко 
під землю. Цей термітник завбільшки з корабель, 
і в ньому стало б місця для мільйонів термітів…

…або інших надзвичайно цікавих звірів: сміючись, 
бігають вони ходами термітника, грають у квача чи 
схованки, шаленіють та бешкетують.

Ось вони, знайомтесь…



Фенек, кмітливий 

пустельний лис

Думдідум, пухнастий 

одногорбий верблюд

Тімі, 

войовничий 

терміт



Санді,  похмурий хамелеон

Фенек, кмітливий  

пустельний лис





  «Що? Як це? — спитаєш ти.  —  Що забули у тер-
мітнику верблюд, лис та хамелеон?  » 

 Усе дуже просто: коли терміти покинули свою 
домівку ( якось вони саме це й зробили), лишився 
Тімі, терміт у боксерських рукавицях. А Фенек, 
Думдідум та Санді переїхали до нього, бо всі четве-
ро — найліпші друзі. У термітнику кожен має за-
тишну кімнату та зручний гамак. Підвісне ліжко 
Думдідума впізнати нескладно:  там завжди можна 
знайти  баночку з фініков им мармелад ом.  Побли-
зу гамак а Санді лежить якась таємнича валіза. Про 
неї ви ще почуєте…

Надвечір   мешканці термітника сидять  перед сво-
є ю домівк ою під акацією.  Навкруги пісок клубо-
ч иться  нескінченними м’якими хвилями. Темно-синє 
небо оповиває  звірів, ніби вони впали в чорнильни-
цю. Зірки миготять  близько-близько — навіть зда-
ється, що їх можна схопити рукою. Уночі в Сандарі 
холодно , тому друзі розпалюють вогнище, слухають 
його потріскування та шум вітру в гілках акації. 
Іноді повз  проходять інші  тварини.  Наприклад, Ан-
тилопа-Листоноша, яка щоранку приносить газету. 
 Чи схожі на морських свинок  гунді, які спостеріга-
ють за боксуванням Тімі, вирячивши від подиву очі 
та  роззявивши роти.



 Іноді по вз пробігає сусід Карл.
— Слід доставити ще один вантаж, — каже він 

і котить далі свою гнійну кульку (це жук-скарабей, 
а вони добре знаються на таких кулях).  

Отже, сидять вони слухають,  роздивля ються навко-
ло, зітхають та відчувають себе дуже щасливими. 
Потім повертаються  до домівк и і сидять уже там, 
притулившись од ин до одного, поки Санді їм щось 
читає. Коли ж  від утоми їхні очі   вже нагадують щі-
линки для монет у скарбничці, вони  забираються 
 до гамак ів.  Добре, що всі печери  сполучаються між 
собою і друзі можуть перешіптуватися навіть перед 
сном. Шепіт та хихотіння  в ходах термітника  посту-
пово згасають, доки не вщухають зовсім. Чутно лише 
по рипування гамаків. Вони злегка гойдаються ту-
ди-сюди. Туди-сюди. Туди… 

Невдовзі домівкою лунає солодке  похропування 
терміта… Хр-р-р… 

А  потому і всі засинають. Так, у термітнику, серед 
1001-та-навіть-більше піщинок Сандари, жити спо-
кійно й затишно … 

Але світ такий великий і  сповнений несподіванок . 
Пригоди  очікують за кожним рогом. І  мешканців 
термітника також. А почалося все зі спаленої яєчні 
на сніданок…





Розділ перший,  

у якому Думдідум розробляє 
шалений план

Того спокійного ранку в замріяній пустелі Санда-
рі ніщо, ну геть ніщо не вказувало на те, що незаба-
ром четверо друзів потраплять у пригоду. Темпера-
тура сягала лише 55 градусів, небо було блакитним. 
Усюди, куди сягало око, пісок. 1001-та-навіть-більше 
піщинок сяяли м’яким світлом. А десь за дюною ска-
рабей Карл перекочував свої кулі. Із термітника, що 
в затінку старої акації, долинало тихе хропіння. 

Тільки Думдідум, маленький одногорбий верблюд, 
уже не спав. Він сидів перед величезним валуном, 
як і щоранку, і розбивав на нього яйця — по одному 
кожному з друзів. 

Шшш! Яйця шкварчали на нагрітому сонцем ка-
мені. Раптом задрижала земля, і до Думдідума на ша-
леній швидкості підскочила Антилопа. 

Бум! — щось ударилось об його горб.
— Йой! — Думдідум поглянув униз. Біля його ра-

тиць лежала газета  «Пустельний світ».



— Гей! — гукнув Думдідум Антилопі-Листоно-
ші. — Куди ти так поспішаєш?

Антилопа була обвішана торбами з газетами.
— Вибачай, Думдідуме, страшенно багато справ! — 

відповіла вона і помчала далі. — Термінові новини 
про Турболенд! Треба доставити якомога швидше!

Поки шипів сніданок, Думдідум підійняв газету. 
Дивно… Сьогодні вона мала якийсь незвичний вигляд: 
величезні червоні літери відразу впадали в око.

ВЕЛИКИЙ КУБОК  

ТУРБОЛЕНДУ





Зацікавлений Думдідум придивився. Під фото було 
написано:

ВЕЛИКИЙ 
КУБОК ТУРБОЛЕНДУ

Незмінні переможці Великих перегонів — 
«ПІДСТУПНА ТРІЙЦЯ»

Чи вдасться їм перемогти й цього разу?

Але Думдідум читати не вмів. Він лише розглядав 
світлину. Троє диких звірів пихато дивилися в об’єк-
тив камери. Вони мали точно не люб’язний вигляд. 
Думдідум похитав головою та швидко перевів погляд 
на інше фото.

І саме тієї миті почалася пригода. 
Проте Думдідум цього ще не знав. Його надто ці-

кавила світлина, на якій він побачив чимало радісних 
звірів; із неба падали краплі води — дощ; а в самому 
центрі була річ, яку Думдідум іще ніколи не зустрі-
чав. Та й звідки він міг про неї дізнатись у пустелі? 
Верблюд протер очі. Але те, що привернуло його 
увагу, не зникало. 

Парасолька! 
Червона парасолька, кругла й ребриста водночас. 

Якийсь звір тримав її над головою, мов маленький 
переносний дашок.



«Дах» сяяв, ніби червона квітка. Червона-черво-
нісінька. Цей колір запав Думдідумові просто в серце.

— Оце так! — зітхнув він. — Із таким дахом над 
головою можна зовсім нічого не боятись.

Він уткнувся носом у фотографію та замріявся. 
Аж раптом підвів голову (його серце калатало так 
швидко, як поршні двигуна перегонового автомобі-
ля): може, в Турболенді є й інші червоні парасольки?

Яєшня згоріла, але верблюд цього не помітив. Він 
схопив банку з фініковим мармеладом та стрімголов 
чкурнув. Гірлянда на його горбі гойдалася туди-сюди.

Червоними-жовтими-блакитними ліхтариками 
мерехтіла вона, виблискуючи на сонці. 

Червоним-жовтим-блакитним проносилася крізь 
пісок. 

Червоним-жовтим-блакитним летіла дюною…
Доки не трапилося дещо жахливе: яскраві ліхта-

рики зникли. Разом із Думдідумом. Ох, лишенько!




