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Вчителям,  
які спочатку бачать дитину,  

а потім уже учня;  
які нагадують нам,  
що в кожного з нас  

є що запропонувати цьому світу,  
а бути іншим важливіше,  
ніж бути таким, як усі.

І дітям, які мають наснагу  
протистояти викликам,  

що їх кидає життя, —  
хоч яким важким.

Ви герої.
Ця книжка для вас.
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Розділ перший

Чергова халепа

Воно	повсякчас	зі	мною.	Як	земля	під	ногами.
—	Ну	ж	бо,	Еллі!	Ти	будеш	писати	чи	ні?	—	питає	

місіс	Голл.
От	була	б	у	мене	паскудна	вчителька	—	либонь,	

мені	було	б	легше.
—	Давай-но,	—	каже	вона.	—	Я	знаю,	ти	можеш.
—	А	якби	я	сказала	вам,	що	збираюся	видертися	

на	дерево,	чіпляючись	за	нього	зубами?	Ви	б	теж	
сказали,	що	я	можу?
Олівер	регоче,	падаючи	грудьми	на	стіл,	ніби	

футболіст,	який	схопив	м’яч.
Шей	стогне.
—	Еллі,	ти	можеш	бодай	раз	у	житті	поводитись	

як	нормальна	людина?
Поруч	із	нею	сидить	Альберт.	Дебелий	хлопчак,	

який	щодня	вдягнений	в	ту	саму	темну	футболку	
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з	написом	«Флінт».	Зараз	він	виструнчується,	ніби	
очікуючи	на	вибух	петарди.
Місіс	Голл	зітхає.
—	Ну	ж	бо.	Я	лише	прошу	написати	оповідь	про	

себе.	Одну	сторінку.
Оповідь	про	себе.	Щось	гірше,	як	на	мене,	годі	

й	вигадати.	Я	б	радше	залюбки	написала	про	щось	
більш	позитивне.	От,	наприклад,	про	те,	як	когось	
знудило	просто	під	час	вечірки	з	нагоди	власного	
дня	народження.

—	Це	важливо,	—	каже	вона.	—	Це	для	вашого	но-
вого	вчителя,	щоб	він	із	вами	познайомився.
Знаю,	і	саме	тому	й	не	хочу	цього	робити.	Вчи-

телі	—	вони	ж	наче	автомати,	які	за	четвертак	ви-
дають	м’ячики-стрибунці.	Завжди	знаєш	наперед,	
чого	від	них	чекати.	 І	водночас	не	можеш	цього	
передбачити.
—	Ще	й	усі	ці	твої	малюнки,	Еллі,	—	каже	місіс	

Голл.	—	Якби	ти	постійно	не	малювала,	то	вже	на-
писала	би	твір.	Будь	ласка,	сховай	їх.
Зніяковіло	пхаю	малюнок	під	порожній	аркуш	

для	твору.	Я	малювала	автопортрет	—	на	ньому	
мене	використовували	як	гарматне	ядро.	Це	бу-
ло	б	навіть	легше,	ніж	ходити	до	школи.	Не	так	
боляче.
—	Давай,	—	товче	своє	вчителька,	підсуваючи	до	

мене	лінований	аркуш.	—	Просто	постарайся.
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Сім	шкіл	за	сім	років.	І	в	усіх	те	саме	знову	й	зно-
ву.	Я	зі	шкури	пнуся,	а	мені	кажуть,	що	я	не	стараю-
ся.	Що	неохайна.	Що	припускаюся	занадто	багатьох	
орфографічних	помилок.	Що	на	тій	самій	сторінці	
те	саме	слово	пишу	по-різному.	А	в	мене	болить	го-
лова.	Просто	розколюється,	коли	я	задовго	вдивля-
юся	в	яскраво-чорні	літери	на	білих	сторінках.
Місіс	Голл	кашляє,	прочищаючи	горло.
А	решта	класу	вже	від	мене	втомилися.	Вовтузять-

ся	на	стільцях.	Голосно	зітхають.	Можливо,	вони	вва-
жають,	що	я	не	чую,	як	вони	мене	називають.

Прицюцькувата.
Тупачка.
Лузер.
От	краще	б	вона	переключилася	на	Альберта,	

наш	ходячий	ґугл,	якому	варто	просто	висякати-
ся	в	сторінку,	щоб	дістати	кращу	від	мене	оцінку.
Потилиця	пече.
Не	розумію.	Вона	ж	ніколи	до	мене	не	чіплялася.	

Це,	либонь,	через	те,	що	твір	для	нового	вчителя,	
тому	їй	треба,	аби	його	написали	всі	без	винятку.
Дивлюся	на	її	величезний	живіт.
—	То	ви	вже	вирішили,	як	назвете	дитину?	—	пи-

таю	я.
Минулого	тижня	на	суспільствознавстві	ми	так	

забили	памороки	місіс	Голл,	що	вона	чи	не	півго-
дини	розводилася	про	імена	для	немовлят.
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—	Досить,	Еллі.	Не	викручуйся.
Мовчу.
—	Я	серйозно,	—	каже	вона.	
І	я	знаю,	що	вона	таки	серйозно.
У	моїй	голові	крутиться	кіно.	В	ньому	вчитель-

ка	бере	палицю	й	креслить	лінію	на	землі	поміж	
нами,	просто	під	яскраво-блакитним	небом.	Во-
на	вбрана	як	шериф,	а	на	мені	—	смугастий	чор-
но-білий	однострій	в’язня.	Мій	мозок	постійно	
таке	зі	мною	чинить	—	крутить	оце	кіно,	яке	зда-
ється	таким	реальним,	що	мене	аж	затягує	до-
середини.	Це	як	ковток	свіжого	повітря	в	реаль-
ному	житті.
Усе	в	мені	засталюється.	Я	примушую	себе	зро-

бити	те,	чого	мені	зовсім	не	хочеться.	Але	треба	
якось	відкараскатися	від	учительки,	яка	вчепилася	
й	не	збирається	відпускати.
Беру	олівець.	Місіс	Голл	відпружується,	вирі-

шивши,	що	я	нарешті	здалася.	Та	натомість,	знаю-
чи,	як	вона	зациклена	на	чистоті,	я	стискаю	олівець	
і	мазюкаю	ним	по	парті.
—	Еллі!	—	Вона	швидко	підступає	до	мене.	—	На-

що	ти	це	робиш?!
Згори	мої	кривульки	замашні,	донизу	зменшу-

ються.	Чимось	нагадує	торнадо.	Міркую	над	тим,	
чи	не	намалювала	бува	те,	що	коїться	в	мене	все-
редині.	Знов	зводжу	на	неї	очі.
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—	Воно	вже	тут	було,	коли	я	прийшла.
У	класі	знову	регіт,	але	сміються	мої	одноклас-

ники	не	тому,	що	я	здаюся	їм	кумедною.
—	Ти	засмучена,	Еллі,	—	каже	місіс	Голл.	
Мені	не	вдається	це	до	пуття	приховати,	хоча	

й	варто.
—	Вона	просто	схиблена,	—	шепоче	Шей	доволі	

голосно,	щоб	її	почули	всі	навколо.
Олівер	тарабанить	по	парті.
Згортаю	руки	й	дивлюся	на	неї.
—	Годі,	—	каже	місіс	Голл	нарешті.	—	До	дирек-

тора.	Негайно.
Я	саме	цього	й	домагалася,	але	тепер	вагаюся.
—	Еллі!
—	Га?
Усі	знов	регочуть.	Вона	підносить	руку.
—	Ще	бодай	звук	—	і	залишитеся	без	перерви.
У	класі	западає	тиша.
—	Еллі.	До директора,	я	сказала.
Мені	не	можна	до	директора,	мені	не	можна	

знову	до	місіс	Сільвер.	Я	так	часто	там	буваю,	що	
вже	міркую	над	тим,	коли	нарешті	на	дверях	до	ди-
ректорського	кабінету	з’явиться	плакат	«Ласкаво	
просимо,	Еллі	Нікерсон!».
—	Вибачте,	—	кажу	цілком	щиро.	—	Я	напишу.	

Слово	честі.
Вчителька	зітхає.



—	Добре,	Еллі.	Але	щойно	хоч	на	мить	олівець	
припинить	рухатися,	негайно	підеш	до	директора.
Вона	пересаджує	мене	за	стіл	під	плакатом	до	

Дня	подяки,	на	якому	йдеться	про	те,	як	важливо	
бути	вдячним.	Сама	тим	часом	пшикає	на	мою	пар-
ту	рідиною	для	чищення.	Погляд	 її	засвідчує,	що	
вона	й	на	мене	 залюбки	нею	пшикнула	б.	Задля	
того,	щоб	зітерти	з	мене	мою	тупість.
Мружуся,	сподіваючись,	що	так	світло	менше	

краятиме	очі.
А	тоді	намагаюся	взяти	олівець	як	годиться,	а	не	

в	той	химерний	спосіб,	до	якого	призвичаїлися	мої	
пальці.
Однією	рукою	я	пишу,	а	другою	затуляю	папір.	

Я	знаю,	треба,	щоб	олівець	повсякчас	рухався,	а	то-
му	пишу	слово	«Чому?»	знову	й	знову,	згори	сто-
рінки	аж	до	самого	низу.
По-перше,	я	знаю,	як	воно	правильно	пишеть-

ся,	а	по-друге,	сподіваюся,	що	хтось	нарешті	дасть	
мені	відповідь	на	це	запитання.
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Розділ другий

Жовта листівка

На	вечірці,	яку	місіс	Голл	влаштовує	за	кілька	тиж-
нів	до	народження	малюка,	Джессіка	з’являється	
з	таким	здоровезним	букетом	із	батьківської	квіт-
карні,	що	здається,	ніби	вона	просто	видерла	цілий	
кущ	і	загорнула	його	у	фольгу.
Та	байдуже.	Мені	начхати.	Я	купую	в	крамни-

ці	яскраву	листівку	з	жовтими	трояндами.	Нама-
льовані	квіти	не	зів’януть	за	тиждень.	Мені	здаєть-
ся,	що	таким	чином	я	немов	вибачаюся	перед	місіс	
Голл	за	те,	що	весь	час	їй	дошкуляла.
Макс	також	вручає	вчительці	подарунок.	По-

ки	вона	його	розпаковує,	він	сидить,	захилившись	
на	спинку	стільця	і	закинувши	руки	за	голову.	Він	
подарував	підгузки.	Либонь,	сподівався,	що	мі-
сіс	Голл	розлютиться,	а	тепер	страшенно	розча-
рований	тим,	що	його	подарунок	потішив.	Макс	
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любить	бути	в	центрі	уваги.	 І	вечірки	полюбляє.	
Він	чи	не	щодня	питав	місіс	Голл,	коли	вона	на-
решті	влаштує	святкування,	—	і	от	сьогодні	доче-
кався	нарешті.
Коли	місіс	Голл	витягає	з	конверта	мою	листів-

ку,	вона	не	зачитує	її	вголос,	як	учинила	з	рештою.	
Вона	вагається.	Але	я	знаю	напевне,	що	мій	пода-
рунок	їй	сподобався.	І	тому	пишаюся	собою	—	від-
чуття,	яке	приходить	до	мене	не	часто.
Місіс	Сільвер	нахиляється	до	місіс	Голл,	щоб	

глянути.	Схоже,	мене	нарешті	похвалять.	Але	на-
томість	 вона	 супиться	й	жестом	наказує	мені	
вийти.

Шей	також	підходить	подивитися.	Регоче	й	каже:
—	Світ	тупішає	щомиті,	варто	Еллі	Нікерсон	роз-

зявити	рота.
—	Шей.	Сідай-но,	—	наказує	місіс	Голл,	але	запіз-

но.	Усі	вже	все	почули.	Мені	б	уже	варто	звикнути,	
але	щоразу	через	таке-от	від	мене	наче	шматочок	
відпадає.
Шей	і	Джессіка	регочуть.	Я	згадую,	як	минулого	

тижня	на	вечірку	з	нагоди	Гелловіна	ми	вдяглися	
в	костюми	персонажів	улюблених	книжок.	Я	була	
Алісою	в	Дивокраї,	дідусь	читав	мені	цю	книжку	
безліч	разів.	Шей	і	її	посіпака	Джессіка	цілісінький	
день	називали	мене	тоді	Алісою	в	Дурокраї.
Кейша	підступає	до	Шей	і	каже:
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—	Слухай,	чому	б	тобі	не	перестати	пхати	носа	
до	чужого	проса?	Хоча	б	один-єдиний	раз?
Мені	подобається	Кейша.	Вона	не	боягузка.	

А	мене	лякає	багато	чого.
Шей	обертається.	Вигляд	вона	має,	наче	люди-

на,	яка	збирається	вколошкати	муху.
—	А	то	що,	твоє	просо?	—	цікавиться	вона.
—	Еге	ж.	Не моє.	 Але	ж	 і	не	 твоє,	—	одказує	

Кейша.
Шей	аж	рота	роззявлює.
—	Стули	писок.
—	А	ти	не	будь	такою	гадюкою,	—	відповідає	Кей-

ша,	нахилившись	до	неї.
Макс	складає	руки	й	навалюється	грудьми	на	

стіл.
—	Овва.	Зараз	почубляться,	—	каже	він.
—	Ніхто	не	чубитиметься,	—	заперечує	місіс	

Голл.
Сьюкі	вже	стискає	один	зі	своїх	дерев’яних	куби-

ків.	У	неї	 їх	цілий	набір,	який	вона	зберігає	в	ко-
робці.	Я	багато	разів	бачила,	як	вона,	нервуючись,	
витягає	один	 із	кубиків.	Зараз	вона	достеменно	
нервується.
Шей	люто	зиркає	на	Кейшу.	Кейша	прийшла	

до	нашого	класу	лишень	цьогоріч,	тож	мене	ди-
вує,	що	вона	взагалі	втрутилася.	Усі	розлючені,	
а	я	навіть	не	розумію,	як	це	сталося.
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Поки	місіс	Голл	закликає	усіх	угамуватися	й	го-
ворить	до	Макса,	що	під’юджувати	на	бійку	—	ду-
рість,	місіс	Сільвер	вказує	мені	на	двері.	Що	тут	
в	біса	відбувається?
Щойно	ми	виходимо	в	коридор,	 із	виразу	об-

личчя	місіс	Сільвер	я	розумію,	що	зараз	мені	знов	
доведеться	перепрошувати	чи	пояснювати,	чому	
я	так	учинила.	Але	проблема	в	тому,	що	я	зеленого	
уявлення	не	маю,	що	не	так	цього	разу.
Пхаю	руки	до	кишень,	аби	не	утнути	щось	таке,	

про	що	потім	доведеться	шкодувати.	От	би	й	рота	
туди	запроторити	також!
—	Я	не	розумію,	Еллі,	—	каже	директорка.	—	Ти	

й	раніше	робила	багато	речей,	які	були	неприйнят-
ними,	але	цього	разу…	цього	разу	ситуація…	вона	
особлива.	Це	геть	на	тебе	не	схоже.
Отже,	ти	робиш	щось	гарне,	а	тобі	кажуть,	що	

це	на	тебе	не	схоже.	Я	все	ніяк	не	можу	збагну-
ти,	що	ж	такого	паскудного	в	тому,	що	я	купила	
цю	листівку.
—	Еллі,	—	каже	місіс	Сільвер.	—	Якщо	ти	таким	

робом	намагаєшся	привернути	до	себе	увагу,	то	ти	
обрала	не	той	спосіб.
Нічого	вона	не	тямить.	Увага	мені	потрібна,	як	

собаці	чобіт.
Двері	класу	рвучко	відчиняються,	вгативши	по	

шафках,	і	в	коридор	вибігає	Олівер.
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—	Еллі,	—	каже	він.	—	Як	на	мене,	ти	подарувала	
їй	цю	листівку,	воліючи	сказати,	що	тобі	шкода,	що	
вона	змушена	полишити	нас	через	якесь	там	не-
мовля.	Їй,	напевно,	і	справді	через	це	сумно.	Я	та-
кож	їй	співчуваю.
Він	зараз	узагалі	про що?
—	Олівере!	—	вигукує	місіс	Сільвер.	—	Маєш	ва-

гому	причину	тут	бути?
—	Так!	Я…	ну…	я	йшов	у	туалет.	Так.	У	туалет!	—	

І	він	вшивається.
—	Можна	мені	йти?	—	мимрю,	відчуваючи,	що	

мені	вже	просто	несила	тут	стовбичити.	Ані	секун-
ди	більше	не	витримаю.
—	Не	розумію,	—	каже	директорка,	хитаючи	го-

ловою.	—	На	Бога,	як	ти	лишень	додумалася	пода-
рувати	вагітній	жінці	жалобну	листівку?

Жалобну листівку?	—	жахаюся	подумки.	Міркую	
над	цим.	І	згадую.	Мама	надсилає	такі	знайомим,	
коли	помирають	дорогі	для	них	люди.	У	мене	на-
віть	у	животі	закрутило,	коли	я	уявляю,	що	поду-
мала	місіс	Голл.
—	Ти	ж	знаєш,	що	таке	жалобна	листівка,	Еллі,	

хіба	ні?
Авжеж,	варто	сказати,	що	не	знаю,	але	я	киваю,	

бо	не	хочу,	щоб	місіс	Сільвер	мені	пояснювала.	
До	того	ж	вона	тоді	вирішить,	що	я	ще	тупіша,	ніж	
є	насправді.	Якщо	це	загалом	можливо.
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