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Розділ 1  
Загадковий  

квест

Початок усього

Промені	сонця	грали	й переливалися	на поверхні	широкої	річ-
ки,	яку	греки	називали	Борисфен.
Урочиста	процесія	з дванадцяти	осіб	підійшла	до нового	хра-

му,	зведеного	на пагорбі.	Будівлю	було	сконструйовано	в найкра-
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щих	візантійських	традиціях.	Масивні	стіни	викладено	з плас-
кої	рожевої	цегли	та зміцнено	вставками	з кам’яних	валунів,	
щоб	храм	простояв	сотні	літ.	А зверху	грандіозну	споруду	увін-
чувала	висока	вежа	з куполом,	схожим	на шолом	шляхетного	
лицаря.
Суворі	чоловіки	з пишними	бородами,	одягнені	в довгі	ба-

лахони,	схожі	на чернече	вбрання,	поважно	крокували	один	за	
одним.	Проте	четверо	з них	вирізнялися	багатшим	убранням —	
яскравими	довгими	шатами,	схожими	на вишиті	золотом	ки-
лими.
Процесія	зупинилася	біля	стін	храму.	Перша	людина,	що	нес-

ла	шкіряну	сумку,	опустившись	на коліно,	розв’язала	тасьму.	Під	
променями	полуденного	сонця	спалахнули	великі	золоті	моне-
ти.	Чоловік	став	виймати	по три	монети	й передавати	кожному	
з учасників	процесії.	Після	того,	як він	роздав	усе	золото,	дванад-
цять	постатей	розійшлися	довкола	храму	й зупинилися.	Кожен	
напроти	чітко	визначеного	місця.
Коли	сонце	сягнуло	зеніту,	очільник	подав	сигнал,	який	миттє-

во	передався	решті	ланцюга.	Усі	дванадцятеро	підійшли	до стін	
і стали	на коліна.	Одночасно	витягли	довгасті	металеві	предме-
ти,	схожі	на ключі,	та приставили	їх	до кам’яної	кладки.	Вона	враз	
розсунулася,	вивільняючи	дванадцять	отворів	—	по одному	на ко-
жен	ключ.	Чоловіки	одночасно	взяли	золоті	монети	та вклали	їх	
до утворених	шпарин.	Закінчивши,	всі	піднялися,	відійшли	на три	
кроки	від	стін	і перехрестилися.
Раптом,	хоч	день	стояв	ясний	і зовсім	не передбачав	грому,	

зверху	зійшов	вогонь:	вихровий	вогняний	стовп	простягнувся	
від	неба	до землі,	опустившись	прямо	в центр	храму.
Тоді	небесний	вогонь	розділився	на дванадцять	променів,	що	

перебігли	вниз	стінами	будівлі	якраз	до місць,	де були	закладе-
ні	золоті	монети.	Отвори	з монетами	закрилися,	не залишивши	
й сліду	на кам’яній	кладці.	Цієї ж	миті	таємничий	небесний	во-
гонь	зник.	Ніби	нічого	й не було…
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Останні дні літа

Це	були	останні	тижні	літа —	найсолодші,	бо зовсім	скоро	за-
кінчаться,	й доведеться	знову	йти	до школи.	А зараз	ще можна	
досхочу	повалятися	в ліжку,	обійнявши	улюбленого	білого	єди-
норога…
Подзвонили	у двері,	Даша	крізь	сон	почула	клацання	замка	

й мамин	голос:
—	Привіт,	Ромчику!	Заходь.
За	мить	постукали	до Дашиної	кімнати:
—	Сонечко,	бабуся	з дідусем	на тиждень	поїхали	до родичів,	ми	

з татком	на роботі,	тож	із тобою	буде	Ромчик.
Даша	не заперечувала.	Ромчику,	двоюрідному	брату	Даші,	не раз	

доводилося	доглядати	сестру,	коли	та була	ще маленькою.	Йому	
це навіть	подобалося.	Повне	ім’я	брата —	Роман,	це високий	вайлу-
ватий	хлопчина	зі смішною	кудлатою	зачіскою.	Ромі	15	років,	але	
на вигляд	він	був	ще	старшим.	Навіть	попри	досить	велику	різни-
цю	у віці,	хлопець	із задоволенням	спілкувався	з Дашею,	як із ро-
весницею,	обговорюючи	різні	теми.
—	Ну, діти,	до зустрічі!	Поводьтеся…	не дуже	голосно! —	попро-

щалася	мама	й зачинила	вхідні	двері.
Поки	Даша	чистила	зуби	й наводила	порядок,	Ромчик	витягнув	

свій	планшет	і зручно	вмостився	в кріслі.

З чого починається квест

Щоразу,	як Ромчик	залишався	з Дашею,	він	намагався	залучити	
її до свого	чергового	захоплення.	Напевно,	йому	набридало	захоп-
люватися	чимось	наодинці.
Останнім	часом	він	особливо	цікавився	квестами —	такими	ігра-

ми,	де потрібно	шукати	різні	призи,	розв’язуючи	дорогою	всілякі	
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завдання	й головоломки.	І хоча	це були	лише	забавки,	дорослі	гра-
ли	в них	частіше	за дітей.	Деякі	з квестів	передбачали,	що	учас-
никам	доведеться	нишпорити	закутками	міста	в пошуках	підка-
зок,	і Ромчик	пишався,	що	його	брали	навіть	до дорослих	команд.
Даші	він	усі	вуха	протуркотів	про	ті	свої	квести.	Ось	і зараз	хло-

пець	зазирнув	на улюблений	сайт	із завданнями	й оголошеннями	
про	нові	ігри,	підшукуючи	щось	цікаве.	Цієї ж	миті	на екрані	з’яви-
лося	свіже	повідомлення —	запрошення	до нової	гри	під	назвою	
«Золото	Візантії».
—	Хочеш	знайти	золото	Візантії? —	крикнув	Ромчик,	щоб	Даша	

почула	його	у ванній.
—	А ш-що	чаке	«Ві-жан-чія»? —	з повним	ротом	зубної	пасти	

запитала	сестра.
—	Візантія,	або	Східна	Римська	імперія, —	давня	могутня	держа-

ва,	заснована	395 року,	зі столицею	в Константинополі,	сучасному	
Стамбулі, —	голосно	зачитав	Ромчик	довідку	з інтернету.
Із	ванної	не долинуло	жодної	відповіді,	тільки	бурхливо	шумі-

ла	вода.
—	То	що,	цікавлять	тебе	стародавні	скарби? —	знову	запитав	

хлопець,	коли	Даша	закінчила	з ранковими	процедурами	й зазир-
нула	до кімнати.
—	Ромчику,	будеш	бутерброд? —	Даша	любила	подражнити	бра-

та	й удала,	що	золото	її зовсім	не цікавить.	До того ж	дівчинці	по-
добалося	грати	роль	господині	на час	маминої	відсутності,	а це оз-
начало,	що	потрібно	спочатку	всіх	нагодувати,	а вже	потім	думати	
про	всілякі	скарби.
—	Буду, —	знічено	відповів	Ромчик.	Мабуть,	не на таку	реакцію	

він	розраховував.
—	Ти	навіть	не запитаєш	із чим?
—	Я з’їм	із будь-чим.
—	Навіть	із гречаною	кашею? —	вирішила	пожартувати	Даша.	Їй	

здалося,	що	бутерброд	із гречкою —	це те,	чого	точно	ніхто	не їс-
тиме.



10

Але	Ромчик	навіть	не усміхнувся.
—	Так, —	без	ентузіазму	кинув	він.
У	брата	був	такий	засмучений	вигляд,	що	Даша	вирішила	його	

підбадьорити:
—	Ну то	що ж	там	за квест? —	Завдяки	постійним	розповідям	

Ромчика	Даша	встигла	запам’ятати	це слово	й навіть	те,	що	похо-
дить	воно	від	англійського	«шукати».
Хлопець	збадьорився	й відкрив	опис	гри.	Там	повідомляли:
«Учасники перенесуться в часі й потраплять у пригоду, яка від-

бувається на території стародавнього міста. Головне завдання — 
пройти всі етапи та знайти скарб. Найважливіше — швидко мірку-
вати, не зволікати, не боятися, а також не зупинятися на півдорозі. 
Якщо раптом гравець розгубиться, він може залишитися бранцем 
міста. Відшукавши скарб, слід буде зібрати якомога більше монет. 
Переможець зможе сам вибрати собі приз!»
А	далі	було	зазначено	ще кілька	правил,	які	зазвичай	супрово-

джують	ігри:
«Вікові обмеження: 15+ (з 8 років —	у супроводі дорослих).
Увага! Якщо зможете відкрити доступ до схеми, розташованої 

під цим текстом, то участь у грі буде для вас безкоштовною».
—	Поглянь,	ось	і схема,	про	яку	тут	ідеться.	Ходи	скоріше	сюди!
—	Ромчику,	перш	ніж	гратися,	потрібно	добре	поїсти, —	копію-

ючи	маму,	відповіла	Даша.—	Я піду	робити	бутерброди.
Дівчинка	зникла	на кухні,	а Ромчик	залишився	розбиратися	зі	

схемою	до гри.	
Було	видно,	що	це якийсь	малюнок	із поясненнями.	Однак	усе	

навмисно	зроблено	так,	щоб	не можливо	було	розібрати,	що	са-
ме	там	зображено.	Нижче —	значок	ключа	й порожній	квадрат,	
до якого,	відповідно	до вказівок,	потрібно	прикладати	пальці.	
Мабуть,	за ключ	мав	правити	відбиток,	як це влаштовано	в дея-
ких	мобільних	телефонах.
Ромчик	торкнувся	квадрата	великим	пальцем,	але	нічого	не від-

булося.	Він	став	прикладати	всі	інші	по черзі —	той	самий	резуль-
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тат.	Поміркувавши,	хлопець	вирішив	зробити	це відразу	всіма.	
Оскільки	пальці	в нього	були	великі,	довелося	добряче	постарати-
ся	скласти	їх	так,	щоб	усі	вони	помістилися	на площині	квадрата	
й не вилізли	за його	межі.	Ромчик	смішно	засопів,	намагаючись	
допомогти	іншою	рукою	стиснути	кисть,	але	неслухняні	пальці	
один	за одним	вилазили	з окресленого	поля.
За	цим	заняттям	його	й застала	Даша,	коли	повернулася	з бутер-

бродами.	Ромчик	все	ще безуспішно	намагався	зібрати	пальці	
в пучок.
—	Ось,	пригощайся, —	простягла	тарілку	Даша.
Хлопець	відклав	планшет	убік	і взяв	частування.
—	Як	там	твій	новий	квест? —	запитала	Даша,	щоб	підтримати	

розмову.
—	Між	іншим,	не тільки	новий,	але	і якийсь	незвичайний.
—	Це ж	чому	він	«якийсь	незвичайний»? —	з награною	іронією	

запитала	Даша.	Вона	часто	жартувала	над	братом	і його	захоплен-
нями,	але	Ромчик	зовсім	не ображався.
—	По-перше,	тут	написано,	що	в разі	виграшу	приз	можна	ви-

брати	самому.	Особисто	я такого	ще не зустрічав, —	узявся	поясню-
вати	хлопець. —	Зазвичай	дають	безкоштовну	наступну	гру	або ж	
якусь	знижку	на неї…
—	А по-друге? —	перебила	його	Даша.
—	А по-друге,	там	зазначено,	що	коли	зможу	відкрити	схему	для	

пошуку	скарбу,	то можна	брати	участь	у квесті	без-кош-тов-но! —	
наголосив	Ромчик.
Це	була	досить	незвичайна	умова	для	таких	сайтів,	тому	що	за	

участь	в іграх	завжди	потрібно	платити.	Більше	або	менше —	це	
вже	залежить	від	організаторів,	але	щоб	геть	безкоштовно —	з та-
ким	він	ще не стикався.	Для	Ромчика	це було	важливо,	позаяк	усі	
його	кишенькові	гроші	останнім	часом	витрачалися	на ігри.
—	Напевно,	це якась	рекламна	акція,	щоб	залучити	більше	учас-

ників, —	припустив	хлопець. —	От тільки	я ніяк	не можу	відкрити	
цю	схему…	Тут	встановлений	якийсь	захист,	дуже	наворочений.
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—	Ай-я-яй! —	Даша	з перебільшеним	співчуттям	похитала	голо-
вою	і стала	розливати	чай,	підкреслюючи,	що	напій,	безсумнівно,	
важливіший	за схеми.
Поки	вони	ось	так	розмовляли,	Дашин	кіт	на прізвисько	Тимохо	

поважно	наближався	до столу.	Людям,	що	не знають	його	звичок,	
могло	здатися,	ніби	той	іде	на запах	сиру	від	бутербродів,	проте	ко-
та	приваблював	зовсім	не сир.	Тимохо	уважно	стежив	за Ромчиком	
і Дашею,	ніби	прислухаючись,	про	що	вони	говорять.	Підійшовши	
ближче,	він	граційно	стрибнув	на стіл	і попрямував	до планшета.
—	Ану,	марш	звідси! —	спантеличено	крикнула	Даша,	адже	кіт	

зазвичай	не залазив	на стіл —	тільки	в далекому	котячому	дитин-
стві,	коли	йому	за це перепадало	ганчіркою	або	рушником.
Але	Тимохо	й вухом	не повів,	лише	уважно	подивився	Даші	про-

сто	у	вічі	та,	не відриваючи	погляду,	посунув	лапкою	планшет.	Той	
хитнувся	й ковзнув	зі столу.	Добре,	що	Даша	була	поряд	і встигла	
підхопити	гаджет	за мить	від	трощення.	Випроставшись,	вона	схо-
пила	планшет	міцніше,	обома	руками,	і великий	палець	лівої	руки	
мимохіть	потрапив	просто	у квадрат	на екрані.
—	Ах	ти ж	розбійник! —	повернулася	вона	до кота,	але	від	нього	

вже	й слід	прохолов.
Даша	вибачливо	простягнула	планшет	Ромчикові,	та, на її	по-

див,	очі	брата	розширилися,	і хлопець	радісно	усміхнувся:
—	Як	ти	це зробила?!
—	Ну, ледве	спіймала…	Щось	таки	зламалося?
—	Та ні.	Як	у тебе	вийшло	відкрити	схему?	Цю	саму,	на сайті,	про	

яку	я тобі	казав?	Як	ти	змогла	обійти	захист?
—	Ніяк,	тільки	спіймала	планшет,	та й	по всьому…
—	Цікаво!	Такого	я точно	ще не зустрічав, —	із радісним	поди-

вом	промовив	Ромчик. —	То як,	Дашо,	тепер	тобі	захотілося	по-
дивитися,	що ж	це за карта	зі скарбами?	Карта,	яку	ти	відкрила	
таким	дивним	чином?
Може,	про	скарби	Ромчик	і перебільшував,	але	взяти	участь	

у квесті	було	цікавіше,	ніж	просто	сидіти	вдома	й бавитись	іграми,	
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які	й так	набридли	за літо.	Тож	Даша	підсунулася	ближче	до брата	
й зазирнула	в екран.

Мапа скарбів

Те,	що	називалося	схемою чи	картою,	видавалося	більш	схожим	
на малюнок	олівцем.	На ньому	був	зображений	берег	широкої	річ-
ки,	де стояли	якісь	люди	в дивних	шатах	і ще більш	дивних	капе-
люхах —	зараз	такі	точно	ніхто	не носить.	А на протилежному	бе-
резі,	на пагорбі,	була	невелика	церква.	Ще вище,	майже	на самому	
вершечку,	стояв	будинок.
Крім	зображень,	на малюнку	також	виднілися	написи	та схеми.	

Угорі	виведено	«Золото	Цариці»	й зображено	монету,	від	якої	роз-
ходяться	три	промені.	Перший	проходив	праворуч,	до краю	ма-
люнка.	Другий	закінчувався	стрілкою	й указував	на зображення	
будинку,	що	над	дахом	мав	символ	ключа.	А третій	промінь	ішов	
униз,	до церкви,	над	якою	лишили	позначку	у вигляді	римської	
цифри	ІІІ.
Ще	одна	дивна	деталь:	було	чітко	видно,	що	від	схеми	відірвали	

частину.	Тобто	це був	тільки	фрагмент	якогось	більшого	аркуша.	
Тому	перший	промінь,	що	йшов	від	монети,	обривався,	й було	не-
можливо	зрозуміти,	куди	він	указував.
На	малюнку	також	були	слова,	написані	прямо	над	зображен-

ням	річки:

По деш далеко,
побачиш багато,
не забудь.

—	Ну, як тобі? —	запитав	із надією	Ромчик.
—	Ще не знаю, —	знизала	плечима	Даша. —	Я ж	ніколи	не про-

ходила	квести…	Що	це за малюнок	узагалі?
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—	Це не просто	малюнок,	а зашифрована	схема, —	хлопець	за-
тнувся. —	Так би	мовити,	карта	для	пошуку	скарбу…	От уяви	со-
бі,	що	десь	зарито	скарб.	Там	золоті	монети	з давньої	країни	Ві-
зантії.	А на цій	схемі	кожен	будинок,	кожне	слово,	кожен	символ	
щось	означають.	І якщо	все	розшифрувати,	то можна	відшукати	
скарб	і отримати	приз… —	Ромчик	щосили	намагався	зацікавити	
Дашу. —	Напевно,	навіть	золоту	монету!	Недарма ж	там	написано,	
що	приз	можна	вибрати	самому!
—	Ну і як ти	збираєшся	розфр-рош…	розш-шф-фр-р…	шукати	

ці	монети? —	розвела	руками	дівчинка.
Ромчик	пожвавішав:	здається,	Даша	починає	цікавитися.
—	Думаю,	спочатку	потрібно	пошукати,	кому	можуть	належати	

ось	ці	слова	на малюнку.	Зараз	подивимося	в інтернеті.
Пошук	тривав	не більше	хвилини:	Ромчик	взагалі	відмінно	роз-

бирався	в усіх	комп’ютерних	штучках,	із ним	навіть	Дашина	мама	
консультувалася.
—	Ось,	знайшов.	Це слова	з вірша	Шевченка!

По деш далеко
Побачиш багато;
Задивишся, зажуришся, —
Згадай мене, брате!

Ромчик	переможно	подивився	на сестру,	але	її реакція	хлопця	
не потішила:
—	Ну то й	що?	Це просто	вірші…	Знаю	я великого	поета	Шев-

ченка,	ми ж	у школі	його	постійно	згадуємо, —	роз’яснювальним	
тоном	відповіла	Даша. —	А зараз	ка-ні-ку-ли!	Мені	не до віршиків.	
Як	ти	не розумієш,	Ром?
—	Дашо,	та це ж	не просто	«віршики»,	це —	ще одна	підказка!	

Черговий	ключ	до проходження	квесту,	ясно? —	не здавався	хлоп-
чик. —	То ти	хочеш	знайти	старовинний	скарб чи	будеш	сидіти	
весь	день	удома	й дивитися	мультики	для	дітей?
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Даші	подобалося,	що	брат	так	намагається	її зацікавити.	Дів-
чинка	розуміла,	що	від	неї	залежить, чи	зможе	він	почати	гру	за-
раз,	а чи	змушений	буде	чекати	до вечора.	Даша	зробила	вигляд,	
що	розмірковує:	подивилась	у вікно	на погоду	(вона	була	по-літ-
ньому	прекрасна),	перевела	погляд	на годинник	(до	обіду	ще да-
леко)	і, зрештою,	здалася:
—	Ну добре.	Я в	ділі…	То який	план?
Ромчик	із полегшенням	видихнув	і сказав:
—	Якщо	на мапі	вірш	Шевченка,	наступну	підказку,	певно,	треба	

шукати	в якомусь	місці,	пов’язаному	з його	ім’ям.	Зараз	подиви-
мося:	є	пам’ятник	Шевченку,	бульвар	Шевченка	та музей	Шевчен-
ка…	Думаю,	почнемо	з музею:	там	принаймні	буде,	в кого	запита-
ти,	якщо	з’являться	нові	загадки.
—	А де музей	знаходиться?
—	У центрі.	Поїдемо	на метро…

Ну що може трапитися  
в метро?

Збиралася	в дорогу	Даша	зовсім	не довго.	Тим	і добре	влітку,	що	
нічого	особливо	не потрібно	вдягати:	стрибнула	з капців	у санда-
лії,	взяла	улюблений	рюкзачок	з усім	необхідним —	і можна	йти.	
Головне —	не забути	ключа	й мобільного.	І вже	за кілька	хвилин	
брат	із сестрою	розпочали	свій	маршрут.
У	метро	завжди	вкрай	цікаво	їхати.	Можна	спостерігати	за	людь-

ми,	розглядати	одяг	і уявляти,	звідки	приїхали,	де живуть,	чим	за-
ймаються	його	власники.	А ще можна	обережненько	підслухати,	
про	що	люди	говорять.	Навіть	якщо	вони	стоять	далеко,	а у вагоні	
«напхано»	народу.	Для	цього	треба	уважно	подивитися	на тих,	хто	
тебе	цікавить,	уловити	нотки	їхнього	голосу,	потім	заплющити	очі	
й зосередитися —	тоді	чутимеш	тільки	потрібний	голос,	точніше	
той,	який	хочеш	почути.
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Ось,	наприклад,	стоять	хлопець	і дівчина…	Він	їй	щось	швидко	
говорить,	розмахуючи	руками.	А вона	хитає	головою	й відповідає	
швидкими	фразами.	Напевно,	сваряться.	Даша	сіла	зручніше,	за-
плющила	очі	й постаралася	налаштуватися:
—	Кажу	тобі,	це востаннє! —	переконував	хлопець.
—	Не вірю	тобі! —	відповідала	дівчина.
«Точно	сваряться, —	подумала	Даша. —	Нічого	цікавого».	Вона	

вибрала	іншу	розмову:	навпроти	сиділи	жінка	й дівчинка	Даши-
ного	віку.	Вони	палко	щось	обговорювали:
—	Я тобі…	тільки	вчора…	купувала! —	долітали	уривки	слів	

старшої.
«Цікаво,	що	ця	дівчинка	хоче?	Потрібно	послухати	уважніше». —	

Даша	знову	заплющила	очі	й почала	прислухатися…
Аж	раптом	вуха	вловили	зовсім	інший	голос.	Це був	гучний	ше-

піт,	від	якого	мурашки	пробігають	по всьому	тілу,	душа	скочується	
до п’ят,	а кров	холоне	в жилах.	Той	голос	промовив:
—	Стережися…	Шоколадного…	будиночка…
Даша	широко	розплющила	очі	та схопила	Ромчика	за руку.	Озир-

нулася,	намагаючись	знайти	того,	хто	міг	промовляти	таким	ше-
потом.	Але	нікого,	хто б	відповідав	цій	ролі,	не помітила.	Молода	



пара	продовжувала	сваритися,	дівчинка	продовжувала	клянчити	
подарунок,	а інші	просто	мовчки	сиділи,	дехто	читав.
Даша	штовхнула	ліктем	брата:
—	Ти	не чув	шепіт?
—	Шепіт? —	Ромчик	витягнув	один	навушник. —	Тут	від	цього	

гуркоту	навіть	навушники	не допомагають!
Стало	ясно,	що	він	нічого	не чув.	Даша	подумала,	що	їй	могло	

здатися	чи,	точніше,	почутися,	та	заспокоїлась.	Але	решту	доро-
ги	вона	вже	не заплющувала	очей	і не намагалася	когось	почути.	
Про	всяк	випадок.
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Розділ 2  
Знахідка  
в музеї

Є цікаве  
і в серйозному закладі

У	красивому	старовинному	будинку	на жвавому	бульварі	роз-
ташувався	Національний	музей	Тараса	Шевченка.	Прямо	посе-
ред	фасаду	будівлі,	в тому	місці,	де очікуєте	знайти	вхід,	стоїть	
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пам’ятник.	За його	довгими	густими	вусами	можна	легко	встано-
вити,	кого	саме	зобразив	скульптор.	Портрети	поета	часто	зустрі-
чалися	Даші	й Ромчику.	А тут,	мабуть,	для	того	й поставили	пам’ят-
ник,	щоб	у жодного	відвідувача	не виникало	й маленького	сумніву,	
що	він	прийшов	не	за адресою.
Брат	із сестрою	завернули	за ріг	і вийшли	на просторе	догляну-

те	подвір’я.	Ліворуч,	під	високою	скляною	конструкцією	в сучас-
ному	стилі,	виднівся	вхід	до будівлі.	Діти	поспішили	досередини.	
М’яке	денне	світло	наповнювало	великий	хол	зі скляною	стелею,	
а яскраві	картини	прикрашали	величний	простір.
Ромчик	підійшов	до інформаційного	столу	й,	показавши	фото	

на планшеті,	запитав:
—	Добридень,	пані,	не підкажете,	будь	ласка, чи	є	в музеї	така	

картина?
—	Тут	у нас	виставка,	підніміться	на другий	поверх:	там	почи-

нається	основна	експозиція, —	пояснила	молода	дівчина. —	Запи-
тайте	там,	може,	вам	підкажуть.
Відвідувачі	пішли	далі,	а дівчина	буркнула	собі	під	ніс:
—	То в нас	місяцями	нічого	не питають,	а це за	один	тиждень	

уже	друга	людина	цікавиться	картинами.
Широкими	сходами	Даша	та Ромчик	піднялися	на другий	по-

верх	і ввійшли	до першої	зали.	Там	було	так	багато	старовинних	
картин,	що	очі	розбігалися:	ну як зрозуміти,	з чого	починати?!	
Посередині	стояли	скляні	стелажі,	де зберігалися	цінні	книги	та	
ілюстрації.	Даша	підійшла	до одного	з них.	Під	склом	лежав	малю-
нок,	виконаний	олівцем:	чоловік	із чимось	на зразок	віника	в ру-
ках,	а навколо —	чомусь	перелякані	діти.
—	Це «Покарання	різками», —	радісно	сповістила	жінка	похило-

го	віку	в рогових	окулярах —	доглядачка	музею.
—	Різками? —	перепитала	Даша.
Та	ніби	очікувала	цього	запитання.	Жінка	жваво	підхопила	жмут	

прутів —	такі	двірники	використовують	у мітлах, —	який	неначе	
спеціально	лежав	поруч,	на м’якій	табуретці.
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—	Ось	такими	різками	в школі	раніше	карали	неслухняних	ді-
тей, —	і енергійно	продемонструвала,	як працювали	різки:	прути	
зі свистом	розрізали	повітря.
—	Їх	що,	цим	били? —	серйозно	здивувалася	дівчинка.
—	Уяви	собі,	так.
—	І хлопчиків,	і дівчаток? —	запитала	Даша,	тому	що	на малюн-

ку	було	видно	тільки	хлопчиків.
—	Усіх	підряд, —	підтвердила	жінка	в окулярах,	щоб	підсилити	

враження. —	Але	тільки	неслухняних	і балуваних, —	для	справед-
ливості	уточнила	вона.
Даша	уявила,	що	було	б,	якби	таке	практикувалось	у її школі?	

Цікаво,	у яку	групу	вона б	потрапила:	неслухняних чи	балуваних?	
Судячи	зі слів	мами,	відразу	в обидві.	Але	дивно	ось	що:	такий	сер-
йозний	Шевченко,	схоже,	в дитинстві	все-таки	отримував	прутів	
на п’яту	точку!	Даша	зітхнула,	але	в будь-якому	разі,	роздивляю-
чись	ту сцену,	вона	була	рада,	що	ходить	не до такої,	а до сучасної	
школи.
—	А ви,	випадково,	не бачили	такого	малюнка? —	Ромчик	пока-

зав	планшет	доглядачці.
—	Ви,	юначе,	краще	запитайте	далі,	у тих	залах,	що	присвячені	

вже	зрілому	віку	художника, —	порадила	жінка.
Наступна	зала	стосувалася	ще юного	Шевченка.	На малюнках	

під	склом	були	веселі	та смішні	молодики.
—	Це Шевченко	разом	зі своїм	другом,	художником	Штернбер-

гом,	у ті	часи,	коли	вони	разом	винаймали	квартиру	в Петербур-
зі, —	наздогнала	дітей	доглядачка	в окулярах.
На	картині	молоді	люди	клеїли	дурника	перед	дзеркалом	і яв-

но	весело	проводили	час.	Даша	здивувалася:	невже	це той	са-
мий	Шевченко,	якого	всюди	в підручниках	зображено	суворим	
дядьком	із довгими	вусами,	який	із кожного	портрета,	здавалося,	
грізно	запитує:	«То	ти	ще не вивчила	вірш?».	Може,	він	був	зов-
сім	не такий:	в юності	теж	любив	веселитися	й,	можливо,	навіть	
бешкетувати?
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Під	іншим	скляним	ящиком	у залі	лежав	набір	для	малювання.	
Даша	впізнала	пензлики,	бо й	сама	любила	малювати.	Але,	крім	
пензликів,	призначення	інших	інструментів —	якихось	ножів	і ліні-
йок —	вона	не знала.	А особливо	не	зрозуміло	було,	навіщо	в короб-
ці	лежав	часник —	ціла	головка	з хвостиком,	розділена	сегментами.
—	Це приладдя	для	малювання, —	далі	коментувала	доглядач-

ка.	Оскільки	нікого	іншого	в музеї	не було,	вона	із задоволенням	
приділяла	увагу	юним	візитерам. —	Адже	в Петербурзі	Шевченко	
навчався	малюванню.
—	А навіщо	там	часник? —	запитала	Даша.
—	Це не часник, —	з усмішкою	відповіла	доглядачка. —	Це мі-

шечок	для	фарб!
Вона	зробила	паузу	й,	побачивши	вираз	подиву	на обличчі	дів-

чинки,	із задоволенням	продовжила:
—	Цей	мішечок	зроблений	із…	сечового	міхура.	Свині! —	вираз-

но	закінчила	вона.
Тут	Даша	по-справжньому	здивувалася:
—	Це те,	з чого	свиня	пісяє? —	уточнила	вона.
Доглядачка	ствердно	кивнула.
—	Ромчику,	поглянь!	Уявляєш,	у Шевченка	був	мішечок	для	фарб	

із	сечового	міхура!!!
—	Тьфу,	уявляю,	як від	нього	тхне, —	коротко	прокоментував	

Ромчик,	що	якраз	підійшов	до сестри,	і додав: —	Ходімо,	Дашо,	ще	
маємо	справи.
У	наступній	залі	не було	стелажів —	тільки	картини,	якими	були	

щільно	обвішані	всі	стіни.	Даша	стала	їх	розглядати,	одну	за од-
ною,	а Ромчик	пішов	шукати	доглядачку	цієї	зали,	щоб	запитати	
про	малюнок	із планшета.	Коли	він	повернувся,	то застав	сестру	
біля	найбільшого	в залі	полотна,	написаного	олією.
—	Ні, —	почав	засмучений	Ромчик, —	доглядачка	не знає	такої	

картини	Шевченка.	Навіть	не уявляю,	що	будемо	робити	далі…
—	Ромчику,	зачекай,	покажи-но	ще раз	малюнок, —	зупинила	

його	Даша.



22

Картина з квесту

На	полотні,	біля	якого	затрималася	Даша,	було	багато	всього:	
і люди	в старовинному	одязі,	і коні,	і намети.	Вони	стояли	на бе-
резі	широкої	річки	й чогось	чекали.	На протилежному	боці,	на па-
горбах,	було	видно	численні	церкви.
Щось	особливе	впало	дівчинці	в око	й нагадало	про	те,	що	во-

на	бачила	зовсім	недавно.	Але	Даша	поки	не могла	зрозуміти,	
що	саме.
Вона	взяла	планшет	і почала	по черзі	дивитися	то на картину,	

то на схему.
—	Ромчику,	ось	поглянь	на цих	чоловіків.	Тобі	вони	нічого	не	

нагадують? —	Даша	показала	на дві	фігури,	які	стояли	окремо	
від	табору	з наметів	і виразно	виділялися	на тлі	ріки. —	Дивись	
уважніше!
Ромчик	узяв	планшет	і підніс	ближче	до картини.
—	М-м-м….	Цікаво, —	пробубонів	він	собі	під	носа. —	Можливо,	

щось	у цьому	є.
Дійсно,	малюнок	із квесту	досить	точно	повторював	частину	

картини,	тільки	з деякими	відхиленнями.	На ній,	наприклад,	точ-
но	були	ті ж	двоє	і люди,	що	сиділи	поруч.	А на пагорбі	з проти-
лежного	берега	річки	теж	виднілася	церква,	дуже	схожа	на ту,	
з картини.	Але	на схемі	не було	інших	церков	і деяких	деталей	
пейзажу,	тож	за таким	фрагментом	важко	було	точно	визначити	
місцевість.
Ромчик	прочитав	назву	картини:
—	Художник	Василь	Штернберг.	«Переправа	через	Дніпро»,	

1837 рік… —	Ромчик	затнувся,	ніби	щось	згадав. —	Почекай-но,	
я дещо	перевірю.
Хлопець	став	щось	шукати	в планшеті:
—	Згадав!	Ось,	поглянь! —	із натхненням	сказав	він. —	Цей	вірш	

на малюнку…	Я тобі	тоді	не прочитав,	як називається	вірш	Шев-
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ченка:	думав,	це не важливо.	А його	назва… —	хлопець	зробив	
паузу	й загадково	подивився	на сестру, —	…назва	«На	незабудь	
Штерн	бергові»!
Ромчик	переможно	глянув	на дівчинку:
—	Я ще й	подумав	тоді:	яка	смішна	назва	«На	незабудь…»!
Але	Даша	все	ще не дуже	розуміла,	як це пов’язано:
—	І	що?
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—	А те,	що	рядки	зі схеми	точно	вказують	на це полотно!	Вони	
підтверджують,	що	ти	правильно	його	знайшла!	Ця	картина,	вияв-
ляється,	не Шевченка,	як ми	раніше	вважали,	а його	друга	Штерн-
берга! —	все	більше	запалювався	Ромчик.
Він	підніс	планшет	ближче	до картини:
—	Ось	поглянь!	Люди —	точно	як на картині,	а ось	церква,	яка	

там	намальована,	а ось	будинок, —	він	вказав	на споруду,	розта-
шовану	поруч	із високою	дзвіницею. —	Тільки	на схемі	не зобра-
жені	всі	церкви	й будівлі.	Так	часто	роблять,	щоб	заплутати	сліди.
—	Чиї	сліди? —	перепитала	Даша.
—	Це так	кажуть…	Я маю	на увазі,	щоб	не відразу	можна	було	

розшифрувати	карту.
—	То тепер,	коли	ми	розплутали	сліди,	що	будемо	робити?
—	Мабуть,	потрібно	знайти	це місце…	Щось	воно	мені	нагадує…
—	Це вид	на Київ	із лівого	берега	Дніпра, —	пролунав	голос	із-

за	спини.
Діти	від	несподіванки	здригнулися,	не помітивши,	як позаду	

тихо	підійшла	перша	доглядачка	в окулярах.	Мабуть,	у неї	зовсім	
не було	відвідувачів,	тож	від	нудьги	вона	прийшла	подивитися, чи	
знайдуть	ці	двоє,	що	шукають.
—	Але,	звичайно,	таким	цей	вид	був	у 1837	році…	Ось	цього	ве-

личного	храму, —	жінка	вказала	на високу	церкву	праворуч, —	Ні-
кольського	собору,	його	вже	немає.	Підірвали…	А дзвіницю	Киє-
во-Печерської	лаври	ви,	напевно,	вже	й самі	впізнали…
Ромчик	не встиг	нічого	відповісти,	тому	що	цієї ж	миті	несподі-

вано	отримав	повідомлення:
«Якщо читаєте це, значить, ви знайшли картину Штернбер-

га «Переправа через Дніпро». Для отримання інструкцій та про-
ходження наступного етапу запрошуємо вас до офісу за адресою: 
вул. Шовковична, 17».
—	Оце	так! —	здивувався	хлопець. —	Цікаво,	як вони	нас	тут	ви-

рахували?
—	Ти	думаєш,	Ромчику,	що	це надіслали	люди	з квесту?



—	Я майже	впевнений…	Може,	вони	встановили	тут	вайфай-	
точку	чи…
—	Ти почекай	зі своїми	комп’ютерними	словами.	А раптом	це	

якась	пастка?
—	Та	у квесті ж	обіцяли	пастки.	Просто	будемо	вкрай	обереж-

ними, —	бадьоро	й упевнено	сказав	Ромчик. —	Ну	що,	ходімо?
Хлопець	наостанок	сфотографував	картину,	і вони	рушили	далі,	

попрощавшись	із доглядачкою.
Дорогою	Даші	впав	у	око	ще один	експонат	на стелажі	під	склом.	

Це була	маленька	вишукана	річ	із прозорого	матеріалу,	що	мала	
тонкі	різьблені	грані.	Виявилося,	це особиста	печатка	Шевченка,	
зроблена	з гірського	кришталю	за спеціальним	замовленням.	Хоч	
дівчинка	дуже	поспішала,	вона	все ж	таки	встигла	розгледіти,	що	
на ній	було	гравіювання —	символ	«ІІІ».
—	Ромчику,	поглянь,	тобі	це нічого	не нагадує? —	запитала	Да-

ша,	але	виявилося,	що	брата	поблизу	вже	не було —	він	маячив	
далеко	попереду,	поспішаючи	до виходу.	Дівчинка	знизала	пле-
чима	й кинулася	його	наздоганяти.
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Розділ 3  
Зустріч на вулиці  

Шовковичній

Спекотна поїздка

Даша	з Ромчиком	вийшли	надвір.	Сонце	весело	світило,	настрій	
був	чудовий,	а попереду	чекала	нова	пригода.
Хлопець	подивився	в інтернеті,	як можна	дістатися	до вказаної	

адреси:
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—	Нам	потрібен	автобус	№ 24.
Вони	спустилися	вниз	бульваром	і вийшли	на головну	вулицю	

міста.	Транспорт	не довелося	довго	чекати,	але	народу	зібралося	
чимало.
—	Чому	всі	так	штовхаються?! —	обурився	Ромчик.
—	Ти б	свій	рюкзак	зняв,	тоді	й не штовхали	б, —	резонно	зауважи-

ла	Даша. —	І,	крім	того,	сам	не будеш	нікому	заважати, —	додала	вона.
Ромчик	невдоволено	зиркнув	на сестру:	нікому	не подобається,	

коли	його	повчають,	навіть	якщо	справедливо, —	але	не знайшов,	
що	заперечити,	і мовчки	зняв	рюкзак.	Наплічник	був	величезний:	
у ньому	легко	могла б	поміститися	навіть	Даша.	Не зрозуміло,	на-
віщо	йому	взагалі	знадобився	такий	лантух,	адже,	крім	планшета,	
там,	здається,	більше	нічого	й не було.
Люди	Ромчику	вже	не заважали,	але	бурмотіти	він	не облишив:
—	Як	тут	душно…	І куди	вони	всі	їдуть? —	хлопець	продовжував	

бубоніти	під	ніс.	Він	вийняв	пляшку	води	та став	жадібно	пити,	
тоді	запропонував	Даші.	Та відмовилася,	але	про	себе	подумала:	
«Принаймні	ще	щось	корисне	є	в рюкзаку…».
Кілька	ковтків	води	настрій	Ромчика	не змінили:
—	Ну ось,	тепер	піт	тече	струмком.	І прямо	в очі!..	У мене	вже	

весь	одяг	змок, —	продовжував	скаржитися	він.
—	Ромчику,	ти	завжди	так	голосиш,	коли	їдеш	в автобусі? —	з іро-

нією	запитала	Даша.
—	Так	реально	жарко	ж! —	виправдовувався	той.
—	Це ж	літо,	Ромчику!
—	А я більше	полюбляю	зиму…
—	Якщо	ти	ось	так	постійно	скиглиш,	як же	з тобою	спілкуються	

дівчатка? —	весело	запитала	сестра.
Хлопець	почервонів	ще більше,	ніж	від	спеки.
—	Та я…	загалом…	не дуже… —	чомусь	почав	виправдовувати-

ся	він.
—	Якщо	будеш	весь	час	бурчати	та скаржитися,	то дівчата	з то-

бою	точно	не захочуть	дружити, —	маминим	тоном	продовжила	
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Даша. —	Нікому	не подобається,	коли	людина	завжди	в поганому	
настрої	та чіпляється	до різних	дрібниць.
Дівчинка	закінчила	настанови	й вирішила	підбадьорити	брата:
—	Поглянь:	яка ж	прекрасна	погода!	І все	ще тривають	канікули!
Ромчик	нічого	не відповів.	Решту	шляху	він	задумливо	дивився	

у вікно.	Уже	мовчки.

Шовковична, 17

Автобус	доїхав	до потрібної	зупинки,	і діти	з превеликим	задо-
воленням	вискочили	надвір.
Даша	ніколи	не бувала	в цій	частині	міста.	Вона	очікувала	поба-

чити	щось	на зразок	фруктового	саду.	Або	навіть	шовковичного!	
Це ж	ще й	одна	з її улюблених	ягід.	Але	натомість	діти	потрапи-
ли	до кам’яного	кварталу	великих	і поважних	будівель.	Споруди	
так	щільно	обступили	вузьку	вулицю,	що	для	дерев	залишалися	
лише	мізерні	клаптики	на самому	краю	тротуарів.	Шовковичний	
сад	тут би	точно	не помістився —	добре,	що	хоч	якісь	дерева	збе-
реглися.
Однак	будинок	під	номером	сімнадцять,	до якого	підійшли	Да-

ша	з Ромчиком,	здавався	зовсім	не похмурим.	Навпаки,	він	виріз-
нявся	з-поміж	інших	споруд	і кольором,	і оформленням.	Своїми	
темно-коричневими	стінами	й вигадливими	ліпними	прикрасами	
він	більше	нагадував	великий	торт,	а не будинок.
Діти	подзвонили	в масивні	двері,	що	височіли	між	двома	коло-

нами.	Відчинив	кремезний	чоловік	із неспокійними	очима,	одяг-
нений	у чорне.	На його	шиї	виблискували	масивні	золоті	лан-
цюжки.
—	Ми	щодо	оголошення, —	жваво	прощебетав	Ромчик.
Незнайомець	радості	не виявив,	але	й не здивувався.	Він	про-

пустив	дітей	усередину,	виглянув	назовні,	уважно	озирнувся	на-
всібіч	і тільки	тоді	зачинив	двері.
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—	Ідіть	за мною, —	відрізав	чоловік.
Вони	рушили	вестибюлем.	Усе	було	розкішно	прикрашене:	ліп-

лення	на стелях,	старовинні	дерев’яні	меблі.	Величними	марму-
ровими	сходами	людина	в чорному	провела	гостей	на другий	по-
верх.	Тут	інтер’єр	став	ще більш	вишуканим,	одна	лиш	вхідна	арка	
з урочистими	колонами	чого	варта!	Діти	увійшли	до однієї	з кім-
нат,	і чоловік	указав	їм	на червоні	крісла	з різьбленими	спинками.	
Але	ті	були	тут	не єдиним	різьбленим	дивом:	уся	кімната	нагаду-
вала	чарівну	заморську	скриньку	з візерунками,	які	зустрінеш	хіба	
що	в книжках	із	казками	Шахерезади.
Даша	й Ромчик	із подивом	оглядали	незвичайний	передпокій.	

Так	мовчки	вони	просиділи	хвилин	десять	і вже	було	подумали,	
що	про	них	забули,	як раптом	широко	розчинилися	високі	две-
рі.	До них	вийшов	уже	інший	чоловік	і з дружнім	усміхом	мовив:
—	Так-так…	Ну, вітаю!
Цей	пан	був	уже	не молодий,	але	й старим	не здавався.	Підтяг-

нутий,	одягнений	у джемпер	по фігурі,	широкі	блакитні	штани	
та модні	мокасини.	Мав	ретельно	поголене,	на відміну	від	пер-
шого	чоловіка,	обличчя,	яке	аж випромінювало	доглянутість	і за-
доволення	життям.
—	Тож	це ви	зламали	ключ	у квесті	та знайшли	картину	в му-

зеї? —	він	допитливо	оглянув	дітей	з голови	до п’ят. —	Непогано…	
То	що,	ходімо	зі мною,	познайомимося	ближче?
І	повернувся	до своєї	кімнати.	Даша	з Ромчиком	увійшли	за ним.	

Але	це була	вже	не просто	кімната,	а величезна	зала.	Настільки	роз-
кішна,	що	в дітей	перехопило	дух.	Уся	біла-білісінька,	від	підлоги	
до стелі	прикрашена	позолоченими	ліпними	візерунками,	великі	
вікна	робили	простір	ще світлішим	та вишуканішим.	Зачаровува-
ло	величезне	дзеркало	з вензелями	й фігурками	амурів.	У кутку	
красувався	білий	рояль,	а в центрі —	довгий	білий	стіл,	оточений	
такими ж	білими	стільцями	з високими	спинками.
—	Сідайте,	не соромтеся, —	запропонував	чоловік. —	Нумо	зна-

йомитися!
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—	Мене	звуть	Даша, —	першою	впевнено	представилася	дів-
чинка.
—	Я Ромчик….	Точніше	Роман, —	трохи	збентежено	промовив	

її брат.
—	Чудово!	А як вам	вдалося	дібрати	ключ	для	початку	квесту?
Ромчик	подивився	на сестру	й мовив	не дуже	впевнено:
—	Ну, кіт	упустив	планшет,	а вона	підхопила…
Інтуїція	підказувала	Даші,	що	не варто	все	відразу	викладати	

першому	зустрічному,	і дівчинка	втрутилася	в розмову:
—	Ромчик	часто	бере	участь	у квестах.	Його	навіть	запрошують	

у дорослі	команди,	які	їздять	на машинах.	Тож	для	нього	дібрати	
ключ	взагалі	не складно,	Ромчик	і більш	складні	загадки	розв’язу-
вав, —	затараторила	Даша.
Чоловік	допитливо	подивився	на неї,	потім	на хлопця	й про-

мовив:
—	Що	ж,	молодці,	дітлахи!
Ромчик	нарешті	розслабився	й усміхнувся,	зиркнувши	на се-

стру.	А вона	ніяк	не могла	стримати	запитання,	яке	крутилося	
на самому	кінчику	язика:
—	Так	це ви	розмістили	квест	на сайті?
—	Ну, можна	сказати	й так, —	ухиляючись	від	конкретної	відпо-

віді,	сказав	чоловік.	А після	паузи	продовжив: —	Зараз	я вам	дещо	
покажу.	Це може	відповісти	на чимало	ваших	запитань.
Він	підвівся,	підійшов	до шафки	такого	ж,	як кімната,	сліпучо-	

білого	кольору.	Зі спеціальної	підставки	зняв	щось	на кшталт	фо-
тографії	в рамці	під	склом.
Коли	чоловік	обережно	передав	її дітям,	ті	відразу	впізнали	кар-

тину	з квесту.
—	Це ж	не фотографія? —	схвильовано	запитав	Ромчик.
—	Правильно,	це не фотографія, —	підтвердив	чоловік. —	Це	

оригінальний	малюнок…	Украй	цінний	малюнок.
—	Чому?	Чому	він	такий	цінний? —	діти	з подивом	дивилися	

на чоловіка,	чекаючи	роз’яснень.
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—	Тому	що	це…	оригінальний	малюнок	Тараса	Шевченка!	Неві-
домий	малюнок	Шевченка!
—	Не може	бути, —	засумнівався	Ромчик. —	Автор	цієї	картини	

Штернберг,	друг	Шевченка!	Ми ж	точнісінько	таку	бачили	в му-
зеї! —	Хлопець	сильно	захвилювався.
—	Ви	маєте	рацію,	що	картина,	яка	є	частиною	музейної	експо-

зиції,	належить	пензлю	Василя	Штернберга, —	з легкою	усмішкою	
став	пояснювати	чоловік. —	Також	ви	слушно	зауважили,	що	малю-
нок,	фотографію	якого	розміщено	на сайті,	дуже	схожий	на ту кар-
тину.	Ба	більше,	він	повторює	її в багатьох	дрібних	деталях.	Але…
Чоловік	зробив	паузу,	щоб	переконатися,	що	повністю	захопив	

увагу	своїх	гостей,	і продовжив:
—	Але	це —	оригінальна	робота	Тараса	Григоровича	Шевчен-

ка,	художника	й поета, —	задоволено	промовив	він. —	І вірші,	які	
ви	теж	бачили…	Ми	здійснили	графологічну	експертизу	й пере-
коналися…
—	Перепрошую,	що-що	ви	здійснили? —	уточнила	Даша.
—	Експертизу, —	поблажливо	всміхнувся	чоловік. —	Це коли	спе-

ціальні	вчені	визначають,	кому	належить	почерк,	яким	написаний	
той чи	той	текст.	Отож	ці	вчені	підтвердили,	що	тут	текст	написа-
ний	рукою	самого	Шевченка!
—	А малюнок? —	вже	долучився	Ромчик.
—	Його	виконано	тим	самим	чорнилом,	у той же	час.	Тож	і ма-

люнок	абсолютно	безперечно	теж	належить	Шевченку.
—	А раптом	Штернберг	його	спочатку	намалював,	а потім…
—	Логічне	запитання,	правильно.	Тільки	до року,	яким	дато-

ваний	малюнок,	Василь	Штернберг,	на жаль,	не дожив…	Пішов	із	
життя	в Італії.
Даша	з Ромчиком	засмутилися	через	друга	Шевченка,	хоч	цим	

подіям	уже	більше	ста	років.	А оповідач	бадьоро	продовжив:
—	Зате	ми	тепер	маємо	оригінальний	малюнок	Шевченка,	про	

який	ще ніхто	не знає!
Діти	знову	почали	всміхатися	й продовжили	розпитувати:
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—	А звідки	він	у вас?
—	Купив	у якогось	старого	антиквара…	За дуже	великі	гроші,	до	

речі! —	підкреслив	чоловік	і продовжив: —	Але	варто	зазначити,	
що	навіть	не це насправді	цінне	в малюнку,	що	перед	вами.	Тобто	
навіть	не те,	що	він	створений	рукою	генія	Шевченка…
—	А	що ж	тоді? —	вирвалося	в Даші.
—	Головне	те,	що	в цьому	малюнку	зашифрована	карта	скарбу.	

Дуже	цінного	скарбу —	золотих	монет	часів	Візантійської	імперії!
—	Справжнього	скарбу? —	не втримався	Ромчик. —	Тобто	не при-

думаного	для	квесту?
—	Еге	ж,	найсправжнісінького, —	поблажливо	всміхнувся	чо-

ловік.
У	повітрі	зависла	пауза:	діти	не знали,	що	сказати,	й намагалися	

усвідомити	щойно	почуту	інформацію.	Першою	отямилася	Даша:
—	А навіщо	ви	запросили	нас?	Навіщо	взагалі	це все	нам	розпо-

відаєте? —	поцікавилася	вона.
—	Дуже	слушне	запитання,	дівчинко. —	Схоже,	чоловік	був	до	

нього	готовий. —	До речі,	я зовсім	забув	представитися.	Мене	звуть	
Білдер.
Діти	здивовано	перезирнулися,	бо ніколи	раніше	не чули	тако-

го	дивного	імені.
—	Так,	взагалі	мене	називають	по-різному:	Девелопер,	Забудов-

ник	і подібне.	Але	найбільш	вдалим	вважаю	саме	Білдер…	Верхов-
ний	Білдер, —	підкреслив	чоловік.
—	А	що	це означає?
—	Я займаюся	будівництвом.	Житлові	комплекси,	великі	торго-

вельні	центри,	дороги	в місті —	це все	я.
—	А навіщо	вам	ми? —	перепитала	Даша.
—	Я, як ви	вже	зрозуміли,	вельми	зайнята	людина.	У мене	так	

багато	проєктів,	в одному	лише	Києві	половина	будівництва —	мої	
клопоти.	Тож	на «квест»	просто	бракує	часу… —	Він	зробив	паузу	
й поглянув	на дітей,	щоб	перевірити, чи	достатньо	сильне	вражен-
ня	на слухачів	справляє	його	розповідь. —	А переді	мною,	бачу,	
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тямуща	молодь,	що	вміє	розгадувати	різні	головоломки,	тож,	ду-
маю,	саме	ви	допоможете	мені	відшукати	цей	скарб,	ці	монети.
—	А навіщо	вони	вам? —	знову	поцікавилася	Даша.	Вона	завжди	

ставила	багато	запитань,	особливо	в школі.
—	Ну як же!	Це національне	надбання!	Монети	повинні	бути	

в музеї,	щоб	усі	люди	могли	ними	милуватися!	І,	крім	того,	вони	
становлять	науковий	інтерес:	завдяки	ним	можна	більше	дізна-
тися	про	історію	нашої	країни.	Не випадково ж	ці	монети	колись	
потрапили	до могутньої	Київської	Русі! —	голос	Білдера	зазвучав	
урочисто	й пафосно. —	Ви,	звичайно,	теж	отримаєте	винагороду,	
можете	не хвилюватися.
—	Та ми	й не хвилюємося, —	пискнула	Даша,	але	Білдер	не звер-

нув	на репліку	уваги	та продовжив.
—	Якщо	ви	допоможете	мені…	й усьому	народу	країни	знайти	

скарб,	то залишитеся	дуже	й дуже	задоволені!	Обіцяю	вам!
—	Ми	зможемо	вибрати	приз! —	радісно	прошепотів	Ромчик	Да-

ші,	але	та недовірливо	скривила	губки	у відповідь.
—	То	що,	допоможете? —	запитав	Білдер.
—	А	що	ми	повинні	для	цього	робити?	Де далі	шукати? —	у від-

повідь	запитав	Ромчик.
—	Я тут	дещо	вже	з’ясував.	Думаю,	це допоможе	вам	у пошу-

ках. —	Білдер	взяв	малюнок	і підійшов	до дітей.	Даша	звернула	
увагу	на великий	золотий	годинник,	що	прикрашав	руку	чолові-
ка:	на ньому,	крім	основних	стрілок,	ще було	видно	місячну	фазу	
та якісь	маятники,	що	оберталися.
—	Ось,	погляньте, —	показав	Білдер	пальцем, —	від	зображен-

ня	монет	ідуть	три	стрілки.	Одна	вказує	на церкву	Києво-Печер-
ської	лаври.	Це Хрестовоздвиженський	храм,	він	розташований	
над	входом	у лаврські	печери.	Бачите,	над	ним	стоїть	позначка	
«ІІІ» —	римська	цифра	три.	Це означає,	що	частина	загадки	захо-
вана	в Ближніх	печерах,	тільки	на малюнку	не вказано,	де саме.	
До того	ж,	як відомо,	ці	печери	вкрай	довгі,	згідно	з деякими	ле-
гендами	вони	навіть	тягнуться	під	Дніпром	на інший	берег!
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Чоловік	поглянув	на дітей:	ті	наче	стали	суцільним	слухом	і ло-
вили	кожне	його	слово, —	тож	він	продовжив.
—	Інша	стрілка	вказує	на будівлю	біля	Лаври.	Погляньте,	над	

нею	позначка	ключа.	Тут	колись	була	ключницька —	місце,	де збе-
рігалися	ключі	від	усіх	дверей	Лаврського	монастиря.	Судячи	з ма-
люнка,	там	і захований	ключ	до таємниці	скарбу.	Але! —	Білдер	
підняв	палець	і витримав	паузу,	щоб	привернути	увагу	дітей.	Хоча	
це було	зайве,	ті	й так	не відривали	від	нього	очей. —	Але	напри-
кінці	дев’ятнадцятого	століття	ключницькій	довелося	переїхати,	
тому	що	в тому	приміщенні	оселився	настоятель	Лаври.	Для	неї	
звели	нову	будівлю	поряд,	вона	прилягає	до старої.	Згодом	там	
улаштували	бібліотеку,	а зараз	це приміщення	займає	Музей	
мікромініатюр.	Може,	ви	навіть	знаєте	його…
—	Ой! —	скрикнула	Даша	й підняла	руку,	як у школі. —	Я була	

в цьому	музеї!
Білдер	уважно	поглянув	на дівчинку	та продовжив:
—	Отже,	якщо	із самого	початку	ключ	до загадки	скарбу	збері-

гався	в ключницькій,	логічно	припустити,	що	після	завершення	
нової	будівлі	його	перемістили, —	він	поглянув	на Дашу	й Ромчи-
ка,	ті	у відповідь	кивнули.
—	Тож	потрібно	йти	туди	та спробувати	знайти	ключ	або	підказ-

ку,	щоб	продовжити	пошук, —	підсумував	Білдер.
—	Але… —	Ромчик	хотів	ще	щось	запитати,	але	не відразу	зміг	

сформулювати	думку, —	а куди	вказує	третя	стрілка	на малюнку?
—	Чудово,	хлопчику, —	посміхнувся	Білдер. —	Як	бачите,	во-

на	веде	кудись	на територію	Лаври.	Це ми	можемо	припустити,	
спираючись	на оригінальну	картину	Штернберга.	Але	від	нашо-
го	малюнка,	на жаль,	відірваний	великий	шматок,	на якому,	най-
імовірніше,	зображена	інша	частина	Лаврського	монастиря.	Тому	
стрілка	веде	туди,	але	куди	точно	вона	вказує,	сказати	не можемо,	
поки	не знайдемо	втрачену	частину	зображення.	Можливо,	стріл-
ка	спрямована	на дзвіницю	Лаври,	а може,	просто	на якесь	місце	
в лаврському	дворі,	де заритий	скарб.	Тож	залишається	сподівати-
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ся,	що	дві	попередні	вказівки	приведуть	до третьої,	яка	повинна	
привести	нас	до сховку.
—	Так,	на словах	усе	здається	простим, —	промовив	Ромчик,	

який	із досвіду	пройдених	квестів	знав,	що	саме	за простотою	
й ховаються	найбільші	складнощі	та небезпеки.
—	Проте	яким	цікавим! —	збуджено	додала	Даша.
—	То як,	допоможете	мені	знайти	національне	надбання	кра-

їни? —	запитав	Білдер,	хоча	відповідь	уже	читалася	в палаючих	
очах	дітей.
—	А коли	починати? —	запитав	Ромчик.
—	Та хоч	зараз, —	задоволено	всміхнувся	Білдер. —	Хоча	ні,	вже	

пізно.	Тож	краще	почніть	завтра	зранку.	Музей	мікромініатюр	
відчиняється	о дев’ятій.
Білдер	натиснув	на кнопку	виклику,	й до зали	увійшов	чоловік	

у чорному.	Даша	з Ромчиком	піднялися,	попрощались	і попряму-
вали	за ним	до виходу.	Але	тут	сталося	дещо	неординарне.
Крайні	двері	рипнули,	 і з них	до зали	вискочив	маленький	

пухнастий	песик.	Він	озирнувся	й чкурнув	через	усю	залу	прямі-
сінько	до Білдера.	Досягнувши	цілі,	став	махати	хвостиком,	під-
стрибуючи	й повискуючи,	хапатися	зубами	за холоші	штанів.	Цу-
ценя	було	таке	потішне,	що	Даша	навіть	розчулилася:	«О-о-ой,	
як	це	ми-и-ило!».	Але	Білдер,	схоже,	навпаки	від	цієї	собачої	
метушні	був	не в захваті.	Він	насилу	приховував	роздратуван-
ня	й ледве	усміхався,	намагаючись	приховати	бридливий	ви-
раз	обличчя.	І навіть	пробував	непомітно	відштовхнути	цуце-
ня	ногою.
Ураз	із тих же	дверей	вискочив	літній	чоловік,	одягнений	у бруд-

ні	штани	кольору	хакі	й таку ж	потерту	куртку.	Він	підбіг	до Біл-
дера	та схопив	цуценя.
—	Прошу	вибачення,	Паличу, —	із відчаєм	промовив	чолов’я-

га, —	навіть	не знаю,	як він	утік!
—	Не називай	мене	Паличем, —	крізь	зуби	процідив	Білдер. —	

Іди	звідси…	Швидше…
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Дядечко	ніжно	обійняв	цуценя	й із засмученим	виглядом,	кла-
няючись	позадкував	назад	до дверей.
Діти	були	вже	майже	біля	виходу,	тому	Білдер	навіть	не став	ні-

чого	пояснювати,	а просто	помахав	їм	рукою.	Ромчик	теж	пома-
хав	у відповідь,	а Даша	в цей	час	уже	дивилася	в інший	бік:	тільки	
тепер	вона	звернула	увагу,	що	на білих	шафках	усюди	стоять	різні	
фігурки	собак.	Їх	було	так	багато,	і жодної	схожої	на попередню —	
великі	й маленькі,	білі,	чорні	й різнокольорові.	Зроблені	з тонкої	
порцеляни,	вони	були	дуже	схожі	на справжніх.	Дівчинка	остан-
ньої	миті	вказала	Ромчику	на фігурки,	але	він,	схоже,	цим	не дуже	
зацікавився.

Дивна дорога

Надворі	вже	вечоріло.	Даша	та Ромчик	ішли,	обмірковуючи	все,	
що	сталося	того	дня.	Вони	вирішили	рухатися	від	автобусної	зу-
пинки	в іншому	напрямку,	щоб	відразу	сісти	в метро.
—	Хороший	дядечко, —	за якусь	мить	промовив	Ромчик, —	до-

помагає	людям	відшукати	національне	надбання…
—	Ох,	невже	ти	йому	віриш? —	із подивом	запитала	Даша.
—	А	що?	Він же	приз	обіцяв…	І загалом	мені	в нього	сподо-

балося.
—	Ромчику,	як можна	бути	таким	довірливим?!
—	Дашо,	тепер	ти	скрізь	бачиш	тільки	погане?	Сама ж	мене	

за це соромила!
—	Та ні,	я ж…
—	Он	він	ще й	собак	любить.	Ти ж	бачила,	у нього	повсюди	су-

цільні	собаки, —	продовжував	переконувати	Ромчик.
—	Здається,	ти	зовсім	не розбираєшся	в людях! —	виснувала	

Даша. —	Білдер же	просто	намагався	справити	на нас	хороше	вра-
ження!	І,	по-моєму,	він	навіть	брехав!
—	Чому	ти	так	вирішила?



—	Ще не знаю…	Просто	мені	так	здається, —	сказала	Даша	й за-
мовкла.
Розмірковуючи	кожен	про	своє	й не зронивши	більше	ані	сло-

ва,	вони	йшли	до самого	метро.	Тільки	Даша	ще звертала	увагу	
на дороги,	які	траплялися	на шляху.	Ті	були	трохи	дивними.	Біля	
самого	будинку	номер	17	на Шовковичній	дороги	були	зразкові,	
без	жодної	вибоїнки чи	ямки,	і блищали	так,	наче	їх	щойно	вичи-
стили	з милом.	Але	що	далі	вони	відходили	від	цієї	будівлі,	то все	
більш	дивні	речі	відбувалися	з дорогами.	Їхній	колір	поступово	
змінився	з яскравого	асфальтового	на зовсім	тьмяний,	а поверх-
нею	поповзли	тріщини.	І	що	більше	Даша	з Ромчиком	віддалялися	
від	будинку,	то більше	тріщини	розширювалися,	перетворюючись	
на вибоїни	та ями.	Здавалося,	що	дороги	хворіли	якоюсь	особли-
вою	дорожньою	хворобою —	ніби	їм	не вистачало	якогось	спеці-
ального	вітаміну.
Даша	хотіла	показати	ці	хворі	дороги	Ромчику,	але	той	занадто	

заглибився	в себе,	обмірковуючи	все,	що	тільки	можна	було	обмір-
ковувати.	А такого	за сьогодні	сталося	чимало.
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Розділ 4  
Верблюди  

в голчаному вушку

Музеї бувають різні

До	того	моменту,	як наступного	ранку	знову	пролунав	дзвінок	
у двері,	Даша	вже	вмилася	й зібралася.
—	Ромчику,	здрастуй!	Так	ти	й у суботу	вирішив	побути	з Да-

шею?



39

—	Вітаю.	А вона	вам	хіба	не говорила?
—	Та казала,	що	ви	збираєтеся	до музею,	але	я думала,	що	в суботу	

ти	рано	не прокинешся.	А можеш	і взагалі	не захотіти	кудись	іти…
—	Мамо,	побачимося! —	Даша	прослизнула	повз	маму	у двері,	

ледь	зачепивши	її своїм	нерозлучним	рюкзаком.
—	Дашо,	а хіба	Ромчик	не зайде,	не вип’є	чаю?
—	На жаль,	у нас	немає	часу!	Ходімо,	Ромчику, —	Даша	взяла	йо-

го	за руку	й потягнула	до ліфта.
—	Поводьтеся	обережно! —	крикнула	мама,	але	навряд чи	діти	

її почули.

О	дев’ятій	Даша	й Ромчик	уже	були	на території	Лаври	та сто-
яли	перед	входом	до Музею	мікромініатюр.	Коли	двері	відчини-
лися,	вони	стали	першими	відвідувачами.
Діти	увійшли	до напівтемного	передпокою	з квитковою	касою.	

Відразу	впало	в око,	що	всередині	відбувалася	якась	метушня.	До-
глядачки	музею	то вбігали,	то вибігали	з різних	дверей,	щось	об-
говорювали,	кудись	телефонували,	а потім	знову	бігли.	Мабуть,	
тут	сьогодні	щось	серйозне	сталося.
—	Директор	пропав, —	поділилася	жінка	з каси. —	Учора	ку-

дись	пішов,	але	так	 і не повернувся,	а сьогодні	зранку	не ви-
йшов	на роботу.	А він	зазвичай	уже	о сьомій	годині	тут.	Щось	
майструє…	Навіть	у суботу…
Даша	згадала	цього	чоловіка.	Вони	познайомилися,	коли	дів-

чинка	нещодавно	приходила	сюди.	Це була	екскурсія	для	школя-
рів,	які	влітку	залишалися	в місті.	Директор	їй	сподобався:	такий	
веселий	дядечко	з модною	бородою;	він	цікаво	розповідав,	а потім	
із задоволенням	відповідав	на запитання.	Найбільше	їх,	як завж-
ди,	ставила	Даша,	але	екскурсовода	це абсолютно	не стомлювало,	
навіть	розважало.	Дівчинка	здивувалася,	коли	пізніше	їй	сказали,	
що	це був	директор	музею	і	що	більшість	експонатів	він	сам	і ство-
рив.	А Даша ж	вважала,	що	то був	екскурсовод	або	доглядач.	Шко-
да,	могла б	поставити	йому	ще більше	запитань…
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Дівчинка	облишила	спогади.	Звичайно,	сумно,	що	Директор	
зник,	але	він	неодмінно	з’явиться.	А їй	 із Ромчиком	потрібно	
проводити	свої	пошуки.	Тому,	не гаючи	часу,	вони	пройшли	до	
зали	з експозицією.
Даша	вже	знала,	що	тут	не варто	звертати	увагу	на зовніш-

нє,	не дуже	сучасне,	оформлення	зали,	тому	що	основні	чуде-
са	були	розставлені	вздовж	стін.	Їх	відразу	навіть	не побачиш,	
просто	дівчинка	вже	знала	про	ці	експонати	зі своєї	недавньої	
екскурсії.
На	перший	погляд,	зала	скидалася	на лабораторію,	тому	що	під	

стінами	в ряд	стояли	десятки	мікроскопів.	І якщо	підійти	до	яко-
гось	із них	і глянути	збоку,	то,	найімовірніше,	можна	нічого	не	
побачити	або	помітити	лише	якісь	крапочки.	Але	якщо	пильно	
подивитись	у мікроскоп,	відразу	стає	зрозуміло,	чому	цей	музей	
відомий	на весь	світ.
Наприклад,	кожен	знає,	який	вигляд	має	звичайна	голка,	особ-

ливо	яке	в неї	малесеньке	вушко	(через	нього	навіть	не завжди	ви-
ходить	протягнути	нитку).	А тепер	уявіть,	скільки	верблюдів	може	
поміститися	в такому	вушку.	Ніколи	не вгадаєте!	Цілих	чотири!	
Могло б	і більше,	якби	не піраміда	й пальма,	які	теж	розмістили-
ся	там.
Ще	вчителі	люблять	звертати	увагу	на портрет	Маленького	прин-

ца	на перлині,	але	це цікаво	тільки	тим,	хто	знайомий	із творчістю	
Антуана	де Сент-Екзюпері.	Проте	Даші	в цьому	експонаті	навіть	
більше	сподобався	малесенький	літачок,	хоча	в казці,	за мотивами	
якої	створено	виріб,	здається,	літака	якраз	і не було.
Музей	повниться	речами,	у які,	якщо	не побачити	на власні	очі,	

важко	повірити.	Скажімо,	кожному	з нас	відомо,	що	таке	волосся,	
звичайні	людські	волосиночки	на голові.	І от одну	таку	волосину,	
яку	іноді	навіть	важко	помітити,	просвердлили	всередині.	Ви	мо-
жете	собі	уявити	трубку	з волосини?	Але	й це ще не все:	усередині	
цієї	волосяної	трубки	стоїть	квітка —	красива	троянда	з червони-
ми	пелюстками!
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Проте	найбільше	Дашу	вразив	інший	експонат —	золотий	замóк	
із ключем.	А нижче	ще один,	тільки	в розібраному	вигляді —	ще 5	
крихітних	деталей.	Може,	когось	і здивував би	такий	вибір,	але	
тут	потрібно	пояснити,	що	все	це стоїть	на зрізі	волосини,	на са-
мому	волосяному	торці,	просто	як на столику.	До того ж	замок,	
який	цілий,	працює:	може	відмикатися	й замикатися	ключиком,	
що	лежить	поряд!	Даші	це здавалося	неймовірним —	як узагалі	та-
ке	можна	зробити?!
Тому,	поки	Ромчик	бродив	залою	та уважно	все	оглядав,	шука-

ючи	підказки,	Даша	вирішила	ще раз	оглянути	улюблений	експо-
нат.	Вона	піднялася	на спеціальну	підставку	для	молодших	шко-
лярів	і зазирнула	в мікроскоп.	На яскравому	світлому	колі,	яким	
насправді	був	кінчик	волосинки,	красувалися	замок	і золотий	ключ,	
а також	засувка,	корпус	та інші	деталі	від	другого	замка.	Усе	це	Даша	
пам’ятала	зі своїх	перших	відвідин.	Але	було	те,	чого	Даша	не помі-
тила	першого	разу…	А може,	його	тоді	взагалі	не було?
Даша	побачила	якісь	літери.	Написані	на склі	так,	ніби	по запіт-

нілому	вікну	хтось	провів	пальцем.	Тільки	цей	палець	мав би	бути	
завтовшки	з людську	волосину,	не більше.	Дівчинка	впізнала	сим-
вол	«ХІІ»	і слово	«зодчих».	Вона	стала	ще уважніше	придивлятися	
й розгледіла	ще один	напис	над	цими	словами.	Даша	раніше	ба-
чила	такий	самісінький	на карті,	точніше	на малюнку	Шевченка.	
Це був	символ	«ІІІ»	в колі.
Дівчинка	покликала	брата:
—	Ромчику,	поглянь,	що	я знайшла!
—	Ну то й	що? —	заглянувши	в мікроскоп,	запитав	Ромчик. —	Ме-

ні,	наприклад,	більше	сподобався	фрегат.	Він	складається	з трьох-
сот	тридцяти	семи	деталей,	а оснащення	на вітрилах	у чотириста	
разів	тонше	від	людської	волосини!
—	Ти,	мабуть,	не зрозумів —	придивися	пильніше.	Що	ти	ще ба-

чиш,	крім	замка	й деталей?
Ромчик	знову	взявся	розглядати	мініатюру,	щось	бурмочучи	со-

бі	під	ніс.
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—	Так,	бачу	якісь	слово	й цифру, —	нарешті	більш	розбірливо	ви-
мовив	хлопчик.	Він	став	крутити	окуляр	мікроскопа,	щоб	краще	
роздивитися	написи,	а вже	за мить	додав:
—	Тут	римська	цифра	дванадцять	і слово	«зодчих»…	Цікаво,	як	

це стосується	замка	та ключа?
—	У тому	й річ,	Ромчику,	що	ніяк, —	багатозначно	сказала	Да-

ша. —	Ти	більше	нічого	не бачиш?	Там,	вище?
Хлопець	ще раз	подивився	в окуляр:
—	Щоб	я… —	затнувся	він	і глянув	на Дашу. —	Там	знак!	Такий,	

як на малюнку —	римська	цифра	три.	Цікаво,	що	це означає?
—	Принаймні	те, —	з іронією	сказала	Даша, —	що	тиждень	тому,	

коли	я була	тут	на екскурсії,	цих	літер	не було!!!
У	Ромчика	відвисла	щелепа,	він	так	і стояв	деякий	час,	не рухаю-

чись.	Сестра	підійшла	до нього	й жартома	закрила	йому	рота.	Тоді	
до хлопця	повернулася	спроможність	говорити:
—	Може,	ти	помилилася,	Дашо?
—	Я теж	спочатку	так	думала.	Але	тоді	згадала,	що	питала	в Ди-

ректора	про	світлий	слід,	який	іде	вправо	від	замків.	І він	пояс-
нив,	що	це тінь	від	волосини, —	стала	розповідати	дівчинка. —	То-
му	я ще раз	уважно	її роздивилася,	і ніяких	слів	там	тоді	не було!	
Точно-преточно!
—	Ну і справи! —	тільки	й видавив	із себе	Ромчик	і знову	замис-

лився.
—	То	що	будемо	далі	робити? —	смикнула	його	за руку	Даша.
—	Нумо	міркувати	логічно…	як Білдер… —	від	цих	Ромчикових	

слів	дівчинка	скривилася,	але	брат	продовжував.
—	Цифра	ІІІ,	думаю,	позначає	те ж,	що	й на малюнку.	Отже	по-

трібно	шукати	підказку	в Ближніх	печерах,	як казав	Білдер…
На	Дашиному	обличчі	знову	виник	кислий	вираз.
—	Ромчику,	а ти	можеш	говорити	від	себе,	а не від	цього	Білде-

ра?	Він	мені	щось	не дуже	сподобався…
—	Гаразд…	Значить,	підказку	треба	шукати	в Ближніх	печерах,	

але	треба	шукати	що? —	він	задумливо	подивився	на сестру.
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—	Що? —	відповіла	вона	зустрічним	запитанням.
—	Шукати	потрібно	«зодчих»	і знак	«ХІІ».	Це римська	цифра	

дванадцять… —	Він	став	подумки	складати	все	докупи. —	Потріб-
но	шукати	дванадцять	зодчих! —	вибухнув	ідеєю	Ромчик.	І додав:
—	Якщо,	звичайно,	ми	не помилилися…
—	Ну, шукаймо	хоч	це.	У нас же	поки	немає	інших	припущень?	

А час	є!
Хлопець	кивнув	і запропонував:
—	Дай-но	я ще подивлюся	в інтернеті, чи	є	щось	про	зодчих	і пе-

чери.
Ромчик	на деякий	час	зник	на просторах	інтернету.	Повернувся	

звідти	радісний,	із новою	сенсаційною	інформацією:
—	Дашо,	ти	навіть	не уявляєш! —	сяяв	хлопець. —	У Ближніх	пе-

черах	є	дванадцять	зодчих!	Це будівельники	Успенського	собору —	
головного	храму	Лаври!	І всі	разом	вони	поховані	в цих	печерах!
—	То	що,	ми	повинні	йти	прямісінько	до печер? —	уточнила	Да-

ша. —	А там,	бува…	не небезпечно?
—	Та ні,	звісно!	Не хвилюйся! —	переконував	Ромчик. —	Туди	

навіть	дитячі	екскурсії	водять.
Це	було	сильним	аргументом	для	Даші,	адже	вона,	звичайно	ж,	

уже	не якась	там	дитина!	І друзі	вирушили	до Ближніх	печер.

Яблучний Спас

Пройшовши	крізь	нижні	лаврські	ворота,	шукачі	опинилися	
на кам’яній	бруківці	й відразу	поринули	в щільний	потік	людей.	
Даша	й Ромчик	із подивом	роззиралися,	намагаючись	зрозуміти,	
куди	всі	йдуть	і, головне,	навіщо,	адже	нагорі,	на території	Лаври,	
такого	стовпотворіння	не було.	Можливо,	свято	якесь?	Даша,	не-
довго	роздумуючи,	звернулася	до веселої	тітоньки	з двома	дітьми:
—	Скажіть,	будь	ласочка,	а чому	тут	нині	так	багато	людей?
—	Адже	це Яблучний	Спас! —	радісно	відповіла	та.



—	А-а-а…	Он	чого	мама	грозилася	сьогодні	пироги	з яблуками	
пекти, —	сказала	Даша	брату.
Підхоплені	натовпом	діти	спускалися	все	нижче.	Та ось	на роз-

вилці	велика	частина	веселої	юрби	повертала	праворуч,	до торго-
вельних	рядів.	Ромчик	із Дашею	зупинилися,	міркуючи,	куди	їм	
іти	далі.	Праворуч	рясніли	стелажі	з продуктами,	між	якими	сну-
вали	строкаті	купки	народу.	Здалося	дивним,	що	всі,	абсолютно	
всі,	торговці	продавали	тільки	мед —	жодного	продавця	з яблу-
ками	на горизонті.	«Цікаво,	і чому ж	цей	Спас	тоді	називається	
Яблучним?», —	подумала	Даша.
Її	розмисли	перервав	Ромчик,	який	побачив	указівник	із на-

писом	«До	Ближніх	печер»,	що	спрямовував	ліворуч	і	вниз,	тож	
друзі	продовжили	шлях.
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Розділ 5  
Пригода  

в стародавніх  
печерах

Третій зайвий

Стан	був	піднесений,	бо весела	святкова	юрба	«заразила»	своїм	
настроєм	і двох	шукачів	скарбу.	Але	раптом	серед	натовпу	Даша	



46

побачила	людину,	вкрай	схожу	на того	чоловіка	в чорному,	який	
відчиняв	двері	в Білдера.	Коли	дівчинка	зупинила	на ньому	свій	
погляд,	той	відвів	очі	вбік	і нахилився	до прилавка,	а потім	і зовсім	
зник	у натовпі.	«Та	ні,	напевно,	здалося, —	подумала	Даша. —	Цей	
у синій	куртці	й картузі,	а той	був	у всьому	чорному…»
Діти	пройшли	ще трохи	бруківкою	і через	білу	кам’яну	арку	по-

трапили	на територію	Ближніх	печер.	Той,	хто	ніколи	не був	тут,	
міг би	уявляти	собі	вхід	у вигляді	величезної	діри	в горі,	заваленої	
здоровенним	каменем.	Але	насправді	він	більше	скидався	на зви-
чайний	будинок	із різьбленим	дашком	над	дверима.	І заходити	
туди	було	зовсім	не страшно.	Ромчик	зробив	це першим,	Даша	
шмигнула	за ним,	на секунду	озирнувшись	перед	порогом.	Те,	що	
вона	побачила,	її не на жарт	стурбувало:	чоловік	у синій	куртці	теж	
завернув	на територію	Ближніх	печер	і прямував	до входу.	Тільки	
куртка	на ньому	вже	була	розстебнута,	з-під	неї	виглядала	чорна	
футболка,	а на сонці	блиснув	знайомий	золотий	ланцюжок.
Сумнівів	більше	не було —	це той	самий	чоловік!	Даша	швидко	

прослизнула	всередину	й міцно	схопила	брата	за руку.	Той	від	не-
сподіванки	здригнувся	й різко	обернувся:
—	Ей,	чого	штовхаєшся?
—	Слухай,	ти	тільки	не хвилюйся.	Маю	терміново	тобі	дещо	

сказати.
—	Те,	що	боїшся	спускатися	в печери? —	посміхнувся	Ромчик.
—	Ні,	навпаки…	Тільки	за нами	стежать! —	промовила	Даша.
—	Хто,	твоя	мама? —	не усвідомлював	серйозності	справи	брат.
—	Ти	даремно	наді	мною	смієшся,	поглянь	у вікно,	тільки	силь-

но	не висовуйся. —	Дівчинка	показала	пальцем. —	Бачиш	того	
дядька?	У синій	куртці	й картузі.
—	Он	того? —	Ромчик	підніс	до скла	руку.
—	Та не махай	тут,	він	нас	побачить, —	просичала	Даша.—	Так,	

того.	Придивися —	бачиш	у нього	ланцюжок?
—	Начебто	бачу…
—	Це ж	та людина	Білдера, чи	не так?
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Ромчик	придивлявся	до чоловіка	в синій	куртці.	Той	стояв	посе-
ред	дворика	й уважно	оглядався	на всі	боки,	мабуть,	намагаючись	
зрозуміти,	куди	поділися	діти.
—	Так…	Схоже,	це він… —	задумливо	вимовив	хлопець. —	А чого	

ти	злякалася?	Може,	Білдер	відправив	його,	щоб	нас	охороняти?
—	Так	чому ж	тоді	він	не підійшов	до нас	і не представився?
—	Не знаю…
—	А чому	відвернувся	та зробив	вигляд,	що	не знає	мене,	коли	

я його	побачила?
—	Теж	не знаю…	Слухай,	зателефонуймо	Білдеру —	він же	дав	

свій	номер	і сказав	дзвонити,	як тільки	щось	буде	потрібно —	й за-
питаймо	про	його	людину?
—	Ромчику,	а тобі	не спадало	на думку,	що	Білдер	просто	не зміг	

сам	знайти	підказки,	от і вирішив,	що	це можемо	зробити	ми?	А ко-
ли	«місію»	буде	виконано,	то він…	Ну, ми	йому	будемо	не потрібні…
—	Можливо, —	сказав	Ромчик. —	Мені	цей	тип	у чорному	теж	

не подобається,	він	якийсь	«каламутний».
—	Тоді	сховаймося,	щоб	він	нас	просто	загубив?
—	Я, власне,	не заперечую, —	трохи	подумавши,	погодився	хлопець.
—	Ой,	він	прямує	сюди!	Ромчику,	швидше	зайдімо	до печер! —	

захвилювалася	Даша.
Ромчик	розвернувся	й узяв	сестру	за руку:
—	Добре,	тоді	за мною.
Він	купив	дві	свічки	та пройшов	уперед,	ведучи	сестру	за собою.	

Ближче	до входу	приємна	жінка	простягла	Даші	хустку:
—	На,	дитино,	пов’яжи	її на голову.
Дівчинка	подивилася	на брата,	той	схвально	кивнув:
—	Це обов’язково	для	старших	дівчаток	і жінок.	Такі	правила! —	

і вони	рушили	далі.
Перед	тим	як зайти	всередину,	Ромчик	запалив	свічки	від	тих,	

що	горіли	біля	входу,	і простягнув	одну	Даші.	Тоді	обоє	квапли-
во	рушили	вперед.	Уже	переступивши	поріг,	дівчинка	обернула-
ся	й побачила,	що	«чорний»	чоловік	увійшов	у прибудову	та став	
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роззиратися.	Даша	прямо	наскочила	на брата,	що	якраз	намагався	
намацати	сходинки	донизу,	й зашепотіла:
—	Він	уже	зайшов!!!	Нумо	швидше,	Ромчику!
Той	мало	не спіткнувся,	але,	обпершись	на стіну,	все ж	утри-

мав	рівновагу,	й вони	стали	проходити	все	глибше —	так	швидко,	
як тільки	могли.

У Ближніх печерах

Даша	з Ромчиком,	здіймаючи	шум,	спускалися	сходами,	аж рап-
том	потрапили	до зовсім	іншого	світу —	світу	тиші	та спокою.
Унизу	панував	майже	повний	морок,	тільки	деінде	мерехтіло	жовте	

полум’я	свічок.	Людей	спустилося	сюди	зовсім	не багато,	ніхто	не роз-
мовляв,	тож	у печерах	було	настільки	тихо,	що	було	чути	лиш	човган-
ня	кроків	відвідувачів.	Даша	хотіла	було	щось	запитати	в Ромчика,	
але	той	приклав	палець	до вуст,	закликаючи	мовчати.	Тоді	дівчинка	
смикнула	брата	за руку —	хлопець	обернувся,	й вона	показала	паль-
цем	позад	себе:	там,	ковзаючи	по стінах,	їх	наздоганяв	промінь	ліх-
таря.	Не виникало	сумнівів,	що	це був	той	чоловік:	із ліхтарем,	а не зі	
свічкою,	у такі	печери	можуть	спускатися	тільки	безцеремонні	люди.
Ромчик	міцніше	стиснув	Дашину	руку,	й вони	прискорили	крок,	

намагаючись	протиснутися	між	відвідувачами,	що	повільно	просу-
валися	в темряві	або	молилися	біля	гробниць	із мощами	святих	Лав-
ри.	Даша	не встигала	що-небудь	роздивлятися	або	запитувати,	ли-
ше	сподівалася,	що	брат	знає,	куди	йти.	Вони	повернули	праворуч,	
потім	ліворуч,	потім	знову	праворуч…	Тоді	Ромчик	потягнув	її вбік,	
і вони	опинилися	в темному	закутку.	Хлопець	відразу ж	загасив	Да-
шину	свічку,	шепнувши:	«Стій	тут,	я зараз	повернуся», —	відпустив	
її руку	і зник.	Дівчинка	залишилася	одна	в непроглядній	темряві.
«Сподіваюся,	Ромчик	не зникне	надовго» —	подумала	вона.	Да-

ша	вже	стала	розмірковувати	про	щось	інше,	аж раптом	почула	
те,	що	вже	сподівалася	забути, —	якийсь	жаский	шепіт.	Це був	
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той самий	моторошний,	несамовитий	шепіт,	який	вона	чула	в ме-
тро.	І знову	ті ж	самі	слова:
—	Стережися…	Шоколадного…	будиночка…
Мурашки	пробігли	по шкірі.	Даша,	звичайно,	озирнулася,	хоча	

розуміла,	що	це марно —	навкруги	стояла	непроглядна	темрява.	
І раптом	хтось	іззаду	обхопив	її,	закривши	долонею	рота —	Даша	
завмерла…
Цієї	миті	перед	собою	вона	побачила	невелику	частину	кори-

дору,	яким	рухався	зайчик	світла	від	ліхтаря.	Він	забі́гав	стінами,	
заскочив	у арку,	за якою	ховалася	дівчинка,	а потім	знову	постри-
бав	проходом.	За ним	промайнула	темна	тінь	і зникла.
—	Це той	тип, —	хтось	прошепотів	дівчинці	на вухо,	і вона	зро-

зуміла,	що	це Ромчик.	Він	прибрав	долоню	з Дашиного	обличчя	
й відпустив	її.
—	Ромчику,	ти	що!	Я мало	не впісялася	зі страху!
—	Вибач…	Але	я вистежив	того	чоловіка	й подумав,	що	ти	мо-

жеш	злякатися	та видати	нас.
—	У тебе	теж	відмінно	вийшло	налякати	мене! —	все	ще не мог-

ла	заспокоїтися	Даша. —	Тож,	Ромчику,	що	робитимемо	далі?	
Не будемо ж	ми	сидіти	в цих	печерах	увесь	день?
—	Звичайно	ні.	Той	шпик	поки	що	нас	загубив,	тож	гайда	шу-

кати	дванадцять	зодчих.
—	І як же	ми	їх	знайдемо?	Навколо	так	темно!
—	Добре,	що	я заздалегідь	карту	печер	на планшет	зберіг —	тут	

інтернет	точно	не ловить.	Тільки	тепер	потрібно	зорієнтуватися,	
де ми	зараз	знаходимося.
Ромчик	дістав	зі свого	бездонного	рюкзака	запальничку —	о,	ще	

щось	корисне —	і запалив	свічки.	Діти	стали	роззиратися:
—	Ось	тут	написано:	«Преподобний	Кукша,	священномученик», —	

прочитала	Даша.
—	Так,	дивлюся, —	Ромчик	відкрив	карту. —	Виходить,	ми	зараз	

ось	тут.	А нам	потрібно	дістатися	сюди, —	показав	він	пальцем. —	
То	що,	ходімо?
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І	Даша	з братом	вирушили	на пошуки,	міцно	стискаючи	свічки	
й напружено	вдивляючись	у темні	силуети	попереду.
—	Здається,	маємо	зайти	сюди, —	прошепотів	Ромчик.
Вони	потрапили	до келії,	де розташовувалося	кілька	рак —	спе-

ціальних	ящиків	зі святими	мощами.
—	«Преподобний	Ілля	з граду	Мурома», —	прочитала	Даша.	Ром-

чик	глянув,	куди	вона	дивиться,	й прошепотів:
—	Це ж	мощі	людини,	з якої	змалювали	образ	билинного	воїна	

Іллі	Муромця.	Пам’ятаєш	казки	про	богатирів?	Ну, про	Іллю	Му-
ромця,	Добриню	Микитича,	Олешка	Поповича...
—	А Олешко	Попович	теж	тут	є? —	зацікавилася	Даша.	
—	Точно	не знаю, —	з розумним	виглядом	відрізав	Ромчик.	А за	

мить	додав: —	Але	я точно	знаю,	що	ми	трохи	схибили,	треба	по-
вернутися, —	і потягнув	сестру	назад.
Вони	вийшли	в коридор,	але	тут	Даша	завмерла,	бо навпроти	

побачила	щось	надзвичайно	гарне.	Вона	тягнула	Ромчика	за ру-
кав,	той	тихенько	чинив	опір.	Даша	жестами	показала,	що	вона	
на хвилиночку,	лише	одним	оком	гляне.	Ромчик	кивнув,	і вони	
зайшли	разом.	Перед	дітьми	був	справжній	підземний	храм,	на-
віть	із колонами	й позолоченим	іконостасом.	Дівчинка	зупини-
лася	помилуватися,	але	Ромчик	одразу ж	осмикнув	її,	тож	дове-
лося	підкоритися.
Діти	повернули	ліворуч	і відразу	побачили	те,	що	шукали:	«Два-

надцять	майстрів —	зодчих	церкви	Печерської»	було	написано	
на табличці.	Зодчі	були	поховані	всі	разом,	в рáці,	яку	покривала	
розшита	золотом	та сріблом	тканина.	Зверху	звисали	три	лам-
падки	зі свічками,	що	освітлювали	стіну,	зокрема	й ікону	із зобра-
женням	дванадцяти	будівельників.
—	А	що	тепер? —	пошепки	запитала	Даша.
—	Будемо	шукати	підказки, —	тихо	відповів	Ромчик.
Він	озирнувся —	у коридорі	якраз	нікого	не було.	Тоді	увімкнув	

мобільний	і, підсвічуючи	екраном,	став	нишпорити	по стіні.	Даша	
оглядала	протилежний	бік.
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Коли	зрідка	проходили	відвідувачі,	Ромчик	із сестрою	підніма-
лися	й робили	вигляд,	що	уважно	розглядають	ікону.	Тільки-но	
люди	зникали	в темряві,	діти	знову	бралися	до пошуків.	Користу-
ючись	тим,	що	нікого	з відвідувачів	навколо	не було,	Даша	сіла	
навпочіпки	й оглядала	стіну	біля	самісінької	підлоги.	І в місці,	
розташованому	точно	навпроти	раки	дванадцяти	майстрів,	уни-
зу,	в мерехтливому	світлі	свічки	вона	розгледіла	те,	що,	мабуть,	
і шукала —	знак	«ІІІ».	Тепер	уже	не було	сумніву,	що	ці	символи	
пов’язані	з малюнком-схемою.
Нижче,	під	знаком,	виднілася	маленька	пляма,	що	за кольором	

трохи	відрізнялася	від	усієї	стіни.	Даша	покликала	Ромчика:
—	Поглянь!
—	Оце	так! —	зрадів	Ромчик. —	Знайшла!	Яка ж	ти	молодчина,	

Дашо!	Стривай,	пильнуй,	щоб	ніхто	не зайшов,	а я спробую	від-
крити	цей	отвір.
Даша	стала	крутити	головою	навсібіч,	щоб	не пропустити	не-

очікуваних	гостей,	а Ромчик	витягнув	із рюкзака	ножика —	чер-
гова	корисна	річ —	і став	колупати	пляму	на стіні.	Це не забрало	
багато	часу,	й уже	незабаром	на тому	місці	утворився	акуратний	
отвір.
—	Ну	що	там? —	запитала	Даша.
—	Зараз	дізнаємося, —	сказав	Ромчик	і сміливо	засунув	туди	

зап’ясток. —	Ой!!!
Він	відсмикнув	руку	та,	присвітивши	тьмяним	світлом	екрана	

телефона,	подивився	на палець:
—	Укусило? —	злякано	запитала	Даша.
—	Та ні,	просто	подряпався.	Спробую	ще раз…
Він	уже	обережніше	повторив	свої	рухи	й за деякий	час	вий-

няв	зі стіни	щось	довгасте.	А ще	щось	маленьке	впало	на підло-
гу,	Даші	під	ноги.	Вона	нахилилася	й підняла	ту річ.	Діти	одно-
часно	повернулись	одне	до одного	зі своїми	знахідками	в руках.	
Так	вони	й завмерли	на якусь	мить	у мерехтінні	свічок	і лам-
пад,	простягаючи	одне	одному	долоні	з таємничими	предметами.
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У	Ромчика	була	пляшка	з товстого	скла,	очевидно,	стара,	не схо-
жа	на сучасні.	Даша	тримала	значок	на шпильці —	новенький	ме-
талевий	значок	із зображенням	якоїсь	церкви	з аркою	посередині.
Діти	здивовано	дивилися	одне	на одного.	Першим	прийшов	

до тями	Ромчик:
—	Відкоркуймо	пляшку, —	запропонував	він	і став	ножем	колу-

пати	захисне	покриття	на шийці.	Але	виявилося,	що	пляшка	вже	
була	відкоркована.
Хлопець	перевернув	її й	витрусив	згорнутий	сувоєм	аркуш.	Ді-

ти	відразу ж	кинулися	вивчати	його.	То був	малюнок,	виконаний	
у вже	знайомому	їм	стилі.	З обірваним	краєм,	цього	разу	лівим.	
Даша	з Ромчиком	упізнали	на ньому	риси	Лаврської	дзвіниці,	ви-
сокий	собор	і річку	внизу.	Але	враз	почувся	шерех	кроків,	що	на-
ближалися,	і діти	миттю	сховали	знахідку	до рюкзака	та стали	зно-
ву	розглядати	ікону.
Пропустивши	чергових	відвідувачів,	вони	вирішили	обговори-

ти	подальші	кроки.
—	Потрібно	непомітно	вийти	з печери	й	у безпечному	місці	роз-

дивитися	малюнок, —	запропонував	Ромчик. —	Але	нас	може	по-
бачити	той	тип	у чорному.	Тоді	він	спробує	забрати	нашу	знахід-
ку.	Тому	краще	малюнок	сховай	ти,	Дашо,	а я візьму	пляшку.	Якщо	
нас	упіймають,	я скажу,	що	пляшка	була	порожня.
Він	подивився	на сестру.
—	У тебе	є	потаємна	кишенька	в рюкзаку?
А	така	кишеня	якраз	у ньому	була.	Даша	акуратно	згорнула	ма-

люнок	і, сховавши	його	в спеціальному	відділенні,	мовила:
—	Ромчику,	а я згадала,	де бачила	такий	значок.
—	Цікаво,	де ж	ти	його	бачила?	У кіоску	перед	входом? —	по-

жартував	брат.
—	Завжди	ти	зі своїми	плоскими	жартами, —	копіюючи	маму,	від-

повіла	Даша.	—	Такий	самий	був	на піджаку	директора	Музею	мікро-
мініатюр…	Ще тоді,	як ми	були	на екскурсії,	ну, я тобі	розповідала.
Тут	настала	черга	Ромчика	дивуватися.



—	Думаєш,	Директор	із цим	якось	пов’язаний? —	імовірніше,	
сам	себе	запитав	хлопець. —	Чому б	це?	Щось	не віриться…	Дай-
но	подивитися, —	він	простягнув	руку	по значок	і став	бурмотіти	
собі	під	ніс:
—	Звичайний	значок,	це об нього	я уколовся,	до речі,	якщо	тебе	

це хоч	трохи	хвилює, —	докірливо	подивився	він	на Дашу. —	Тут	
зображені	головні	Лаврські	ворота.	А над	ними —	церква.	Такі	
значки	продаються	в кожному	кіоску	Лаври…
—	Але	не кожен	захований	у печері	разом	зі старовинним	малюн-

ком, —	з іронією	відповіла	Даша. —	Недарма ж	він	тут	знаходився?
—	Найімовірніше,	недарма, —	погодився	Ромчик. —	Якби	це був	

звичайний	квест,	я б	подумав,	що	той,	хто	залишив	підказку	на мі-
ніатюрі	із замкóм,	залишив	ще одну	підказку	тут.	Згодна?
Даша	кивнула.
—	Тобто	нам	потрібно	йти	до головної	брами	й там	шукати	на-

ступну	підказку.	І Директора.	Згодна?
Даша	погодилась.
—	А дорогою	нас	побачить	охоронець	Білдера,	схопить	і забере	

план.	Згодна?
Даша	кивнула,	а потім,	немов	прокинувшись,	злегка	штовхну-

ла	Ромчика:
—	Ну	що	ти,	не жартуй	так!	Нам	слід	придумати,	як би	його	об-

дурити.
—	Гаразд,	ходімо,	що-небудь	вигадаємо, —	заспокоїв	сестру	Ром-

чик,	і вони	рушили	до виходу.



54

 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 6  
Високий чернець

Небезпечний шлях нагору

Дотримуючись	написів	на табличках,	діти	швидко	пробиралися	
до виходу.	Попереду	йшов	Ромчик.	Він	уже	майже	вийшов	із	пе-
черного	коридору,	але	раптом	зупинився	й позадкував,	мало	не	
відтоптавши	Даші	ногу:
—	Обережніше,	ноги! —	голосно	засичала	дівчинка.
—	Там	цей…	як його…
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—	Я вже	зрозуміла,	Ромчику.
—	Ходімо	назад,	щоб	обійти	його, —	зметикував	хлопець. —	До-

ведеться	виходити	через	вхід.
І	вони	знову	рушили	коридорами.	Хоча	внизу	нічого	не зміни-

лося,	але	печери	вже	не здавалися	такими	страшними	й недруж-
німи —	Даша	навіть	помахала	дванадцятьом	будівельникам,	коли	
знову	проходила	повз	них.
Звичайно,	було	не вельми	зручно	йти	проти	руху	відвідувачів,	але,	

дякувати	богу,	людей	сюди	набилося	небагато,	тому	вже	зовсім	скоро	
діти	дісталися	входу.	Обережно	визирнувши,	вони	помітили	людину	
Білдера:	чоловік,	широко	розставивши	ноги	й тримаючи	руки	за спи-
ною,	стовбичив	прямо	перед	виходом	і дірявив	відвідувачів	злим	по-
глядом.	Діти	стали	швидко	пробиратися	до дверей,	і все	було б	добре,	
якби	одна	неприємна	тітонька	не взялася	привертати	загальну	увагу:
—	Чого	ви	тут	ходите	проти	руху?	Що	за молодь	нині —	ніякої	по-

ваги	до старших?!
Чоловік	у картузі	озирнувся,	але	Даша	з Ромчиком	уже	вискочи-

ли	на подвір’я	й помчали	геть.	Тільки	за територією	Ближніх	пе-
чер	із бігу	вони	перейшли	на швидку	ходьбу.	Підйом	був	крутий,	
тож	навіть	це за серпневої	спеки	було	не просто.	Трохи	згодом	ді-
ти	озирнулися	й побачили,	що	Білдерів	охоронець	вискочив	з арки,	
помітив	їх	і побіг,	вони	навіть	розгледіли	його	перекошене	від	лю-
ті	обличчя.	Що	ж,	маски	зірвано —	тепер	жодного	сумніву,	що	цей	
чоловік	їх	по-справжньому	переслідує.	І відстань	між	ним	і дітьми	
невпинно	скорочувалася.	Урятувати	Дашу	з Ромчиком	змогло б	хі-
ба	що	свято…	А воно,	до речі,	називається	Спасом.
На	святковому	ярмарку,	який	вони	бачили	ще дорогою	до печер,	

народу	було	не тільки	не менше,	а навіть	ще більше.	Тому	діти	за-
вернули	туди,	щоб	злитися	з натовпом.	Їм	це прекрасно	вдалося,	
але	залишалася	одна	проблема:	як потрапити	до головних	Лавр-
ських	воріт?	Переслідувач	швидко	зорієнтувався —	він	не став	шу-
кати	дітей	у натовпі,	а стовбичив	на виході	з ярмарку,	перегоро-
дивши	єдину	дорогу,	що	вела	нагору	до Лаври.
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Даша	з Ромчиком	блукали	серед	натовпу,	розглядаючи	радісних	
людей,	що	купували	мед	і бджолині	стільники,	але	їм	самим	було	
зовсім	не весело.	Діти	навіть	відмовлялися	куштувати	мед,	який	
пропонували	зусібіч	щедрі	продавці.	Здавалося,	виходу	не було —	
щойно	ярмарок	закінчиться,	людина	Білдера	схопить	їх…	Ну, і та-
ке	інше…	Якщо	тільки…
Раптом	у Ромчика	виникла	ідея.	Він	побачив	невелику	одно-

поверхову	будівлю	в дальньому	кінці	ярмарку,	з неї	тільки-но	
вийшов	якийсь	чоловік	у робочому	одязі.	Хлопчик	потягнув	се-
стру	туди.
Вони	зазирнули	всередину:	це було	підсобне	приміщення	для	

працівників	монастиря.	Там	стояли	мітли	й лопати,	а також	висів	
якийсь	одяг.	Ромчик	підійшов	до вішалки	й узявся	розглядати	ре-
чі.	Серед	іншого	мотлоху	там	висіла	ряса,	яку	носять	ченці,	та го-
ловний	убір,	що	підходив	за кольором.	Цей	одяг,	мабуть,	був	для	
більш	холодної	пори,	тож	зараз	у ньому	не було	потреби.	Ромчик	
видав	свій	план:
—	Дашо,	спробуймо	замаскуватися,	щоб	той	охоронець	нас	не	

впізнав.
—	Як же	ми	вдвох	замаскуємось?
—	А якщо	ти	залізеш	до мого	рюкзака,	а я зверху	вдягну	цей	плащ?
Хлопець	порівняв	рюкзак	і Дашу.	До цього	моменту	його	лантух	

здавався	величезним,	а насправді	виявилося,	що	він	ледве	сягав	
дівчинці	по пояс.	Неможливо	сховатися	в ньому	повністю.	Слід	бу-
ло	шукати	інше	рішення.
—	Ромчику,	а пам’ятаєш	ми	в дитинстві	їздили	на горгóшах?	Ко-

ли	ти	саджав	мене	на шию?
—	Так	це ж	було	давно,	Дашо!	Ти	була	така	маленька…	А зараз	

он	яка	вимахала!
—	Ну…	принаймні	спробуймо!
—	Зрештою	що	нам	ще залишається? —	зітхнув	хлопець.
Оскільки	Ромчик	не дуже	добре	уявляв,	який	вигляд	має	справж-

ній	чернець,	довелося	поритися	в інтернеті.	Нарешті	вони	знайшли	
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відповідні	приклади	зовнішності	й узялися	до роботи.	З шапкою	до-
велося	повозитися —	вона	виявилася	настільки	великою,	що	туди	
поміщалась	уся	Дашина	голова,	аж по підборіддя.	Але	в рюкзаку	
Ромчика	виявився	ще й	рушник.	Його	пов’язали	на голову,	як ін-
дійський	тюрбан,	а вже	зверху	натягли	шапку —	тепер	вона	сіла	
ідеально!	Ще залишалася	проблема	рум’яних	щічок	і маленького	
носика,	які	навряд чи	відповідали	зовнішності	дорослого	ченця.
У	кутку	комірчини	Ромчик	знайшов	грудки	вугілля,	яким,	ма-

буть,	топили	взимку,	і взявся	гримувати	Дашу.	Спочатку	намалю-
вав	вуса	й показав	їй	у дзеркалі.	Та пирснула	від	сміху,	відтак	по-
дальший	процес	накладання	гриму	проходив	веселіше.	Хлопчик	
намалював	ще й	бороду —	спочатку	тільки	на підборідді,	а потім	
продовжив	її до вух:	що	більша	борода,	то краще.
З	люстерка	на Дашу	дивився	справжній	рум’яний	гном	із вели-

кими	круглими	очима.
—	У тебе	очі,	як у дівчиська, —	сказав	Ромчик.
—	А які ж	у мене	повинні	бути	очі? —	образилася	Даша.
—	Ні,	я маю	на увазі,	з ними	потрібно	щось	робити…	Думаю,	то-

бі	стане	в нагоді	ось	що… —	хлопець	знову	зазирнув	до рюкзака	
й цього	разу	витягнув	сонцезахисні	окуляри.
Даша	схвально	кивнула.	Опісля	видерлася	на стіл,	а звідти	за-

лізла	братові	на шию —	той	закректав,	нахилився,	але	встояв	і про-
йшов	кімнатою.	Даша	одягла	довгий	плащ,	і вони	в чотири	руки	
застібнули	ґудзики,	залишивши	Ромчику	щілину	для	огляду.
За	хвилину	високий	чернець	у темних	окулярах	уже	виходив	із	

підсобного	приміщення	в гамірливий	натовп	ярмарку.

Скільки кроків до воріт

Чернець	обережно	йшов	до виходу,	минаючи	перешкоду	за пе-
решкодою.	Будь-який	випадковий	поштовх	когось	із юрби	зміню-
вав	напрямок	руху	цієї	дивакуватої	постаті —	її заносило	то в один,	
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кожного,	навіть	найменшого,	поштовху	судорожно	стискала	шию	
Ромчика.
—	Не дави	так	ногами, —	просичав	той, —	ти	мені	сонну	артерію	

перетиснеш,	і я засну.
—	А ти	не розгойдуйся	з одного	боку	в інший,	бо люди	подума-

ють,	що	ти	напідпитку!
Чернець	рушив	далі.	Так-сяк	він	минув	ярмарок	і вийшов	на	

найнебезпечніше	місце.	Даша	побачила	людину	Білдера —	той	
стояв	і дивився	в гущу	натовпу.	На високого	ченця	він	уваги	не	
звернув.	Тож	той	узяв	лівіше	й став	підніматися	дорогою	нагору.
Кожен	крок	давався	йому	через	силу.	Особливо	заважали	спеці-

альні	ребра	на тротуарі,	які	взимку	запобігають	ковзанню.	Уліт-
ку ж	на них	ніхто	не звертав	уваги,	окрім,	звичайно,	п’ятнад-
цятирічного	хлопчика	з 25-кілограмовою	дівчинкою	на плечах.	
Ромчик	постійно	спотикався	та,	здавалося,	перелічив	усі	ті	ребра	
на своєму	шляху.
А	тут	на додачу	до всіх	негараздів	до ченця	ще й	причепилася	

якась	жінка	в хустці:
—	Перепрошую,	отче,	послухайте…
Ромчик,	не розібравшись,	відскочив	убік	від	жінки	так,	що	Даша	

захиталась	і ледь	не «вилетіла	із сідла».
—	Що	з вами,	отче?
—	Я не… —	постаралася	вичавити	із себе	бас	Даша.
—	Ах,	вибачте,	я зрозуміла!	Ви —	брат! —	усміхнулася	жінка. —	

Підкажіть,	брате,	як пройти	до Дальніх	печер?
—	Я…	ду	нот	андерстенд…	по-вашому, —	низьким	голосом,	пе-

рекручуючи	слова,	відповіла	дівчинка.
—	Ой,	простіть.	Я не знала,	що	ви	ще й	іноземець… —	розчару-

валася	жінка	й пішла	своєю	дорогою.
—	Ух,	пронесло, —	почула	Даша	знизу	хрипкий	голос	Ромчика.
Так	погойдуючись,	немов	від	вітру,	високий	чернець	вийшов	

на територію	Верхньої	лаври.
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Розділ 7  
Церква над брамою

Голос надії

Пройшовши	величезним	лаврським	подвір’ям,	Даша	з Ромчи-
ком	(або	високий	чернець)	нарешті	дісталися	центрального	входу.
Головна	брама	Лаври	була	зовсім	не схожа	на звичайні	воро-

та —	скоріше	нагадувала	храм	із великою	аркою	по центру,	че-
рез	яку	в монастир	проходили	люди.	Це була	так	звана	надбрамна	
церква —	будівля	над	воротами,	зображена	на значку	зі схованки.	
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Угорі	виднілася	золота	цибулина	купола,	а стіна	була	вигадливо	
прикрашена	ліпним	орнаментом	і старовинними	іконами	в зо-
лотому	обрамленні.	Церква	здалася	Даші	схожою	на будинок	із	
вікнами,	звідки	вниз	на людей	загадково	дивляться	численні	об-
личчя	святих.	Їй	захотілося	розглянути	їх	уважніше,	тільки	не за-
раз —	треба	поспішати.
—	Нам	потрібно	ось	у цю	церкву, —	голосно	прошепотіла	Даша.	

Їй	зверху	було	краще	видно.
Але	знайти	вхід	до неї	виявилося	не так	і легко.	Ні ззовні,	ні,	

тим	паче,	з боку	внутрішнього	двору	Лаври	не було	помітно	жод-
них	дверей,	які	могли б	слугувати	входом	до храму.	А питати	в охо-
ронця,	як пройти	до церкви,	вони	не наважилися.	Це здавалося б	
щонайменше	дивним —	чернець,	а не знає,	де тут	вхід	до церкви.
У	пошуках	дверей	довелося	добряче	похитатися	околицями.	

У прямому	сенсі,	тому	що	Ромчик	уже	ледве	тримався	на ногах,	
обливаючись	потом	— чи	то через	Дашу,	яка	цупко	стискала	но-
гами	шию, чи	від	спекотного	серпневого	дня.	Зрештою	виявило-
ся,	що	слід	було	увійти	до дворика	праворуч	від	виходу	(або	зліва	
від	входу —	це звідки	подивитися)	й обійти	двоповерховий	буди-
нок.	Там	розташована	красива	прибудова	з хвилястим	трикутником	
на даху,	прикрашеним	трьома	позолоченими	зірками,	а ще невели-
кі	сходи,	які	ведуть	до дверей.	Схоже,	тут	відбувалися	ремонтні	ро-
боти,	оскільки	подекуди	стояло	будівельне	риштóвання —	спеці-
альні	конструкції,	прилеглі	до стіни,	з настилами	для	майстрів.	Але	
навколо	не було	ані	душі,	а двері,	на диво,	виявилися	відчиненими.
Високий	чернець,	крекчучи	та стогнучи,	піднявся	сходами,	обе-

режно	зайшов	досередини	й озирнувся —	нікого.	Тоді	він	спокій-
но	зітхнув…	і Даша	нарешті	злізла	з Ромчикової	шиї.	Тепер	можна	
було	зняти	накидку	й розім’ятися.	Хлопець	масажував	шию	та всі-
ляко	показував,	як він	страждав	увесь	час,	але	Даша	не звертала	
уваги,	оскільки	пильно	роздивлялася	навсібіч.
І	раптом	Ромчик	став	хихотіти.	Дівчинка	подумала,	що	це,	ма-

буть,	така	реакція	від	перевтоми	або	він	перегрівся.	Але	хлопець	
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не міг	припинити,	ще й	дістав	зі свого	рюкзака	дзеркальце	й сер-
ветки.	Даша	глянула	на себе	й сердито	стала	відтирати	вугіль-
но-чорну	«бороду».
—	Дякую, —	буркнула	вона.
Нарешті,	віддихавшись	і причепурившись,	діти	вирушили	до	

наступних	сходів,	що	вели	на верхній	поверх,	але	раптом	пролу-
нав	гуркіт —	швабра,	що	стояла	біля	стіни,	упала	на металевий	
таз,	який,	очевидно,	залишили	будівельники.
Діти	зупинилися	й заклякли.	Але	тільки-но	почали	заспокою-

ватися,	адже	на поверсі	нікого	не було	видно,	як раптом	нізвідки	
пролунав	суворий	голос:
—	Ви	хто	такі?
Тікати	було	пізно,	Ромчик	і Даша	напружено	озиралися,	але	

мовчали.
—	Що,	в рот	води	набрали? —	грізно	запитав	Голос. —	Кажіть,	

хто	такі?
—	М-м-м-ми	ді-і-іти, —	тонким	голоском	заскиглив	Ромчик,	

хоча,	по-правді,	 і зростом,	і комплекцією	він	уже	мало	нагаду-
вав	дитину.
—	Бачу,	що	не старці-монахи, —	раптом	захихотів	Голос. —	Що	

вам	тут	треба?
—	Ми	шукаємо	людину…	Директора, —	першою	оговталася	Да-

ша. —	Він	працює	в Музеї	мікромініатюр,	але	його	не можуть	знайти.
—	А навіщо	він	вам	потрібен?
—	Він	залишив	ось	це, —	Даша	простягнула	розкриту	долоню	

зі значком,	показуючи	його	невідомо	кому, —	підказку.	І направив	
нас	сюди.	Ви	його	випадково	не бачили?
—	Так.
—	То підкажете,	де його	знайти?
—	Ні.
Даша	з Ромчиком	здивовано	перезирнулися.
—	Він	хороша	людина, —	продовжив	Голос, —	але	я не можу	роз-

повісти,	де його	знайти…	Це мені	не під	силу.



62

Даша	відразу ж	засмутилася:
—	Чому	так	не щастить?! —	зітхнула	вона	й театрально	обхопи-

ла	голову	руками.
Голос	узяв	паузу,	а тоді	продовжив:
—	Я не можу	розповісти…	Але	міг би	відповідати	на запитання.	

Тільки	«так»	або	«ні».
Діти	з подивом	перезирнулися.

Гра в невідоме

—	Ну, чого	зволікаєте?	Запитуйте, —	промовив	Голос.
—	А	що ж	запитувати? —	розвела	руками	Даша.
—	Це,	найімовірніше,	якась	гра.	Як	гра	в слова, —	припустив	Ром-

чик. —	Один	загадує	слово,	а інший	ставить	запитання.	Відповіда-
ти	можна	тільки	«так»	або	«ні».	Хто	швидше	дізнається,	яке	слово	
загадане,	той	і виграв.
—	Тоді	нумо	швидше	починати! —	з нетерпінням	вигукнула	Даша.
Ромчик	усміхнувся	у відповідь	і взявся	ставити	запитання:
—	Директор	тут?
—	Ні, —	миттєво	відповів	Голос.
—	Ні-і-і? —	здивовано	перепитав	хлопець.
—	Ні, —	монотонно	підтвердив	Голос.
—	Може,	треба	запитати	інакше? —	втрутилася	Даша,	якій	теж	

хотілося	взяти	участь	у грі. —	Директор	у цій	церкві?
—	Так.
—	Щось	він	нас	плутає, —	прошепотів	Ромчик.
—	А може,	й ні…	Очевидно,	просто	потрібно	ставити	правиль-

ні	запитання, —	міркувала	вголос	Даша. —	Адже	тут,	де ми	стоїмо,	
Директора	дійсно	немає!
—	Ну, так…
—	От він	і відповів,	що	його	тут	немає…
Голос	вдоволено	захихотів.
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—	Директор	нагорі? —	запитав	Ромчик.
—	Ні.
—	Директор	на цьому	поверсі? —	підхопила	Даша.
—	Так.
Діти	озирнулися,	припускаючи,	де може	бути	Директор.	Примі-

щення ж	зовсім	не велике,	тож	ховатися	тут	особливо	ніде.
—	Він	під	сходами?
—	Ні.
—	Він	за колоною?
—	Ні.
—	Він	у підвалі?
—	Ні.
—	Він	у стіні?
—	Ні.
Кожного	разу,	як вони	ставили	неправильне	запитання,	у кім-

наті	щось	падало,	гучно	пересувалося.
—	Він	під	стелею? —	це вже	було	зовсім	безглузде	запитання,	

але ж	у цьому	маленькому	приміщенні	важко	було	ще кудись	схо-
ватися.
—	Ні,	ні!
Швабра	підскочила	й ударила	по металевому	тазику,	від	чого	він	

із гуркотом,	як хокейна	шайба,	проїхав	через	усю	кімнату.	Даша	зро-
зуміла,	що	Голос,	ким би	він	не був,	гнівається,	тому	що	не може	по-
чути	правильне	запитання.	Але ж	правильні	запитання	скінчилися.
Ураз	дівчинка	згадала,	як колись	теж	грала	в слова	вдома	зі сво-

їми	родичами.	І коли	вона	не могла	розгадати	відразу	все	слово,	їй	
дозволялося	вгадувати	букви,	з яких	слово	утворене.	(Може	тому,	
що	вона	була	тоді	зовсім	маленькою?)
—	Спробуймо	вгадувати	по літерах, —	запропонувала	Даша	й ви-

тягла	фломастер	і зошит	зі свого	нерозлучного	рюкзачка.	Але	по-
близу	на підлозі	Даша	побачила	великий	аркуш	паперу,	що,	мабуть,	
залишився	після	ремонту,	й узялася	писати	абетку	на ньому	(добре,	
що	вивчила	її в школі	напам’ять).
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—	Ми	показуватимемо	літери,	а ви	відповідайте, чи	є	вони	в цьо-
му	слові.	Добре? —	звернулася	дівчинка	до Голосу.
—	Так.
Тоді	вона	стала	показувати	на літери,	послідовно	переводячи	

фломастером	з однієї	на іншу:
—	А.
—	Ні.
—	Б.
—	Ні.
Даша	прискорилася,	все	швидше	перескакувала	з літери	на літеру:
—	В,	г,	ґ,	д…
—	Ні,	ні,	ні,	ні, —	бубонів	Голос.
Дівчинка	вже	наближалася	до кінця	алфавіту	й стала	втрачати	

надію,	аж раптом	Голос	сказав:
—	Так.
Даша	подивилася	на букву,	яку	проскочила:
—	Ф?
—	Ні.
Повернулася	назад:
—	У?
—	Так.
Дівчинка	виписала	першу	букву	слова	й почала	процес	угаду-

вання	спочатку.	Зрештою,	літери	склалися	в слово:	«узрі».
—	Що	значить	«узрі»? —	здивувалася	Даша.
—	Зараз	запитаємо	в гугла, —	підбадьорився	Ромчик.	Він	ра-

дісно	завовтузився,	тому	що	вже	зрозумів,	що	потрібно	робити.
—	Узрі —	це застаріле,	що	вийшло	з ужитку,	слово.	Узріти	зна-

чить:	запримітити,	вгледіти,	розглянути,	побачити,	помітити,	при-
мітити, —	прочитав	Ромчик.
—	Побачити	що? —	звернувся	Ромчик	до Голосу.	У відповідь	

швабра	обурено	штовхнула	металеву	кружку.
—	Ромчику,	він же	відповідає	тільки	«так» чи	«ні», —	зауважила	

Даша. —	Продовжимо	з алфавітом? —	запитала	вона	в Голоса.
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—	Так.
І	вони	продовжили	збирати	літери:	Д,	потім	В,	потім	Ь…
Даша	спіткнулася	на м’якому	знаку —	може,	Голос	помилився?	

Указала	на попередню	букву,	тоді	ще раз	на наступну.
—	Ні.
Повернулася	до м’якого	знаку.
—	Так.
Те ж	саме	відбулося	ще раз,	тільки	вже	після	літери	Р.	Голос	зно-

ву	вказав	на Ь.	На папері	утворилося	дивне	слово:	«двьрь».	То, ви-
ходить,	разом	буде:	«Побач	двьрь».
—	Що	значить	«Побач	двьр-р-р-рь»? —	смішно	прогарчала	Даша.
Нервова	швабра	обурено	штовхнула	тазик,	той	із гуркотом	врі-

зався	в стіну.
—	Дашо,	ми ж	з’ясували,	що	«узрі» —	це старе	слово?
—	Ну то й	що?
—	Тоді,	найімовірніше,	«двьрь» —	теж	старе	слово!	Ми	просто	

його	ще не знаємо.	Але	зараз	з’ясуємо, —	підсумував	Ромчик	і за-
зирнув	у планшет.
—	Так…	Буква	«ь» —	один	із символів	кирилиці,	алфавітної	систе-

ми	зокрема	старослов’янської	мови,	а позначала	ця	літера	звук	[е].	
Ой,	вона	так	смішно	називається,	вгадай! —	розвеселився	Ромчик.
Даша	похитала	головою,	даючи	зрозуміти,	що	такою	нісенітни-

цею	вона	зараз	не буде	займатися —	є	справи	важливіші.
—	Єрчик! —	весело	сказав	хлопець	і продовжив: —	А кінці	слова	

він	позначає	м’якість	попереднього	приголосного.	Так	само,	як наш	
м’який	знак.	Тож	у нас	виходить…
—	Дверь! —	радісно	вигукнула	Даша. —	Потрібно	шукати	двері!
Голос	задоволено	пирхнув.
—	Але	я не бачу	ніяких	дверей, —	озирнулася	Даша	й розвела	

руками.
Раптом	досередини	увірвався	потік	свіжого	повітря,	ковзнув	но-

гами	дітей	і попрямував	до кінця	приміщення.	Стіна,	яка	здавала-
ся	суцільною	й міцною,	раптом	злегка	затремтіла,	і по ній	немов	
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пробігли	хвилі.	Це було	складно	помітити,	особливо	за погано-
го	освітлення,	і якби	діти	напружено	не вдивлялися,	то ніколи б	
не звернули	увагу	на ці	легкі	коливання.	Тим	паче	ніхто б	не чекав	
від	стіни,	що	вона	раптом	затремтить	від	вітру.
—	Ти	це теж	бачила? —	запитав	Ромчик.	Не чекаючи	відповіді,	

він	наблизився	до підозрілого	об’єкта	й узявся	обмацувати	кожен	
сантиметр.	За мить	радісно	закричав:
—	Є!	Тут	щось	є!
Під	натиском	хлопця	частина	стіни	раптом	прогнулася.	Він	

штовх	нув	сильніше,	стіна	піддалася,	і пролунав	звук	паперу,	що	
рветься.	Ромчик	просунув	руку	в щілину	й потягнув	на себе	лист,	
поки	не відірвав	його	до самого	низу.	Виявилося,	що	частина	стіни	
була	дбайливо	та професійно	заліплена	спеціальними	шпалерами,	
на яких	навіть	повторювалися	малюнки	зі стіни.	Стик	був	явно	сві-
жий —	клей	не встиг	добре	висохнути.
А	за цією	псевдостіною,	просто	як у старій	казці	про	Буратіно,	

виявилися	двері.	Ромчик	натиснув	на ручку	та штовхнув —	вони	
зі скрипом	відчинилися.

Святоша

Деякий	час	очі	Даші	та Ромчика	звикали	до темряви.	А тоді	пе-
ред	ними	відкрилася	невелика	підсобна	кімната.	Посередині —	сті-
лець,	на ньому	хтось	сидить.	Підсвітивши	телефоном	кімнату,	діти	
розгледіли,	що	то чоловік,	якого	прив’язали	до крісла	та натягнули	
пов’язку	на обличчя.	Полонений	став	видавати	дивні	звуки,	схожі	
на радісне	мукання, —	тугий	джгут	заважав	говорити.	Його	Ромчик	
відразу ж	зняв	і взявся	звільняти	руки	незнайомця.	Коли	пов’язка	
спала,	чоловік	сказав:
—	Уф-ф,	ну нарешті!
А	Даша	вигукнула:
—	Це ж	Директор!
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—	Так,	а хто ж	іще, —	підтвердив	звільнений	полонений.
Ромчик	ще розв’язував	вузли,	якими	чоловік	був	прикутий	до	

стільця,	а той	уже	почав	говорити.	Він	розумів,	що	в дітей	уже	
назбиралося	чимало	запитань	про	те,	що	відбувається	навколо	
та	що	це все	означає.
—	А як ви	знайшли	цю	кімнату? —	насамперед	запитав	Директор.
Даша	звернула	увагу,	що	він	не запитав:	«Як	ви	мене	взагалі	

знайшли?»,	а лише	про	кімнату.	Цікаво	чому…
—	Нам	допоміг	якийсь	Голос, —	відповів	Ромчик.
—	А-а-а,	значить,	Святоша	все ж	допоміг	вам! —	задоволено	ска-

зав	Директор. —	Він	допомагає	далеко	не всім…
—	А хто	це? —	запитав	Ромчик.
—	Микола	Святоша,	хранитель	храму…	Він	жив	в одинадцятому	

столітті,	багато	сотень	років	тому…
Даша	з братом	здивовано	переглянулися.
—	Взагалі-то	у звичайному	житті	його	звали	Святослав	Да-

видович,	він	був	князем	Луцьким,	сином	чернігівського	князя	
та правнуком	знаменитого	Ярослава	Мудрого.	Але	вирішив	при-
святити	себе	Богу,	пішов	у монастир —	це називається	«прийняти	
постриг» —	до Лаври.	Вважається,	що	саме	він	ще за князювання	
дав	кошти	на будівництво	цієї	церкви.	А коли	став	ченцем,	ви-
конував	роль	вартового,	ключника	на вході	до Лаври —	у церкві,	
яку	сам	і побудував…
—А	як він… —	почав	було	Ромчик.
—	Із вами	спілкувався? —	підхопив	Директор. —	Схоже,	він,	як	

і раніше,	доглядає	за своїм	храмом.	Але	це ж	диво,	що	він	із вами	
заговорив —	раніше	про	це тільки	легенди	ходили.
—	А чому	він	сказав,	що	не може	нічого	нам	розповісти,	а зуміє	

тільки	відповісти	на запитання?
—	Щоб	охороняти	таємниці,	подейкують,	він	дав	обітницю	не	

розповідати	про	те,	що	знає,	і про	те,	що	відбувається	всередині	
церкви,	щоб	цим	не скористалися	злі	сили.	Але	він	може	давати	
короткі	відповіді,	хоч	тільки	тому,	хто	знає,	які	запитання	ставити.



—	А як ви	сюди	потрапили?	І хто	вас	зв’язав? —	із нетерпінням	
випалила	Даша	те,	що	вже	давно	вертілося	на язику.
—	Це довга	історія… —	задумливо	сказав	Директор. —	Але	спро-

бую	розповісти	коротко,	тому	що	нам	треба	ще багато	чого	встиг-
нути.
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Розділ 8  
Однією таємницею  

менше

Розповідь Директора

—	Якось	до мене	прийшов	Білдер, —	почав	Директор	і подивив-
ся	на дітей,	що	перезирнулися	на тому	імені. —	Бачу,	ви	вже	по-
знайомилися	з цією	людиною.
Даша	й Ромчик	кивнули.
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—	Він	справляв	гарне	враження —	приніс	якийсь	старовинний	
малюнок,	що	випадково	купив	на блошиному	ринку	в дивного	
продавця	старих	речей;	говорив,	що,	можливо,	це план,	по якому	
можна	знайти	скарби	Лаври.	«Вони	належать	усьому	народу	та ста-
нуть	великим	історичним	відкриттям», —	говорив	він… —	Дирек-
тор	зітхнув. —	Ми	взялися	за спільні	пошуки	відповідей,	але	що	
ближче	просувалися	до розгадок,	то більше	змінювався	тон	роз-
мови	цього	Білдера.	І зрештою	стало	очевидним,	що	скарби	йо-
му	потрібні	для	особистих	цілей —	не ділитися	з усіма	людьми,	
не передавати	до музею,	а просто	заробити	більше…	Ще більше	
грошей! —	Директор	ще раз	зітхнув.	Було	видно,	як нелегко	йому	
визнавати,	що	він	так	сильно	помилився	в людині.
—	А чому	він	звернувся	до вас? —	запитала	Даша.
—	Хороше	запитання… —	зробив	паузу	Директор. —	На карті,	

яку	ви	вже	бачили,	був	зображений	символ	ключа,	який	указував	
на стару	ключницьку.	Вона ж	пізніше	була	перенесена	до іншо-
го	будинку,	де зараз	розміщується	Музей	мікромініатюр,	у яко-
му	я працюю.	Тож	він	і прийшов	до мене. —	Директор	зупинився	
й ніби	роздумував,	що	варто	розповідати,	а	що —	ні,	але	згодом	
продовжив. —	Білдер,	можна	сказати,	звернувся	«за	адресою»,	
тому	що	я теж	цікавився	темою	скарбу…	Але	в мене	на це були	
свої	причини.
Діти	здивовано	покосилися	одне	на одного,	а Директор	про-

довжив:
—	Якимось	чином	Білдер	це теж	зрозумів.	І став	вимагати	від	

мене	відповідей,	які	я зовсім	не хотів	йому	давати… —	ще раз	зіт-
хнув	Директор. —	І тоді	цей	чоловік	перестав	прикидатись,	і взявся	
погрожувати.	А коли	зрозумів,	що	я нічого	не скажу,	замкнув	мене	
в цій	комірчині…
—	Що-о-о???
—	Та не сам,	звичайно, —	Директор	зреагував	на подив	дітей. —	

А його	люди…	Вони,	до того	ж,	ще й	будівельники —	бачите,	як	
професійно	замаскували	двері.	Це старий	будівничий	виверт.
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—	А звідки	малюнок	з’явився	на сайті	квестів?	Це Білдер	його	
розмістив? —	Ромчик	згадав	про	те,	що	досі	вимагало	відповіді.
—	Дуже	слушне	запитання, —	усміхнувся	Директор. —	Його	роз-

містив	я…
—	Але	як,	вас же	зв’язали?!
Директор	кивнув	і продовжив:
—	Коли	я зрозумів,	що	Білдер	від	погроз	перейде	до дій,	я вжив	

деяких	заходів —	що	встиг,	оскільки	часу	було	обмаль.	Тоді	й роз-
містив	малюнок	на сайті	квестів,	де ви	його,	власне,	знайшли.
—	А якби	ми	його	не знайшли?	Чому	ви	були	впевнені,	що	хтось	

розгадає	секрети	малюнка?
—	Ще одне	влучне	запитання, —	усміхнувся	Директор. —	Ко-

ли	я зрозумів,	що	Білдер	становить	небезпеку,	потрібно	було	дія-
ти	якомога	швидше,	щоб	попередити	хоч	когось.	Але	це потрібно	
було	організувати	ще й	так,	щоб	випадкові	люди	не змогли	лег-
ко	розшифрувати	підказки —	люди	Білдера	вже	повсюди	стежили	
за мною.	І тоді	я познайомився	з Дашею…
Ромчик	запитливо	подивився	на сестру —	та з подивом	розвела	

руками,	мовляв,	сама	нічого	не розуміє.
—	До нас	прийшли	на літню	екскурсію	учні.	Серед	них	була	й Да-

ша, —	став	роз’яснювати	Директор. —	Я звернув	на неї	увагу,	тому	
що	вона	ставила	найбільше	запитань,	до того ж	заглиблювалась	
у хитромудрі	деталі:	як те зроблено,	як це;	чому	так,	а не інакше…	
А, окрім	того,	Дашу	зацікавила	особливо	дорога	мені	мініатюра,	
хоча	на неї	зазвичай	звертають	менше	уваги, —	я говорю	про	за-
мок	і ключ.
—	То це ви	дописали	на ній	«12	зодчих»?	Раніше,	здається,	я там	

не бачила	такого.
—	Абсолютно	правильно, —	підтвердив	Директор. —	Я сподівав-

ся,	коли	ти,	Дашо,	знову	потрапиш	до музею,	то передусім	зазир-
неш	до цієї	мініатюри.
—	Чому	ви	взагалі	сподівалися,	що	вона	знову	прийде	до му-

зею? —	втрутився	Ромчик.
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—	Під	час	нашої	зустрічі	Даша	розповіла	мені,	що	в неї	є	стар-
ший	брат,	який	цікавиться	загадками	й шукає	їх	на сайті	квестів, —	
мабуть,	це ти	і є,	Романе?	Тож	я розмістив	зображення	на сайті	
з надією,	що	ви	зацікавитеся	цим	і вирушите	на пошуки…	Це все,	
що	я встиг	зробити,	поки	мене	не схопили	люди	Білдера.
—	Як	ви	могли	бути	впевнені,	що	саме	ми	станемо	розгадува-

ти	цей	квест?	І	що	ми	зможемо	відкрити	карту? —	поцікавився	
Ромчик.
—	А пам’ятаєш,	як ви	відкрили	доступ	до цієї	гри?
—	Ну, здається:	планшет	лежав,	потім	упав,	тоді	його	схопила	

Даша,	і сайт	відкрився…
—	Ну от…
—	Що	«от»? —	не зрозумів	Ромчик.
—	Коли	Даша	підхопила	планшет,	сайт	відкрився…	Правильно?
Дівчинка	кивнула.
—	Це ж	і був	ключ! —	сказав	Директор.
Поки	що	ані	Даша,	ані	Ромчик	нічого	не розуміли.
—	Відбиток	пальця…	Ключем	був	відбиток	Дашиного	пальця.
—	Як?!	Де ви	його	взяли? —	дивувався	Ромчик.
—	Я зняв	його	під	час	екскурсії,	коли	Даша	розглядала	міні-

атюру.	І використав	у якості	ключа	до малюнка	на сайті.	Щоб	сто-
ронні	люди	не змогли	відкрити	його	та втрутитися	в пошук.
—	Але	Білдер	усе ж	таки	вирахував	це і зв’язався	з нами, —	про-

довжив	Ромчик.
—	Так? —	трохи	здивовано	сказав	Директор. —	Потрібно	відда-

ти	йому	належне…	Хоча,	я, мабуть,	передбачав…	А як конкретно	
він	це зробив?
Ромчик	і Даша	навперебій	стали	розповідати,	що	з ними	відбу-

лося	до цього	часу:	і про	музей	Шевченка,	і про	Білдера,	і про	пе-
чери,	і про	стеження.	Тільки	про	перевдягання	в ченця	посороми-
лися	розповідати.
—	А як же	вам	вдалося	сховатися	від	людей	Білдера?	Навіть	ме-

ні	це не вдалося!
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—	Та, нам	довелося	трохи	замаскуватися, —	загадково	відповів	
Ромчик,	а Даша	знічено	опустила	погляд,	тож	Директор	не став	
розпитувати	далі.
—	Молодці,	які ж	ви	молодці!	Навіть	не уявляєте,	який	я щасли-

вий! —	сказав	чоловік	із радісним	піднесенням	і продовжив: —	
А частина	карти	з печери	у вас	із собою?
Даша	зняла	нерозлучний	рюкзачок	і дістала	з потайної	кишень-

ки	«уривок»	малюнка —	ту частину,	яку	вони	знайшли	в схованці	
Ближніх	печер.
—	Але	ви	все-таки	розкажіть	нам, —	простягаючи	малюнок,	ска-

зала	Даша, —	про	той	скарб,	що	стільки	людей	за ним	ганяється,	
а деякі	навіть	готові	робити	страшні	речі?
—	Так,	мабуть,	саме	час	вам	це розповісти…

Легенда про скарб

—	Історія	скарбу	бере	початок	із давніх-давен,	майже	тисячу	ро-
ків	тому,	і пов’язана	з легендою	про	будівництво	головного	храму	
Лаври —	Успенського	собору, —	завів	свою	розповідь	Директор. —	
Усе	почалося	з того,	що	чотирьом	зодчим,	тобто	будівничим,	у Кон-
стантинополі,	що	був	тоді	столицею	могутньої	Візантії,	явилася	Ді-
ва	Марія,	мати	Ісуса	Христа.	Вона	мовила:	«Хочу	спорудити	в Києві	
свою	церкву», —	і в повітрі	побачили	вони	план	чудової	церкви,	
яку	повинні	були	звести.	Також	Богородиця	забезпечила	зодчих	
золотими	монетами	на витрати	для	будівництва.	Легенда	гово-
рить,	що	вони	отримали	золота	на три	роки.	Будівничі	дісталися	
Києва	та звели	церкву,	таку ж	гарну	та величну,	якою	вона	явилася	
їм	серед	хмар, —	натхненно	оповідав	Директор. —	А зодчі	так	і за-
лишилися	в монастирі:	вони	разом	із вісьмома	іншими	будівель-
никами	поховані	в лаврських	печерах.
—	Тепер	зрозуміло,	чому	схованка	зі схемою	була	в печері,	де по-

ховані	будівничі	храму, —	кивнув	Ромчик.
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Директор	зробив	паузу,	щоб	діти	«переварили»	інформацію,	
і продовжив:
—	Частину	монет,	які	зодчі	отримали	від	Богородиці,	вони	за-

клали	в стіни	храму.
—	А навіщо	взагалі	потрібно	було	закладати	гроші	в стіни? —	

поцікавилася	Даша.
—	За легендою,	ці	монети —	дар	Богородиці,	що	має	чудодійну	

силу.	Вони	оберігають	храм	від	руйнувань, —	відповів	Директор. —	
І відтоді	на захист	надзвичайної	цінності	обиралися	віддані	лю-
ди —	«посвячені»,	які	берегли	таємницю	монет.	Вони	називалися	
ключниками,	тому	що	зберігали	ключі	від	цієї	таємниці…
У	голосі	Директора	з’явилися	загадкові	нотки,	тож	діти	з особ-

ливим	інтересом	поглянули	на чоловіка.	Але	далі	він	продовжив	
звичайним	тоном:
—	Чутки	про	скарб	із дивовижними	монетами	багатьом	не да-

вали	спокою	впродовж	століть.	Відома	історія	двох	ченців	Василя	
та Федора,	які	знали,	де знаходяться	монети.	Довідався	про	скарб	
і київський	князь	Святополк	Ізяславович,	відомий	своєю	жадібні-
стю	та скупістю,	і намагався	вивідати	таємницю	в ченців.	Він	ка-
тував	Федора	вогнем,	тримав	без	хліба	й води,	але	той	не видав	
таємниці,	де заховані	дорогоцінні	монети.
—	Напевно,	Василь	і Федір	теж	були	ключниками? —	припустив	

Ромчик.
—	Можливо,	ти	маєш	рацію, —	кивнув	Директор. —	Також	слід	

згадати,	що	для	того,	щоб	уберегти	чудодійні	монети	від	зайвої	
уваги	шукачів	скарбів,	лаврська	легенда	розповідала	не про	мо-
нети,	а про	скарб,	захований	варягами.
Діти	уважно	слухали.
—	У цю	легенду	легко	повірили,	тому	що	про	участь	варягів	

у будівництві	храму	було	відомо.	Наприклад,	розповідали	про	
знатного	варяга	Шимона	Африкановича,	який	теж	жертвував	кош-
товності	на будівництво.	Тож	люди	думали,	що	йдеться	саме	про	
цей	скарб…
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—	Але	це було	не так? —	підхопила	Даша.
Директор	кивнув	і продовжив:
—	На мою	думку,	ти	маєш	рацію.	Адже	ця	легенда	допомогла	

захистити	монети	на деякий	час.	Однак	на цьому	історія	скарбу	
не закінчилася.	У сімнадцятому	столітті	храм	розширювали.	Цим	
займався	знаменитий	київський	митрополит	Петро	Могила.	Він	
теж	був	посвяченим	і знав	секрет	чудесного	скарбу.	От саме	під	
час	перебудови	монети	знову	зібрали	й заховали	в тимчасовому	
сховку,	щоб	після	поновлення	й добудови	повернути	їх	на місце.	
Однак	назад	вони	повернені	не були,	адже	країну	попереду	чека-
ло	чимало	потрясінь:	козацькі	повстання,	боротьба	за незалеж-
ність	та інші	історичні	події,	що	завадили	поверненню	чудесних	
монет	на їхнє	законне	місце.	Точніше,	повернення	відклалося	
до кращих	часів.	Ну а місце	зберігання	чудодійних	монет	пере-
давалося	від	ключника	до ключника.
Директор	поглянув	на дітей —	ті	пильно	дивилися	на нього,	

а по очах	було	помітно,	що	в них	залишалося	ще чимало	запитань.
—	А	що,	Шевченко	теж	був	посвяченим,	тобто	ключником?
—	Ви	правильно	здогадалися.	Його	вибрали	за те,	що	він	зро-

бив	вагомий	внесок	у розвиток	Батьківщини	та став	надією	нашого	
народу.	Ключників	не обов’язково	вибирали	з-поміж	чернечої	бра-
тії.	Проте	основними	вимогами	були	віра	та дотримання	християн-
ських	принципів.	Посвяченим	могла	стати	тільки	людина	з чистою	
совістю,	відкритим	серцем,	яка	турбується	про	свій	народ	і слугує	
прикладом	для	інших.	А ще ключниками	вибирали	людей,	які	во-
лоділи	якимось	особливим	даром.	Тарас	Шевченко	мав	не тільки	
сильну	віру,	а й	талант	великого	поета	й прекрасного	художника.
—	А звідки	ви	стільки	знаєте	про	ключників? —	поцікавилася	

Даша.
—	Думаю,	ви	вже	й самі	здогадалися… —	пролунала	ухильна	

відповідь.
—	Та-а-ак!.. —	одночасно	вигукнули	Даша	й Ромчик. —	Тож	ви	

теж…	ключник?
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Директор	не підтвердив,	але	й не став	заперечувати,	а втім,	про-
довжив:
—	Однак	понад	сто	років	тому,	у дев’ятнадцятому	столітті,	знан-

ня	про	місце	зберігання	монет	було	розділене,	тому	що	виникла	
небезпека,	що	секрет	може	потрапити	до нечистих	рук.
І	частина	секрету	зникла	на деякий	час	навіть	із поля	зору	ключ-

ників.	Аж	до останніх	подій,	коли	Тараса	Григоровича	заарештува-
ли	в 1847	році	за участь	у таємному	визвольному	товаристві —	Ки-
рило-Мефодіївському	братстві.	Його	віддали	в солдати	й вислали	
далеко	на схід,	до району	біля	Аральського	моря,	що	на терито-
рії	сучасного	Казахстану.	Імовірно,	знаючи	про	майбутній	арешт,	
Шевченко	й надіслав	половину	малюнка	із зашифрованим	планом	
своїм	друзям	у Качанівку.
—	А чому	саме	Качанівка?
—	Тільки	там	знайомі	Шевченка	могли	впізнати	картину	його	

друга	Штернберга,	тому	що	той	колись	гостював	у Качанівці.	А су-
провідний	текст,	який	Тарас	Григорович	написав	на схемі:	«По-
їдеш	далеко,	побачиш	багато.	Не забудь», —	це ті ж	слова,	якими	
він	свого	часу	підписав	Кобзар	на подарунок	Штернбергу.
—	Але ж	ми	дізналися,	що	це за картина!	Могли	дізнатися	й ін-

ші, —	слушно	зауважив	Ромчик,	адже	в нього	був	досвід	розгаду-
вання	квестів.
—	Колись	тільки	спільні	друзі	знали	про	цей	напис	на Кобза-

рі.	Широкій	публіці	про	це присвячення	Штернбергу	стало	відомо	
значно	пізніше,	тільки	через	50	років…	Та й	картина	тоді	містила-
ся	в садибі	друзів	у Качанівці,	а не в київському	музеї, —	продов-
жив	Директор. —	Тобто	можна	казати,	що	ця	частина	схеми	була	
надійно	захищена.
Чоловік	перевів	дух,	а за мить	продовжив:
—	Іншу	частину	малюнка	Тарас	Григорович	заховав	у печерах	

під	час	відвідувань	Лаври	задля	художніх	замальовок.	Він	позна-
чив	це місце	своїм	фірмовим	знаком —	підписом	у вигляді	рим-
ської	цифри	три.



—	Ми	такий	підпис	бачили	в музеї,	на дуже	красивій	криштале-
вій	печатці, —	пригадала	Даша.
—	Ця	печатка	з римською	ІІІ	також	означає	дві	суміщені	про-

писні	букви	імені —	Т	і Ш:	Тарас	Шевченко. —	Ураз	чоловік	знітив-
ся. —	Але	Білдер	теж	здогадався,	що	саме	означає	ІІІ	на схемі.	Тіль-
ки	в нього	не було	іншої	частини	загадки,	Білдер	не знав,	де саме	
шукати	підказку.	Адже	довжина	Ближніх	печер,	зазначених	на схе-
мі,	становить	майже	пів	кілометра.	Знайти	там	маленький	секрет-
ний	сховок —	завдання	практично	нездійсненне.	А це саме	та	час-
тина	знань,	яка	зберігалася	ключниками…
Директор	на секунду	зупинився,	а потім	закінчив:
—	Але,	оскільки	я нічого	не розповів	Білдеру,	він	сподівався,	що	

саме	ви	розгадаєте	шлях	до цієї	схованки.	Найімовірніше,	він	мір-
кував	так:	ті	люди,	які	знайдуть	квест,	і приведуть	його	до іншої	
частини	малюнка.	Так	Білдер	вас	виявив,	і саме	тому	почав	«допо-
магати».	Але	водночас	організував	за вами	стеження.
—	Але ж	карта	могла	взагалі	ніколи	не знайтися!	А ключники	

знали	тільки	частину	схеми.
—	Так,	карта	справді	знайшлася	саме	тоді,	коли	це було	потріб-

но, —	відповів	Директор.
—	Як	це? —	не зрозуміли	діти.
—	Ви ж	не думаєте,	що	все	це було	випадково:	і те,	що	ви	зібра-

лися	зранку	подивитися	сайт	із квестами,	і	що	Ромчик	знайшов	
там	карту,	і	що	Даша	випадково	зловила	планшет? —	із загадко-
вою	усмішкою	запитав	Директор.	А тоді	додав: —	Погляньмо	те-
пер	на другу	частину	схеми.	Я не хотів	її ані	запам’ятовувати,	ані	
фотографувати,	щоб	випадково	не проговоритися	Білдеру.	Тож	
зазирнімо	туди	разом…	Не заперечуєте? —	посміхнувся	Дирек-
тор,	бо й	так	було	зрозуміло,	що	діти	з нетерпінням	чекали	цьо-
го	моменту.
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Розділ 9  
Новий план

І знову загадка

Ромчик	дістав	свій	планшет,	щоб	відкрити	фотографію	першої	
частини	малюнка.	Водночас	Директор	розгорнув	новий	уривок.	
На ньому	була	дзвіниця	Лаври	й Успенський	собор —	такі	ж,	яки-
ми	їх	зображено	на великій	картині	в музеї.
Тепер	стало	видно	продовження	стрілки,	яка,	ймовірно,	вка-

зувала	на чергове	важливе	місце.	Вона	проходила	крізь	лаврську	
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дзвіницю	й вела	до Успенського	собору,	а кінець	стрілки	вказував	
на його	ліву	сторону.	Унизу	був	напис:	«Святоша?».
—	Ось	воно! —	збуджено	промовив	Директор.
Діти	здивовано	подивилися	на нього,	бо відновлений	малюнок	

їм	досі	ні про	що	не говорив.
—	Погляньте,	стрілка	вказує	ось	сюди,	на стіну	зліва.	Це права	

нижня	прибудова,	або	приділ	Іоанна	Богослова.
—	А чому	стіна	розташована	зліва,	а називається	«права	прибу-

дова»? —	поцікавилася	Даша.
—	На малюнку	храм	зображений	із боку	Дніпра,	тому	стіна	від	

нас	ліворуч.	Але	відвідувачі	Лаври	дивляться	на храм	від	входу,	
і для	них	ця	прибудова	розташована	праворуч.
—	Але	що	особливого	в цій	прибудові?	Чому	ви	так	зраділи? —	

продовжила	Даша.
—	Усе	ти	помічаєш,	Дашо!	Для	мене	це приголомшливо,	адже	

саме	права	прибудова —	єдина,	яка	не була	зруйнована	під	час	
вибуху.
Схоже,	для	дітей	це стало	сюрпризом,	адже	вони,	коли	бували	

в Лаврі,	завжди	бачили	перед	собою	увесь	собор —	цілий	і неуш-
коджений,	вишуканий	і величний.
—	Справа	в тому,	що	в часи	Другої	світової	війни,	під	час	на-

цистської	окупації	Києва	1941	року,	Успенський	собор	був	підір-
ваний.	І тільки	одна	частина	собору	залишилася	не	зруйнованою	
вибухом —	прибудова	Іоанна	Богослова.	Цей	єдиний	вцілілий	фраг-
мент	простояв	чимало	років,	аж поки	собор	не стали	відновлювати	
в 90-ті	роки	минулого	століття.	Але	й зараз,	якщо	уважно	на нього	
подивитися,	можна	помітити,	що	купол	над	правою	бічною	при-
будовою	відрізняється	від	усіх,	тому	що	був	побудований	раніше.
—	А хто ж	підірвав	такий	прекрасний	собор?	Кому	це знадоби-

лося? —	обурено	запитала	Даша.
—	Це,	Дашо,	вже	зовсім	інша	історія —	історія	Другої	світової	

війни.	Вона	дуже	довга	й заплутана,	може,	якось	розповім.	Але	для	
нашої	з вами	історії	важливо,	що	під	час	цього	жахливого	вибуху	
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не постраждала	тільки	одна	частина	храму —	права	прибудова.	
І, схоже,	ми	тепер	знаємо,	чому	саме!
—	Ми	знаємо? —	здивувався	Ромчик.
—	Думаю,	що	так.	Раніше	ми	тільки	здогадувалися,	що	вона	

збереглася	не просто	так.	А тепер	це припущення,	сподіваюся,	
знайде	своє	підтвердження…	Прибудова	не постраждала	через	
те,	що	там	були	заховані	монети —	дар	Цариці	з Влахерни,	а точ-
ніше	матері	Ісуса	Христа! —	захоплено	вигукнув	Директор. —	Са-
ме	вони,	володіючи	чудодійною	силою,	зберегли	прибудову	від	
руйнування!	Для	того	зодчі	храму	свого	часу	й заклали	монети	
в усі	стіни	Лаври!
—	А потім	їх	переклали? —	уточнив	Ромчик.
—	Саме	так.	Як	я вже	розповідав,	коли	Петро	Могила	здійсню-

вав	перебудову	Успенського	собору,	йому	довелося	на час	будів-
ництва	перемістити	монети	в одне	місце,	щоб	пізніше	повернути	
їх	у стіни	оновленої	церкви.	Думаю,	ми	тепер	знаємо,	куди	він	їх	
сховав! —	радісно	промовив	Директор. —	А ті	події,	що	відбулись	
у країні	пізніше,	тільки	відклали	повернення	монет,	 і знахідка	
терпляче	чекала	свого	часу…	Та, схоже,	цей	час	нарешті	настає!
Директор	натхненно	подивився	на дітей:
—	Але	попереду	ще багато	роботи	й чимало	запитань! —	сказав	

він	і діловито	продовжив: —	Подивімося	на карту	уважніше.
Усі	схилилися	над	малюнком.
—	Бачите, —	обережно	провів	рукою	за зображеною	вказівкою	

Директор, —	стрілка	спрямована	на бічну	прибудову,	але	насправді	
ця	стіна	вкрай	велика	та висока —	так	просто	монети	годі	й шука-
ти.	Повинна	бути	ще якась	підказка…
—	Наприклад,	ось	ця:	«Святоша?», —	запропонував	Ромчик.
—	Тут	ще є	знак	питання.	Може,	Шевченко	й сам	не був	упевне-

ний, чи	саме	це… —	уголос	розмірковував	Директор.
—	А раптом	знак	питання	означає,	що	потрібно	поставити	за-

питання?	А	що,	як це означає	«запитати	у Святоші»?	Так,	як ми	
це вже	робили! —	запропонувала	Даша.
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—	Добре,	Дашо, —	пожвавився	Директор. —	Це справді	слуш-
не	припущення.	Я, власне,	тому	й пішов	до Надбрамної	церкви,	
щоб	перевірити	цю	гіпотезу.	І вас	туди	направив…	Але	не розра-
ховував,	що	мене	так	швидко	схоплять… —	поскаржився	він,	потім	
струснув	головою. —	Ну то	що,	спробуймо	спитати	у Святоші.	Най-
складніше —	це придумати	правильні	запитання.	Адже	ми	не дуже	
уявляємо,	що	шукаємо	та про	що	маємо	говорити.
—	А ми	вже	налагодили	з ним	бесіду —	через	абетку, —	сказав	

Ромчик. —	Саме	так	Святоша	сам	зможе	підказати,	що	саме	ми	
шукаємо.
—	Якщо	так,	то не варто	гаяти	часу.	Хутчіше	почнімо! —	зрадів	

Директор.
Даша	розгорнула	аркуш	паперу,	на якому	вже	був	написаний	алфа-

віт	і слова,	складені	раніше:	«Узрі двьрь».	Директор	відразу	запитав:
—	То ви	навіть	зрозуміли,	що	це означає?!
—	Ну, не відразу,	звичайно, —	скромно	відповів	Ромчик. —	Але	

разом	у нас	вийшло, —	з усмішкою	кивнув	він	на Дашу.
—	Добре…	Дуже	добре!	Тоді	продовжуйте! —	бадьоро	сказав	Ди-

ректор.
І	діти	завели	розмову	зі Святошею:
—	Вельмишановний	Миколо	Святошо,	ти	готовий	продовжува-

ти? —	звернулися	вони	до Голосу.
—	Так…	Директор —	хороша	людина, —	повторився	Святоша.
Тож	Даша	з Ромчиком	повернулися	до тієї ж	гри —	вгадування	

за літерами.	Цього	разу	процес	зайняв	трохи	більше	часу,	тому	що	
довелося	вгадувати	більше	слів.	У результаті	склалося	таке:	«Прит-
вор торжники долу вогонь».
—	Та-а-ак, —	задумливо	протягнув	Директор, —	тепер	тільки	за-

лишилося	зрозуміти,	що	все	це означає…	Хоча,	«притвор» —	зрозу-
міло,	це вхід	до церкви.	«Торжники» —	це старовинне	слово	на по-
значення	продавців.	Раніше	базари	називали	торжищами,	ось	від	
цього	й походить	слово.	А як пов’язані	базари	й надбрамна	цер-
ква?	Ходімо,	мабуть,	до входу,	там	і подивимось.
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Вони	піднялися	до церкви.	Уздовж	проходу	стіни	були	при-
крашені	виразними	малюнками,	які	зображують	колони	людей	
у яскравому	одязі.	Даша	пішла	вперед,	дорогою	роздивляючись	
зображення.	В арочному	проході	вона	підняла	голову,	щоб	роз-
дивитися	фреску	нагорі.	Вона	зображувала	якусь	метушню:	лю-
ди	розбігалися	вусібіч,	перевертаючи	кошики,	глечики	та клітки	
з птахами,	а попереду	скакали	маленькі	овечки.	Усі,	мабуть,	зля-
калися	чоловіка	із золотим	німбом,	який	гнався	за ними,	розма-
хуючи	палицею.	Директор,	помітивши,	куди	дивиться	Даша,	про-
коментував:
—	Цікаво,	правда?	Це Ісус	виганяє	торговців	із храму… —	він	зу-

пинився	замислившись	і вигукнув, —	Ну звичайно	ж!	Торговці —	
це ж	«торжники».	За біблійними	переказами,	Ісус	вигнав	усіх,	хто	
продає	та купує,	із храму,	щоб	його	«не	робили	будинком	торгівлі».	
Дашо!	Схоже,	ти	наблизила	нас	до розгадки, —	радісно	проголосив	
Директор. —	Яке	слово	в нас	там	ще залишилося?
—	Слова	«долу»	і «вогонь», —	підказав	Ромчик,	який	доречно	

прихопив	папірець	зі словами.
—	«Долу» —	це,	мабуть,	означає	«вниз»,	додолу.	Тож,	найімовір-

ніше,	потрібно	шукати	щось	унизу.	Роздивімось	уважно	навкруги.
Діти	присіли	біля	проходу:	Ромчик	зліва,	Даша	справа.
—	Я	щось	бачу, —	вигукнув	хлопець, —	схоже	на цифру	ІІІ.
Усі	схилилися	над	знахідкою	Ромчика.	Дійсно,	ліворуч,	аж біля	

підлоги,	була	позначка	римської	цифри	три	в колі,	схожа	на вже	
знайомий	дітям	підпис	Шевченка.
—	Але	більше	тут	нічого	немає,	я все	уважно	оглянув.
—	Може,	ти	не побачив	у сутінках? —	припустила	Даша.
—	Та ні,	я підсвітив, —	розгублено	відповів	Ромчик. —	Телефо-

ном,	не свічкою,	звичайно, —	іронічно	мовив	він.
—	А може	якраз	потрібно	було	свічкою, —	з посмішкою	відпо-

віла	Даша.
—	Стоп!	Молодці!	Ну звичайно! —	вигукнув	Директор. —	Остан-

нє	слово	«вогонь»:	тут	справді	потрібна	справжня	свічка.
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Він	пройшов	углиб	церкви	й повернувся	із запаленою	свічкою.	
Потім	присів	біля	символу	ІІІ	й став	обережно	водити	свічкою	зни-
зу	вгору,	паралельно	до стіни.	У всіх	перехопило	подих —	і це на-
віть	було	доречно,	бо від	дихання	полум’я	відхилялося б	і лиза-
ло	стіну,	залишаючи	на ній	темні	плями	кіптяви.	І через	них	діти	
не відразу	помітили	б,	як там	стали	прозирати	якісь	лінії.	Одна	
за одною	вони	складалися	в малюнок.

Потрібен новий план

Малюнок	на стіні	виявився	схемою.	Досить	простою.	На ній	
було	видно	два	вікна	та колону	між	ними.	Від	лівого	підвікон-
ня	по центру	йшла	лінія	вниз,	а	далі	повертала	праворуч.	Біля	
неї	стояли	цифри:	6	(поки	напрямок	вів	униз)	і 12	(коли	повер-
нув	праворуч).	Лінія	закінчувалася	стрілкою,	під	нею	був	сим-
вол	ключа.
—	Яромире,	у тебе	планшет	далеко? —	запитав	Директор.
—	Завжди	під	рукою, —	відгукнувся	Ромчик.
—	Знайди,	будь	ласка,	фотографію	задньої	частини	Успенсько-

го	собору.	Спробуємо	накласти	цю	схему	на зображення	прибу-
дови.	Також	прошу	сфотографувати	цей	рисунок	на стіні.	Та про	
всяк	випадок	поквапся…
Ромчик	передусім	зробив	фото,	 і дуже-дуже	вчасно —	лінії	

раптом	почали	зникати,	а вже	за хвилину	від	них	не залиши-
лося	й сліду.
Потім	хлопець	знайшов	потрібну	світлину —	для	нього	це було	

простою	справою, —	і через	мить	усі	вже	розглядали	зображення	
самої	прибудови	та поєднували	його	зі схемою	на стіні.
—	Найімовірніше,	тут	вікна	першого	поверху —	на це вказує	

рівний	класичний	візерунок	на верхній	частині	колони.	Колони,	
які	вище,	завершуються	більш	химерними,	так би	мовити,	«ба-
роковими»	капітелями.
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—	Ще треба	розібратися	з цифрами, —	згадав	Ромчик, —	щоб	
правильно	вирахувати	масштаб.	Як	гадаєте,	що	вони	означають?	
Сантиметри чи	метри?
—	За часів	Шевченка	в Російській	імперії,	до якої	входила	Укра-

їна,	найпоширенішою	була	англійська	система	виміру.	А це	оз-
начає,	що	значення	цих	цифр	треба	шукати	серед	дюймів	і фу-
тів.	Дюйм —	це приблизно	два	з половиною	сантиметри,	а 1	фут	
складається	з 12	дюймів,	тобто	близько	тридцяти	сантиметрів.	
Тож	спробуймо	підставити	ці	цифри.
Ромчик	«поворожив»	над	картинками.
—	Якщо	підставляти	фути,	то сховок	розміщено	на глибині	двох	

метрів	під	землею.	А як рахувати	дюймами… —	запропонував	Ром-
чик,	і всі	завмерли,	дивлячись	на екран.	Схема	вправно	наклада-
лась	на фотографію	та вказувала	на точку	нижче	від	вікна.	Але	вона	
розташовувалась	над	самою	поверхнею	землі.
—	Я б	нізащо	не здогадався	там	шукати, —	сказав	хлопець. —	

Але ж	це просто	стіна!	Як	там	знайти	скарб?
—	І	що	означає	ось	цей	ключ? —	Даша	показала	на символ	з ма-

люнка.
Директор	загадково	усміхнувся:
—	Ключ —	це той	артефакт,	який	передавався	від	хранителя	до	

хранителя,	від	ключника	до ключника, —	сказав	він. —	Тепер	ми	
з вами	знаємо,	куди	його	потрібно	прикласти…
Діти	переглянулися:
—	То виходить,	ви	знаєте,	де той	ключ	і як він	працює?
Директор	кивнув	і продовжив:
—	Але	тепер	виникає	інша	проблема:	Білдер	і його	люди.	Вони	

чергують	усюди,	шукають	вас	і поки	що	не знають	про	мене.	Тож	
навряд чи	ми	разом	зможемо	спокійно	зробити	те,	що	повинні.
—	Значить,	потрібен	якийсь	план, —	по-дорослому	сказала	Да-

ша, —	тільки	ще не знаю	який.
—	Ти	правильно	мислиш, —	підтримав	дівчинку	Директор. —	

Нам	треба	чимось	відвернути	їхню	увагу…
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Він	став	крокувати	кімнатою	та	щось	бубоніти	під	ніс.	Діти	мовч-
ки	спостерігали —	так	минуло	кілька	хвилин.
—	Здається,	придумав, —	випалив	Директор. —	Але	для	цього,	

Ромчику,	тобі	потрібно	дещо	зробити.
—	Він	нікуди	без	мене	не піде, —	заявила	Даша. —	Так	сказала	

моя	мама.	Тож	я піду	з ним.
Директор	похитав	головою:
—	Я б	цього	не хотів…	Але,	з іншого	боку…	Ні,	не варто…	А який	

ще вихід? —	сам	до себе	бурмотів	він.
—	Ми	впораємося! —	запевняла	дівчинка,	а в самої	аж очі	палали.
—	Так,	упораємося, —	Ромчику	нічого	не залишалося,	як підтри-

мати	сестру.
—	Добре,	спробуємо,	адже	в нас	не так	і багато	варіантів.
—	То	що	ми	маємо	робити? —	поцікавився	хлопець.
—	Як	я сказав,	важливо	буде	відвернути	увагу	Білдера,	поки	

я не дістану	ключ	і не попереджу	тих,	кого	необхідно	попереди-
ти.	Для	цього	можна	запропонувати	Білдеру	те,	що	його	точно	
зацікавить.
—	Знову	йти	до Білдера?!
—	Такий	план, —	сказав	Директор, —	але	ви	повинні	добре	по-

думати.	І,	звичайно,	можете	відмовитися.	Дашо,	це передусім	сто-
сується	тебе.
—	Ні,	Ромчик	без	мене	нікуди	не піде.	А	що	ми	запропонуємо	

Білдеру?
—	Підготуємо	йому	приманку.	Що	цікавить	Білдера	найбільше?
—	Золоті	монети! —	випалила	Даша.
—	Значить,	ми	дамо	йому	монету!
Діти	здивовано	чекали	продовження.
—	Але ж	звідки	візьметься	монета?	Ви	її вже	раніше	знайшли?
—	Правильніше	сказати	не «знайшов»,	а «зробив».	На замовлен-

ня	музею	я експериментував	з металами,	щоб	виготовити	експо-
нати,	вкрай	схожі	на справжні	старовинні	монети.	І в мене,	скажу	
вам,	непогано	вийшло.
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—	А де ж	її взяти?	Усюди	чергують	люди	Білдера!
—	Музей,	для	якого	я це робив,	розташований	у тому ж	дворі,	що	

й	вхід	до цієї	церкви.	Я проберуся	туди	й відразу	повернуся…	Але	
якщо	не повернуся	за пів	години,	телефонуйте	до поліції.
—	Ось,	візьміть	нашу	накидку, —	запропонував	Ромчик.
Директор	лукаво	подивився	на дітей.
—	Так	ось	він,	секрет	вашого	чудового	маскування! —	І,	одягнув-

ши	рясу,	перехрестився	та вислизнув	у двері.
Тридцять	хвилин	очікування,	здавалося,	перетворилися	на трид-

цять	годин.	Але,	нарешті,	Директор	повернувся.	Віддихавшись,	ви-
тягнув	із кишені	непоказну	дерев’яну	коробочку:
—	Ось,	погляньте. —	У коробочці	лежала	велика	золота	монета.	

На ній	було	зображення	якогось	чоловіка. —	Це портрет	імпера-
тора	Романа	IV	Діогена.	Він	був	імператором	Візантії	з 1067	по	
1071 рік.	Музей	просив	мене	зробити	монету,	яку	могли б	привез-
ти	із	собою	греки —	будівельники	Успенського	собору.	Тож	те,	що	
перед	вами,	є	точною	копією	візантійської	валюти.	Навіть	фахів-
цеві	буде	складно	відрізнити	це від	оригіналу.
Ромчик	витягнув	монету,	впустивши	при	цьому	коробочку.
—	О-о-о,	обережніше	з цим, —	вигукнув	Директор,	ледве	встиг-

нувши	підхопити	скриньку.
—	А	що	в ній	такого —	звичайна	дерев’яна	коробка, —	здивував-

ся	Ромчик.
—	Це не просто	коробка.	Це буде	нашим	засобом	спостере-

ження.
—	Як	це? —	Ромчик	узявся	здивовано	розглядати	дерев’яний	ви-

ріб. —	Здається,	звичайнісінька	коробка.
Директор	обережно	взяв	її й	покрутив,	зупинившись	на одній	

із граней.
—	Бачиш	цю	маленьку	цятку?
—	Якийсь	сучок —	це ж	дерево.
—	Може,	й сучок… —	загадково	сказав	Директор. —	Дай-но	свій	

телефон.
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Ромчик	простягнув	телефон	чоловіку.	Той	став	щось	налашто-
вувати,	а за хвилину	сказав:
—	Що	ж,	поглянь	тепер	на цей	сучок.
Хлопець	повернув	коробку	до себе,	а Директор	водночас	пока-

зав	екран	телефона.	Там	з’явилося	обличчя	Ромчика,	який	роз-
дивляється	щось.
—	Ви	хочете	сказати,	що	це не сучок,	а камера?
—	Саме	так!
—	Камера	з вай-фаєм!	Круто!	А як ви	це зробили?
Тут	вже	Даша	хіхікнула:
—	Ромчику,	ти	що,	не пам’ятаєш	експонати	з Музею	мікроміні-

атюр?	Це ж	усе	справа	рук	Директора!
—	Ну, так, —	підтвердив	чоловік, —	мініатюрні	пристрої —	це,	

можна	сказати,	моя	спеціалізація.
—	Клас! —	не вгавав	Ромчик.	Директор	ще більше	виріс	у його	

очах. —	Тож	який	план?
—	Вам	доведеться	ще раз	відвідати	Шоколадний	будиночок…
—	Шоколадний	будиночок?! —	насторожено	перепитала	Даша. —	

Ви	сказали	«Шоколадний	будиночок»?
—	Так,	це офіс	Білдера	на Шовковичній,	17.	Ви ж	там	уже	були?
—	То	це і є	Шоколадний	будиночок!.. —	задумливо	кинула	Да-

ша,	згадавши	голос	із попередженнями. —	А чому	він	так	нази-
вається?
—	Той	дім	збудували	1901	року	для	одного	купця.	Його	незви-

чайне	оздоблення	страшенно	сподобалося	жителям	міста,	а най-
більше	запам’ятовувався	особливий	червоно-коричневий	колір.	
Він	нагадував	шоколадну	плитку,	за	що	його	й прозвали	«Шоко-
ладний	будиночок».	Свого	часу	Білдер	незаконно	привласнив	йо-
го	й розмістив	там	свій	офіс.	А чому	ти	питаєш?
—	Та так,	просто, —	Даша	вирішила	не зізнаватися	про	загадкові	

голоси,	щоб	не напускати	зайвої	містичності.
—	Тоді	пропоную	обговорити	наші	дії.
І	Директор	детально	виклав	свій	план.
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—	…І,	коли	все	піде	за планом,	ви	мені	відразу	телефонуйте.	Як-
що	від	вас	не буде	звісток,	я вживатиму	заходів.	Ну, а якщо	зі мною	
щось	трапиться,	то ви	знаєте,	що	робити, —	нагадав	Директор	і по-
прощався. —	Що	ж,	друзі,	з богом!	Сподіваюся,	до швидкої	зустрічі	
завтра	в Музеї	мікромініатюр!
І	діти	вийшли	з церкви.

Таємний сигнал

Коли	Даша	з Ромчиком	вийшли	на подвір’я,	дівчинка	знову	
згадала	слова	Директора	про	«Шоколадний	будиночок»	і страш-
ний	шепіт,	що	попереджав	про	небезпеку.	Це,	звичайно,	її неаби-
як	турбувало.	Але	раптом	вона	знову	почула	нізвідки:
—	Нічого	не бійся,	Дашо!
Цей	голос	був	іншим —	приємним,	упевненим,	жіночим.	Цього	

разу	він	ішов	ніби	згори.	Даша	задерла	голову,	пильно	вдивля-
ючись	у височінь.	Чомусь	вона	ще згадала,	як бабуся	любила	по-
вторювати,	що	в кожної	людини	є	свій	янгол-охоронець.	«Може,	
це	він?» —	роздумувала	Даша,	але	враз	побачила,	ніби	по хмарі	
спускається	білий	кінь.
Вона,	ясна	річ,	здивувалася,	адже	зазвичай	коні	по хмарах	не	

стрибають.	Якщо	тільки	це не…	«Ну	звичайно	ж!» —	вона	одразу	
розгледіла	високий	ріг,	що	увінчував	величну	гривасту	голову.	Те-
пер	все	стало	зрозуміло:	це не просто	кінь,	а справжнісінький	єди-
норіг.	Як	відомо,	вони	якраз	на хмарах	і трапляються,	а ще можуть	
спускатися	вниз	веселкою.	І головне —	єдинороги	завжди	прихо-
дять	на допомогу,	коли	це найбільш	необхідно!
—	Ти	це помітив? —	Даша	торкнула	за лікоть	брата	й показа-

ла	вгору.
Ромчик	підняв	голову:
—	Бачу	тільки	хмари…



Даша	придивилася:	дійсно,	єдиноріг	уже	зник	у білих	химерних	
скупченнях	краплин.	Вона	ще	встигла	розгледіти	задні	копита,	але	
тільки	тому,	що	знала,	куди	дивитися	та	що	шукати.
—	А	що	там	було? —	запитав	Ромчик.
—	Та так,	нічого	особливого, —	вже	бадьоро	й весело	відповіла	

Даша. —	Вирушаймо	назустріч	новим	пригодам!
І	вони	увійшли	до головного	двору	Лаври.
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Розділ 10

Що приховує 
Шоколадний будиночок

Ті самі гості в ту саму хату

Стоячи	навпроти	виходу	з Лаври,	діти	бачили	весь	двір.	Враз	по-
мітили	кількох	чоловіків	спортивної	статури	в чорних	футболках,	
які	підозріло	оглядали	людей	і будівлі.	Вони	не вельми	скидалися	
на прихожан	Лаври,	зате	були	більш	схожими	на людей	Білдера.
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Діти	на стали	чекати,	щоб	у цьому	переконатися.	Дотримуючись	
плану,	Ромчик	дістав	телефон	і набрав	номер	Білдера:
—	Алло,	це Ромчик.
—	Який	ще Ромчик? —	пролунала	роздратована	відповідь.	Але	

Білдер	вчасно	схаменувся. —	А-а-а,	це ти,	хлопче!	Вітаю!	Як	спра-
ви?	Я вже	думав,	куди	це ви	зникли?	Не телефонуєте…
—	Були	зайняті.	А тепер	ідемо	до вас, —	випалив	Ромчик.	Кра-

єм	ока	він	бачив,	що	група	чоловіків	у чорному	помітила	їх	і стала	
наближатися. —	Ми	для	вас	дещо	маємо.
—	Прекрасно, —	розслабившись,	відповів	Білдер. —	Чекаю	на вас	

у себе.
Група	людей	у чорному	підходила	все	ближче	й ближче,	але	рап-

том	щось	змінилося:	одному	з них	подзвонили,	після	чого	він	різ-
ко	передав	наказ	іншим,	і всі	зупинилися.	Потім,	як за командою,	
чоловіки	одночасно	розійшлися,	навіть	не дивлячись	у бік	дітей.	
Схоже,	ця	частина	плану	спрацювала.
Ромчик	і Даша	вийшли	з Лаври	й попрямували	до офісу	Білдера.	

Добре,	що	йти	довелося	зовсім	не далеко.	Цього	разу	Даша	уваж-
ніше	роздивилася	будинок	на Шовковичній.	Він	і справді	здавався	
викладеним	із плиток	шоколаду:	знизу —	темніших,	вище —	світ-
ліших.	І хто б	міг	уявити,	що	в цьому	симпатичному,	майже	іграш-
ковому	будиночку	буде	жити	така	людина,	як Білдер.
Відчинив	чоловік,	якого	вони	вже	добре	знали.	Подивився	на	

них	 із погано	прихованою	злістю.	Проте,	проводжаючи	Дашу	
з Ромчиком	нагору,	не промовив	жодного	слова.
Білдер	зустрів	гостей	так	само	з награною	привітністю:
—	Здрастуйте-здрастуйте,	проходьте! —	усміхався	він. —	Бажа-

єте	чай-каву?
Але	діти	вирішили	відмовитися:
—	Дякуємо,	ми	не надовго!
—	Що	ж,	побачимо… —	багатозначно	відповів	Білдер. —	Ну, то	

що	там	у вас	для	мене	є? —	запитав	він	після	того,	як діти	присіли	
біля	столу.
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—	Ось	це, —	Ромчик	дістав	із рюкзака	дерев’яну	коробочку	та	
простяг	її Білдеру.
Той	із цікавістю	й водночас	недовірою	розкрив	скриньку.
—	Монета?	Де ви	її знайшли?
—	У печерах.	У Ближніх…
—	Так,	а де саме?
—	Біля	могили	дванадцяти	будівельників	Лаври, —	відповів	

Ромчик.
—	А як дізналися,	що	там	потрібно	шукати?
—	Ми	знайшли	підказку	в Музеї	мікромініатюр.
—	Ага…	Значить,	все ж	таки	той	клятий	директор… —	собі	під	ніс	

пробубонів	Білдер. —	Добре,	нумо	дивитися…
Він	витягнув	монету	з коробки,	підійшов	до білої	шафки	й не-

забаром	повернувся	з лупою	та великою	книгою,	яка	виявила-
ся	каталогом	монет.	Чоловік	став	розглядати	монету	через	збіль-
шувальне	скло	та перегортати	сторінки,	шукаючи	відповідність.
—	Ось,	знайшов, —	зрадів	він. —	Схоже,	це візантійська	монета	

одинадцятого	століття.	Ось	портрет	імператора	Романа	IV…	Та-
а-ак…	А на зворотному	боці —	Богородиця	з немовлям!	Чудово!
Білдер	відсунув	каталог	і став	зосереджено	розглядати	монету.	

Книжка	дорогою	зачепила	коробочку	від	монети,	відштовхнув-
ши	її до самого	краю	столу.	Даша	злякалася,	що	та зараз	упаде,	
а з нею	й камера	для	спостереження.	Дівчинка	схопила	скриньку	
й переставила	трохи	далі	від	краю.	А Ромчик	крадькома	погля-
дав	у свій	смартфон,	щоб	перевірити, чи	гарний	огляд	у прихо-
ваної	камери.
Білдер	знову	підсунув	каталог,	уважно	звірився,	тоді	кинув	йо-

го	на стіл.	Книга	знову	зачепила	коробочку,	але	цього	разу	так,	що	
та впала	зі столу, —	Даша	ледь	встигла	її підхопити	та знову	по-
ставити	на місце.
—	Раніше,	щоб	визначити, чи	монета	із золота,	її пробували	

на зуб, —	мовив	Білдер.	Зараз же	це можна	зробити	простіше —	
за допомогою	ваг	і сканера.
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Він	залишив	монету	на столі	й знову	пішов	до шафки,	повернув-
ся	з невеликим	пласким	пристроєм.	Чоловік	поклав	монету	на йо-
го	поверхню	й натиснув	декілька	кнопок.
—	Так,	схоже,	що	вона	справді	золота,	можливо,	з якимись	до-

мішками —	раніше	таке	допускалось,	особливо	до одинадцятого	
століття, —	пояснив	Білдер,	демонструючи	свою	обізнаність	у ста-
ровинних	монетах. —	А тепер	проведемо	найголовніший	тест.
Він	узяв	монету,	залишивши	на столі	свій	гігантський	смартфон,	

і пішов	до тумби,	де під	накриттям	стояло	щось	велике.	Білдер	
зірвав	чохол,	і очам	дітей	відкрився	ще один	прилад,	схожий	чи	
то	на	піч,	чи	то на сейф	із колесом	на дверцятах.	Білдер	увімкнув	
прилад,	відчинив	дверцята	та поклав	монету	на висувний	столик.	
Потім	усе	зачинив	і повернув	колесо.	Прилад	загудів,	як пральна	
машина.	Білдер	уважно	стежив	за цифрами	на електронній	пане-
лі.	Раптом	звук	увірвався	й загорілася	червона	лампочка —	її про-
низливе	світло	діти	побачили	навіть	здалеку,	зі своїх	місць.
—	Не може	бути! —	вигукнув	Білдер.	Він	знову	ввімкнув	при-

лад,	почувся	такий	самий	звук,	і все	повторилося	знову —	червоне	
світло	лампочки. —	Ні-і-і-і! —	Білдер	стукнув	кулаком	по приладу.	
У ньому	щось	грюкнуло,	дверцята	відчинились,	і столик	із моне-
тою	виїхав	назовні.
—	Це не та монета! —	чоловік	схопив	її та підскочив	до дітей. —	

Що	ви	мені	підсунули?
—	Старовинну	монету! —	злякано	відповіли	діти.
—	Але	це проста	монета!	Може	й старовинна,	але	звичайна	зо-

лота	візантійська	монета! —	верещав	Білдер.
—	А хіба ж	ви	не таку	просили	знайти? —	демонструючи	щире	

здивування,	запитала	Даша.
—	Ні,	дурні	ви	діти! —	закричав	чоловік. —	На біса	мені	просто	

золоті	монети?!	У мене	їх	і так	вистачає!
—	Тоді	що	вам	потрібно? —	обережно	поцікавився	Ромчик.
—	Це повинні	бути	монети,	які	сама	Діва	Марія	передала	будівель-

никам	Успенського	собору!	Вони	наділені	колосальною	силою! —	 
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Білдер	розходився,	і від	сильного	збудження	розмахував	рука-
ми	та бризкав	слиною. —	З їхньою	допомогою	можна	побудува-
ти	такі	хмарочоси,	які	ані	бур,	ані	землетрусів	не боятимуться!	
Найвищі	у світі	хмарочоси! —	Чоловік	обвів	дітей	майже	боже-
вільним	поглядом. —	А ви	принесли	мені	абсолютно	не потріб-
ну	монету!!!
Діти	стали	тулитися	ближче	одне	до одного,	а Білдер	все	біль-

ше	входив	у раж.	Він	забігав	залою,	волаючи:
—	Ах	ти ж	жалюгідний	директорисько!	Підсунув	фальшиву	мо-

нету! —	Тоді	схопив	палицю,	схожу	на ключку	для	гольфу,	і став	но-
ситися	кімнатою	та трощити	фігурки	собак,	які	стояли	на полицях	
уздовж	стін. —	Ось	вам,	отримуйте…	отримуйте! —	примовляв	він.
Коли	фігурок	уже	не залишилося,	Білдер	перемкнувся	на стіл,	

де лежали	ваги	й каталог.	Спочатку	він	скинув	на підлогу	прилад	
і бив	його	так	сильно	та довго,	поки	той	повністю	не розкришив-
ся.	Потім	гепнув	ключкою	по каталогу,	а тоді	зачепив	коробочку	
з камерою —	і та полетіла	кудись	у дальній	кут	зали.
Раптом	він	зупинився	й випалив:
—	Стривайте,	то,	може,	це й	був	ваш	план?	Чи,	точніше,	план	му-

зейного	директора?
—	Ми	не знаємо	ніякого	музейного	директора… —	занадто	швид-

ко	відреагувала	Даша.
—	А може,	ви	з ним	співпрацюєте?!	Може,	ви	з ним	заодно?! —	

загарчав	Білдер. —	І,	може,	він	уже	давно	звільнився,	а я й	не знаю	
про	це?!
—	Ні,	він	прив’язаний,	у кімнаті… —	пропищала	Даша	й за-

тнулася.
Ромчик,	почувши	це,	прикрив	очі	долонею	та скривився,	ніби	

з’їв	цілий	лимон.	На хвилину	в залі	повисла	гнітюча	тиша.
—	Прив’язаний,	кажете… —	посміхнувся	Білдер. —	Ну і звідки	

ви	про	це знаєте?	Га?
Він	повернув	голову	та звернувся	до охоронця	в чорному,	який	

увесь	цей	час	абсолютно	не помітно	стирчав	у дверях:
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—	Так,	замкни	цих	у кімнаті…	Ну, в тій,	«для	гостей»… —	Білдер	
хмикнув,	а тип	у чорному	посміхнувся	у відповідь. —	Мабуть,	той	
зрадник	уже	на свободі.	Але	ми	не будемо	його	шукати.	Сам	до нас	
прийде —	по них, —	чоловік	задоволено	кивнув	на дітей. —	І при-
несе	те,	що	мені	потрібно!
Охоронець	підійшов	до дітей,	узяв	їх	попід	руки	та безцеремон-

но	потягнув	до дверей.	Вони	вже	майже	вийшли	із зали,	коли	Біл-
дер	прогримів:
—	А, і ще одне:	забери	в них	сумки	й телефони!	А то ще	дзвони-

тимуть	куди	не слід… —	і гидко	зареготав.
Охоронець	відібрав	у дітей	речі,	склав	на стільці,	а самих	ви	пхав	

геть	із кімнати.

Коли все йде шкереберть

Кімната	«для	гостей»	виявилася	невеличким	приміщенням	без	
вікон,	без	меблів	і без	прикрас.	Єдине,	що	було	тут,	крім	стін, —	
величезна	клітка	з ґратчастими	дверима	та чималим	висячим	
замком.
Охоронець	затягнув	дітей	у	неї,	клацнув	механізмом	і, не	зронив-

ши	ні слова,	зник	із кімнати.	Даша	й Ромчик	опинилися	в справж-
ній	в’язниці —	самі	в підвалі	величезного	палацу	посеред	вели-
чезного	міста…
Деякий	час	діти	сиділи	мовчки	ошелешені,	намагаючись	«пере-

варити»	те,	що	трапилося.	Такий	розвиток	подій	не входив	у їхні	
плани.	Даша	відчувала	провину	за те,	що	так	по-дурному	прогово-
рилася.	Але	Ромчик	як благородний	лицар	ні в чому	її не звинува-
чував,	а, навпаки,	намагався	всіляко	заспокоїти:
—	Не хвилюйся,	зі	мною	таке	часто	траплялося, —	підбадьорю-

вав	він	сестру.
—	А тебе	в	ході	того	хоч	раз	садили	у в’язницю? —	мало	не пла-

кала	дівчинка.
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—	Та не турбуйся	ти	так,	це ж	не справжня	в’язниця, —	оптимі-
стично	продовжував	Ромчик.
—	Зате	ми	тут	по-справжньому	замкнені, —	сумно	відповіла	йо-

му	Даша.
—	Я точно	що-небудь	придумаю,	не плач! —	заспокоював	її	

брат. —	У квестах	таке	постійно	трапляється…
—	Так	то ж	квести,	гра,	а в нас	тут	все	насправді… —	понуро	бур-

мотіла	дівчинка. —	І	що	скаже	мама,	коли	я спізнюся	до вечері?!
—	Почекай	засмучуватися,	Дашо.	У нас	під	час	гри	таке	буває,	

у мене	є	досвід… —	не здавався	Ромчик.
—	І як ви	дієте,	коли	таке	відбувається?
Хлопець	на секунду	замислився	й відповів:
—	Іноді	потрібно	просто	трохи	почекати.
Але	його	слова	мало	заспокоїли	Дашу:
—	Хороша	порада,	нічого	не скажеш, —	із сумною	іронією	про-

мовила	вона.
І	саме	цієї	миті	вони	почули	звук,	схожий	на клацання	замка,	

тоді	скрип	дверей	із протилежного	боку	кімнати…	До приміщен-
ня	хтось	увійшов.	У тьмяному	світлі	діти	не відразу	роздивилися,	
хто ж	це такий.	А людина,	побачивши	дітей,	і зовсім	отетері́ла	від	
несподіванки —	так	і застигла	мовчки,	немов	проковтнувши	язика.
Нарешті	діти	розгледіли	потерту	куртку	та штани	кольору	хакі	

та пригадали	літнього	чоловіка,	що	заходив	до Білдера	минулого	
разу,	щоб	забрати	цуценя.	Тепер	вони	помітили	ще й	довгі	вуса —	
як у бандуристів	на старих	картинах.
Чоловік	насилу	прийшов	до тями	та промовив:
—	Оце	так	номер!	А ви	тут	звідки?
У	дітей	не було	ані	іншого	виходу,	ані	іншого	плану,	тому	вони	

вирішили	просто	розповісти	про	все,	що	з ними	тут	сталося:
—	Нас	Білдер	зачинив	тут,	точніше	його	охоронець…
—	Це той,	у чорному?
—	Так,	із золотим	ланцюжком.
—	А чому	це раптом?
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—	Білдер	хоче	через	нас	дістати	директора	Музею	мікроміні-
атюр…	Того,	що	в Лаврі.
—	Через	вас?	Через	дітей	хоче	до когось	дістатися?
—	Ну, Білдер	так	і сказав,	що	Директор	«сам	до нас	прийде —	

по них…	І принесе	те,	що	мені	потрібно», —	намагаючись	копію-
вати	Білдера,	промовила	Даша.
—	От гад… —	за хвилину	роздумів	випалив	незнайомець.	Діти	

від	несподіванки	перезирнулися,	а чоловік	продовжив:
—	Я тут	і так	з останніх	сил	терплю…	Не можу	дивитися,	як він	

над	собаками	знущається…	Тільки	заради	них	і залишаюся —	щоб	
тваринкам	якось	допомогти,	полегшити	їхнє	життя…	Але	діти! —	
він	був	щиро	обурений	і, схоже,	загалом	дуже	злий	на Білдера,	на-
віть	не приховував	цього.
—	Замикати	в клітці	дітей —	це вже	занадто,	я з цим	миритися	

не буду!	Ні,	з мене	досить!	Я йду…
—	А ми?! —	нагадала	Даша.
—	Ну звичайно	я вас	звільню!	Не кину ж	я дітей	у клітці! —	емо-

ційно	промовив	чоловік. —	Як	ці	гади	тільки	додумалися	до тако-
го!	Люди	зовсім	подуріли!
Він	підійшов	до замка,	вивчав	його	деякий	час,	потім	став	

нишпорити	по кишенях,	дістав	якийсь	дріт,	зігнув	і став	копир-
сатися	в замковій	щілині.	Було	видно,	що	таким	він	займався	
не вперше,	тому	діти	трохи	заспокоїлися.	Механізм	незабаром	
піддався,	і вже	за якусь	мить	Дашу	й Ромчика	випустили	з ув’яз-
нення.
—	То	що,	тепер	я вас	тихо	виведу	звідси, —	промовив	чоловік.
—	Щиро	вдячні	вам,	пане! —	промовив	Ромчик. —	Але	в мене	

залишилось	одне	запитання.
—	Ну то став	його,	хлопче,	тільки	хутчіш —	вас	можуть	скоро	

шукати.
—	Ви	казали,	що	Білдер	знущається	над	собаками.
—	Так,	абсолютно	точно.
—	І ви	хотіли б	захистити	нещасних	тварин	від	нього?



98

—	Звичайно,	я б	для	цього	що	завгодно	зробив!	Тільки	ще	не	
придумав,	що	саме…
Ромчик	усміхнувся:
—	А в мене	якраз	з’явилася	одна	ідея.	Тільки	знадобитися	ва-

ша	допомога…
—	Кажи!
—	По-перше,	зможете	непомітно	повернути	наші	сумки	й те-

лефони?
Чоловік	кивнув.
—	А по-друге, чи	вдасться	вам	дістати	одну	коробочку,	яка,	

найімовірніше,	закотилася	в дальній	кут	зали?
—	Коробочку	значить	коробочку… —	хитро	мовив	чоловік.
І	Ромчик	усім	розповів	свій	план.

Уже	за п’ять	хвилин	після	розмови	чоловік	приніс	дітям	їхні	рюк-
заки	та мобільні	телефони	й вивів	через	потаємний	хід	надвір —	
добре,	що	в старому	будинку	закладалося	кілька	таких	прихованих	
дверей.	Вони	стали	прощатися,	і Дашу	осінило:
—	Ви	нас	героїчно	врятували,	а ми	навіть	не запитали,	як	вас	звати?
—	Мені	подобається,	коли	мене	називають	Михалич…
—	Дуже	приємно	було	познайомитися,	Михаличу!	Щасти	вам!
—	І вам,	дітоньки!	Може,	колись	ще побачимося…	А я піду	шу-

кати	вашу	коробочку, —	Михалич	усміхнувся	у вуса,	розвернувся	
й безшумно	зник	у дверях.
Щойно	діти	прослизнули	на вулицю,	відразу ж	сховалися	в най-

ближчому	підворітті.	Звідти	добре	було	видно	всі	підходи	до Шо-
коладного	будиночка,	і вони	зайняли	позицію	для	спостереження.	
Ромчик	дістав	зі свого	рюкзака	біноклик	(!)	та передав	його	Даші.	
А сам	заходився	налаштовувати	телефон,	щоб	зловити	сигнал	ка-
мери	з коробки.	За хвилину	на екрані	з’явилося	зображення —	по-
щастило,	що	камера	все	ще працювала.	Коробочка,	схоже,	лежала	
на підлозі,	але	завдяки	широкому	куту	огляду	камери	на екрані	
проглядалася	більша	частина	кімнати.
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Ось	в об’єктиві	з’явилися	знайомі	брудні	штани	кольору	хакі —	
це Михалич	повернувся	до зали	шукати	коробочку.	Він	став	набли-
жатися	до камери,	аж раптом	йому	грубо	гукнули:
—	Агов,	а ти	що	тут	робиш?
Діти	завмерли,	зрозумівши,	що	це голос	охоронця	із золотим	

ланцюжком.	Від	страху	за Михалича	душа	пішла	в п’яти.
—	Так	я тут	це…
—	Що	«це»?	Чого	ти	все	мимриш?	Розучився	говорити	там	зі	

своїми	собаками? —	нахабно	запитував	«чорний»	чоловік.
—	Так	я тут	це…	прибираю:	бач,	скільки	сміття	всюди	валяєть-

ся, —	сказав	Михалич,	і діти	побачили,	як до камери	наближається	
віник —	величезний,	на весь	екран.
Зображення	стало	стрибати,	але	не зникло	зовсім,	ще чувся	го-

лос	охоронця:
—	Ну хутчіш	тут,	закінчуй	і забирайся	до своїх	псів!
—	Уф,	здається,	пронесло, —	прошепотів	Ромчик	сестрі.
За	хвилину	Михалич	уже	зайшов	у кімнату	до собак	і взявся	вста-

новлювати	коробочку	з камерою,	причому	так,	щоб	було	видно	всю	
кімнату	та вхід	до неї.	Наостанок	задоволене	обличчя	з довгими	ву-
сами	поглянуло	в камеру.	Михалич	показав	великий	палець:	мов-
ляв,	все	відмінно —	і зник	із кадру.
Тепер	настав	хід	Білдера.
Кімната	на екрані	проглядалася	чудово —	вона	повністю	була	за-

ставлена	клітками	з найрізноманітнішими	собаками —	великими	
й маленькими,	білими,	чорними	та різнокольоровими.
Дальні	двері	відчинилися,	і до кімнати	ввійшов	Білдер.	Він	від-

разу	взяв	із кутка	якусь	палицю	й підійшов	до кліток.
—	Ось	ви	де сховалися, —	загрозливим	голосом	промовив	Біл-

дер.—	Зараз	ми	разом	розважимося…	Ха-ха-ха-а-а!
Він	уставив	палицю	в першу	клітку	й потягнувся	до великого	куд-

латого	пса.	На кінці	палиці	з’явився	блакитний	розряд,	як на шоке-
рі,	та пролунав	характерний	електричний	тріск.	Собака	заскав-
чав,	тулячись	до протилежної	сторони	клітки.	Білдер	перейшов	
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до наступних	ґрат	і продовжив	свою	розвагу.	Собаки	скавчали	
та скімлили,	а Білдер	сміявся	все	голосніше,	наче	божевільний:
—	Які	приємні	звуки! —	реготав	він.
Даша	з Ромчиком	принишкли,	з жахом	споглядаючи	цю	карти-

ну.	Директор	попереджав	їх	про	якийсь	секрет	Білдера.	Але	в таке	
діти	навряд чи	повірили	б,	якби	не побачили	на власні	очі.
—	І	що	тепер?	Що	з цим	робити? —	запитала	Даша.
—	А тепер	ми	скористаємося	моїми	зв’язками, —	загадково	від-

повів	їй	брат.

Головне в плані -
довести його до кінця

—	У мене	є	знайомі	в товаристві	захисту	тварин, —	став	пояс-
нювати	Ромчик. —	Я з ними	познайомився	під	час	квестів.	Тож	пе-
решлю	їм	цей	запис,	а вони	вже	знають,	як діяти	далі.	Почекаємо	
тут —	подивимося,	що	з того	буде.
Хлопець	став	чаклувати	зі смартфоном,	потім	комусь	дзвонив,	

щось	пояснював	і, нарешті,	відзвітувався:
—	Вони	вкрай	сильно	обурилися	тим,	що	побачили.	Сказали,	що	

скоро	будуть.
І	справді,	незабаром	до будинку	під’їхав	маленький	жовтий	мі-

кроавтобус	з емблемою	«Грінпіс».	Звідти	висипала	компанія	мо-
лодих	хлопців	та дівчат	і попрямувала	до входу	в Шоколадний	бу-
динок.	Зі свого	спостережного	пункту	Ромчик	і Даша	бачили,	як їм	
відчинив	охоронець	у чорному	й став	про	щось	сперечатися.	Але,	
на жаль,	суперечка	була	не результативною,	і чоловік	гепнув	две-
рима	перед	носом	у молоді.
—	То	що,	все	ось	так	і закінчиться? —	засмутилася	Даша.—	І пе-

сикам	ніхто	не допоможе?
—	Почекай,	не хвилюйся,	я цю	молодь	знаю —	вони	так	просто	

не здаються.



Схоже,	члени	товариства	захисту	теж	не засмутилися,	а ста-
ли	щось	виглядати.	За хвилину	пролунала	сирена,	 і до будин-
ку	під’їхала	поліцейська	машина.	Звідти	вийшли	молоді	чоло-
вік	та	жінка	у формі	й наблизилися	до гурту	біля	дверей.	Члени	
товариства	взялися	пояснювати	ситуацію,	показувати	докази	
на планшеті,	після	чого	поліцейські	подзвонили	у двері.	За хви-
лину	ті	знову	відчинилися.	Та цього	разу	на чоловіка	в чорному	
подіяли	документи	«гостей»,	і правоохоронці	потрапили	всере-
дину,	узявши	із собою	одного	представника	товариства	захис-
ників	тварин.
Вони	були	там	уже	понад	пів	години,	але	з дому	поки	що	ні-

хто	не виходив.	Навпаки,	до будинку	під’їхали	ще дві	машини —	
великі,	чорні,	з блимавками	й тонованими	вікнами.	Знову	ви-
йшли	люди	у формі,	але	вже	зі зброєю.	Вони	не стукали,	а відразу	
ввійшли.	Мабуть,	там	усе	ще відбувалося	щось	серйозне,	тому	що	
згодом	досередини	покликали	й інших	захисників	тварин.
Ромчик	і Даша	з подивом	перезиралися.
Нарешті	вони	дочекалися,	коли	з дому	стали	виходити	люди.	

Спочатку	молодь	із товариства —	кожен	із собакою	на повідку,	де-
хто	навіть	із кількома.	Даша	впізнала	великого	кудлатого	пса,	якого	
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Білдер	мучив	на відео,	а потім	і цуценя,	що	пробралося	до за-
ли	під	час	їхнього	першого	візиту.	Схоже,	собак	було	врятовано.
Далі	вийшли	патрульні	поліцейські.	Чоловік	ніс	величезну	кни-

гу	в картонній	обкладинці.	Пані	доповідала	по рації:
—	Прийом…	Повідомляю,	що	облік	«чорної»	бухгалтерії	в нас…	

Так…	Вона	зберігалася	в собачій	клітці…
Раптом	поліцейський	спіткнувся	й випустив	ту книгу	з рук.	Вона	

впала	зовсім	не далеко	від	молоді	з тваринами.	Несподівано	той	
самий	кудлатий	пес	із відео	повернувся	до книги,	понюхав	і за-
гарчав.	Він	підійшов	до неї	ближче,	підняв	лапу	й став	дзюрити…
—	Фу! —	закричав	поліцейський	і підхопив	двома	пальцями	

теку. —	Це ж	речовий	доказ!	Ти	що,	не розумієш? —	обурився	він	
на пса.
Кудлатий	відійшов	убік,	і Даша	могла	заприсягтися,	що	побачи-

ла,	як пес	посміхнувся.
Потім	із дверей	будинку	показалися	поліцейські	з автоматами.	

Вони	вели	Білдера	та його	помічника —	людину	в чорному.
Білдер	обурено	кричав:
—	Я вас	у порошок	зітру!	Ви	не знаєте,	з ким	маєте	справу!
—	Знаємо,	чудово	знаємо, —	буркнув	поліцейський	супроводу, —	

йди-йди,	Сидоров…	Касир… —	додав	він	із сарказмом	і підштовх-
нув	Білдера	в напрямку	чорної	машини.
Щоб	не викрити	себе,	Ромчик	подзвонив	друзям	із товариства	

захисту	тварин,	щоб	дізнатися	новини.
—	Оце	так! —	не міг	стримати	подиву	хлопець. —	Білдер,	вияв-

ляється,	украй	неприємна	особа.	Він	був	хранителем	нелегальної	
каси	однієї	організації.	Вони	не платили	податки,	а гроші	вико-
ристовували	для	хабарів	суддям	і чиновникам,	для	отримання	ви-
гідних	підрядів	на будівництво	доріг	і будинків.	Ось	чому	в нас	та-
кі	погані	дороги! —	поділився	із сестрою	Ромчик.
Усі	розмістилися	в автомобілях —	і люди,	і собаки —	та й	роз’їха-

лися,	а Даша	з братом	нарешті	вийшли	з укриття	та подзвони-
ли	Директору.	Той	страшенно	зрадів,	почувши	їхню	розповідь,	



і сповістив,	що	в нього	теж	усе	готово.	Домовилися	зустрітися	зав-
тра	вранці	біля	музею.
Стояв	прекрасний	теплий	вечір,	а Даша	з Ромчиком	знову	йшли	

до метро	пішки.	Дівчинка	все	придивлялася	до тих	хворих	доріг,	
які	вона	помітила	минулого	разу:	відбувалося	щось	дивне.	Вони	
ніби	вийшли	з якогось	заціпеніння.	Дорожні	тріщини	стали	зву-
жуватися	й затягуватися	на очах,	а вибоїни —	заповнюватися	ще-
бенем.	Асфальт	прямо	під	ногами	змінював	колір —	із тьмяного	
на приємно	яскравий.
—	Ромчику,	поглянь,	дороги	одужують! —	на радощах	вигукну-

ла	Даша.
—	Напевно,	їх	просто	відремонтували,	а тоді	проїхала	поливаль-

на	машина —	от вони	й покращали! —	відмахнувся	Ромчик.
—	А я думаю,	це тому,	що	поліцейські	схопили	Білдера	й розкри-

ли	його	таємницю…	Про	секретні	гроші,	я маю	на увазі, —	серйоз-
но	промовила	Даша.
Але	Ромчик	її вже	не слухав —	усміхався	своїм	думкам.	Все-таки	

сьогодні	нарешті	з’явилася	причина	для	усмішки.
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Розділ 11  
Там, де все  
починалося

Старе місце, новий настрій

Наступного дня, в неділю, о дев’ятій ранку Ромчик і Даша знову 
стояли біля входу до Музею мініатюр. Двері відразу ж відчинили-
ся, і звідти визирнув усміхнений Директор:

— Привіт героям! Ну, чого стоїте, хутчіш заходьте!
У музеї панувала радісна атмосфера — усі доглядачки весело по-

ходжали й час від часу кидали вдячний погляд на дітей і Директора.
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—	А зараз, —	прошепотів	він	дітям, —	настав	час	розповісти	пе-
редостанню	таємницю	золотих	монет.
—	А буде	ще й	остання? —	не втрималася	Даша.
—	Звичайно, —	усміхнувся	Директор. —	Та спершу	запропоную	

вам	маленьку	таємницю,	точніше	тест	на кмітливість.
Очі	дітей	зблиснули	вогником.
—	Білдер	припускав,	що	ключ	від	скарбу	зберігається	десь	у бу-

дівлі	нової	ключницької.	Він	навіть	посилав	сюди	своїх	людей,	щоб	
ті	все	тут	обшукали.	Проте	вони	так	нічого	й не знайшли.	Цікаво,	
а ви	здогадаєтеся,	де він	може	бути? —	Директор	зробив	паузу	
та глянув	на дітей. —	Тільки	не питайте	підказки	в Миколи	Свято-
ші,	адже	звідси	до нього	далеко,	боюся,	не почує	вас, —	підморг-
нув	чоловік.
Даша	з Ромчиком	стали	уважно	оглядати	зал	із мікроскопами.
—	Це,	напевно,	має	бути	те,	що	постійно	на видноті	або	чим	по-

стійно	користуються,	щоб	ніхто	не здогадався	там	шукати? —	при-
пустив	хлопець.
—	Молодець,	Ромчику,	вже	тепло, —	сказав	Директор,	немовби	

вони	грали	в «тепло	/	холодно».
Даша	враз	пригадала	зі свого	першого	відвідування	Музею	мі-

кромініатюр,	що	Директор	весь	час	крутив	у руках	указку,	май-
же	не випускаючи	її з рук.	Причому	указка	під	час	екскурсії	була	
не дуже	потрібна,	тому	що	всі	експонати	містилися	під	окулярами	
мікроскопів,	тож	показувати	на них	все	одно	було б	марним —	не-
озброєним	оком	нічого	не побачиш.	І оскільки	ніщо	інше	на думку	
не спадало,	дівчинка	висловила	своє	припущення:
—	Указка?
Четверо	очей —	Директора	і Ромчика —	з однаковим	подивом	

поглянули	на дівчинку.
—	Гаряче… —	розгублено	сказав	Директор.	Він	точно	не очіку-

вав,	що	діти	так	швидко	викриють	його	хитрий	сховок.
Указка	самотньо	стояла	в кутку	й зовсім	не впадала	в очі.	Ди-

ректор	узяв	її та	продемонстрував	дітям —	звичайна	шкільна	
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указка,	відшліфована	руками	за багато	років	служби.	Незвичайним	
був	тільки	наконечник —	довгастий	металевий	циліндр	із зубчиками.
Директор	зняв	циліндр	і простягнув	Даші.	Потім	витягнув	із ки-

шені	спеціальні	окуляри	з маленькими	мікроскопами	замість	ске-
лець	і дав	дітям	скористатися	ними —	«ХІІ	зодчих»	було	написано	
зовсім	дрібними,	непомітними	літерами.
—	Це Шевченко	залишив	підказку	для	наступного	ключника.	

Я сам	її виявив	не так	давно,	зате	дуже	вчасно, —	пояснив	Директор.
Він	узяв	ключ	і повісив	собі	на шию	за спеціальний	ланцюжок,	

а потім	повернувся	до дітей:
—	Ну	що,	готові	до останньої	пригоди?
—	Звичайно	готові, —	хором	відповіли	Ромчик	і Даша.
І	вони	рушили	в напрямку	центрального	храму	Лаври —	Успен-

ського	собору.
Дорогою	Даша	ще встигла	запитати:
—	Скажіть,	будь	ласка,	а чому	Білдер	так	не любить	собак?
—	Кажуть,	у дитинстві	його	сильно	вкусив	власний	пес —	ма-

буть,	не витримали	нерви,	тому	що	маленький	Білдер	украй	не до-
бре	з ним	поводився.	Тому,	хоч	він	уже	давно	і став	дорослим,	досі	
чинить	помсту	всім	собакам	за свою	дитячу	образу.
—	Як	добре,	що	вдалося	врятувати	тваринок, —	тільки	й відпо-

віла	Даша.

Туди, де не закінчуються  
таємниці

Ось	і центральне	подвір’я.	Красень-собор	велично	височіє	на тлі	
блакитного	неба.
Вони	обійшли	його	справа	й наблизилися	до прибудови	Іоанна	

Богослова.	Неозброєним	оком	було	помітно,	що	золотий	купол	над	
нею	відрізняється	від	інших	куполів	храму,	зведених	не так	давно	
під	час	реконструкції.
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Біля	бічного	вівтаря	стояла	група	людей	в урочистих	шатах.	Да-
ша	нарахувала	одинадцять	осіб.
—	Це посвячені	з Константинопольського	патріархату.	Вони	при-

були	з місією	від	самого	Вселенського	Патріарха	прямо	зі Стамбула.
Утрьох	вони	підійшли	до гурту	та привіталися.	Директор	бага-

тозначно	вклонився	представникам,	і вони	повторили	жест	у від-
повідь.	Тоді	підійшов	до стіни,	зняв	із шиї	ключ	і став	обмацувати	
стіну	в місці,	яке	вони	вчора	разом	із Дашею	та Ромчиком	визна-
чили	за схемою.	Нарешті,	мабуть,	щось	намацавши,	він	повернув-
ся	до всіх	і ствердно	кивнув.	Натовпом	пробіг	збуджений	шепіт.
Директор	приклав	ключ	до невеликого	заглиблення	в стіні.	Діти	

невідривно	стежили	за його	діями.
Несподівано	й зовсім	беззвучно	в стіні	з’явився	отвір.	Дирек-

тор	просунув	руку	й витягнув	звідти	глиняну	посудину.	Він	зняв	
із неї	кришку,	й перед	очима	присутніх	з’явилися	золоті	монети,	
що	яскраво	заблищали	на сонці.	Директор	узяв	одну	монету,	висо-
ко	підняв	її —	і юрба	вже	не стримувала	захоплених	вигуків.
—	Можна	потримати? —	все-таки	попросила	Даша,	хоч	Ромчик	

і смикав	її за рукав.
Директор	усміхнувся:
—	Тільки	не довго, —	і простягнув	монету	дівчинці.
Вона	була	схожа	на ту,	яку	зробив	Директор.	Тільки	мала	вигляд	

абсолютно	нової,	і Богородицю	на ній	зображено	не з немовлям,	
як на підставній	монеті,	а саму,	з піднятими	догори	руками.
—	Що	ж,	маємо	починати,	сонце	майже	в зеніті, —	сказав	Ди-

ректор.
Опісля	він	церемонно,	з поклоном	передав	посудину	головному	

представнику	Вселенського	Патріарха.	Той	узяв	горщик	і звернув-
ся	до всіх	із промовою.	Говорив	іноземною	мовою,	тому	Директор	
перекладав	його	слова	дітям:
—	Божою	милістю	ми,	посланці	Божественної	Всесвятості	Ар-

хієпископа	Константинополя,	Нового	Риму,	Вселенського	Патрі-
арха	сьогодні	зібралися	задля	вкрай	важливої	події —	відновити	
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історичну	справедливість	і повернути	священний	дар	Богороди-
ці,	матері	Бога	нашого	Ісуса	Христа,	на його	законне	місце.	Нехай	
чудесна	сила	святої	Оранти	проникне	в ці	стіни,	і хай	береже	Бог	
цей	храм	навіки-віків!	Амінь!
Головний	представник	закінчив	говорити	й став	урочисто	роз-

давати	монети —	по три	кожному,	включно	з Директором.	Посвя-
чені	по черзі	підходили,	брали	монети	та хрестилися.
Далі	головний	представник	Вселенського	Патріархату	подав	сиг-

нал —	усі	зняли	з ланцюжків	такі ж	ключі,	як у Директора,	розійшли-
ся	навколо	собору	й стали	так,	щоб	кожен	бачив	попередніх	пред-
ставників	і тих,	що	далі.	Директор	стояв	другим,	одразу	за головним	
представником.
За	сигналом,	який	посвячені	ланцюжком	передали	один	одно-

му,	всі	підійшли	до стін	собору.	Далі	учасники	церемонії,	включ-
но	з Директором,	стали	на одне	коліно	й підставили	ключі	до стін	
в окремих	місцях,	де одразу ж	утворились	отвори.	За другим	сиг-
налом	у ці	отвори	вклали	монети.	Після	цього	дійства	посвячені	
піднялися,	відійшли	на три	кроки	від	стін	і перехрестилися.
Сонце	стояло	високо,	небо	було	зовсім	ясне.	Але	раптом	пролу-

нав	звук,	схожий	на грім,	і вогненний	вихор	спустився	з височіні	
на центральний	купол	собору.	Вогонь	розбився	на дванадцять	ча-
стин,	і цівки	полум’я	потекли	вниз,	точно	до місць	закладання	мо-
нет.	Щойно	гарячі	язики	досягли	отворів,	ті	миттєво	закрилися —	
ніби	їх	узагалі	не було.	І все	відразу	стихло.
Даша,	заворожена	видовищем	небесного	вогню,	озирнулася	

навколо.	Але	площа	була	вже	порожня —	усі	представники	Все-
ленського	Патріарха	вмить	кудись	зникли,	немов	випарувалися.	
Залишився	тільки	Директор.	Він,	усміхаючись,	підійшов	до дітей.
—	А	що	тепер? —	як завжди	допитувалася	Даша.
—	Тепло	попрощаємось	і розійдемося	по домівках…	До наступ-

них	пригод, —	сказав	Директор	і, схаменувшись,	додав:
—	А, трохи	не забув,	у мене	тут	дещо	для	вас	є.
Спочатку	він	витягнув	із кишені	дерев’яну	коробочку:
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—	Ромчику,	це тобі.
Там	лежала	золота	монета —	точна	копія	тієї,	яку	вони	прино-

сили	Білдеру.
—	Вау,	спасибі! —	захоплено	промовив	хлопець	і став	оглядати	

скриньку	з усіх	боків.
Директор	усе	зрозумів:
—	Не хвилюйся,	Ромчику,	камери	там	немає,	можеш	не шука-

ти, —	і вони	усміхнулися	один	одному.
—	А для	тебе,	Дашо,	я приготував	інший	подарунок, —	Директор	

дістав	щось	з іншої	кишені	та простягнув	дівчинці.
Це	була	каблучка,	точніше	кришталевий	перстень.	Він	був	неве-

ликий,	спеціально	за розміром	Дашиного	пальчика,	надзвичайно	
тонкої	роботи —	його	грані	виблискували	та переливалися	райду-
гою.	А всередині	ледь	помітно	підсвітилася	золота	цятка.
Директор	витягнув	із внутрішньої	кишені	окуляри	з мікроско-

пами	й одягнув	Даші	на ніс:
—	Поглянь!
Виявилося,	що	золота	цятка	всередині	кришталевого	перстня —	

це золотий	ключ.	Точно	такий,	як той,	що	сильно	припав	їй	до ду-
ші	на мініатюрі	в музеї.
Даша	надягнула	прикрасу	та з вдячністю	потисла	руку	Дирек-

тору.
—	Ну	що	ж,	мої	рятівники,	спасибі	за все!	Будемо	розходитися	

по домівках —	там,	напевно,	з нетерпінням	чекають	ваших	розпо-
відей, —	весело	сказав	Директор. —	І не забувайте	заходити	до ме-
не	в музей —	скоро	відкриється	нова	експозиція,	присвячена	на-
шим	пригодам.
Діти	попрощалися	й вийшли,	сповнені	радісного	трепету.
—	Ромчику, —	порушила	приємну	тишу	Даша, —	у мене	ще за-

лишилося	одне	маленьке	питаннячко.	А хто	така	Оранта,	про	яку	
говорив	цей	дядько	з Константинополя?
Ромчик	відірвався	від	своїх	думок	і зупинився:
—	Я теж	не знаю,	зараз	подивимося.



Він	витягнув	свій	незамінний	планшет	і вичитав	у	гуглі:
—	Оранта —	це зображення	Божої	Матері	з піднятими	вгору	ру-

ками.	Її ще називали	«Непорушна	Стіна»	й вірили,	що	та захищає	
храм	від	руйнувань, —	прочитав	Ромчик.
Даша	обмірковувала	почуте,	а Ромчик	продовжував	щось	вичи-

тувати	в інтернеті:
—	І, до речі,	Дашо,	ось	що	цікаво:	з Дівою	Марією	асоціюють	мі-

фічну	істоту —	єдинорога.	Він	супроводжує	Богородицю	на ба-
гатьох	стародавніх	зображеннях, —	прочитав	Ромчик. —	А це ж,	
як я пам’ятаю,	твоя	улюблена	тварина?
Вона	кивнула	і згадала	білого	єдинорога,	що	зникав	у хмарах	

над	Лаврою.	А тоді	усміхнулася:	трапляються ж	чудеса	в житті,	
особливо	наприкінці	літа!
Даша	кинула	оком	на свій	подарунок,	щоб	переконатися,	що	

все	це було	насправді,	що	ця	історія	їй	не наснилася.	Перстень	
ствердно	блиснув	дівчинці	у відповідь.
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