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ПЕРЕДМОВА

Одного чудового літнього ранку я сиділа у своїй 
київській квартирі за довжелезним робочим столом і 
писала дуже поважну книжку для дуже дорослих людей. 
Екран комп’ютера був сірий-сірий, клацання клавіш нуд-
не-нудне. Я навіть час від часу позіхала. Та роботу треба 
було закінчити до наступного ранку. Тож я стріпнула 
головою, на мить замружилася, щоб зібратися з думками, 
а коли розплющила очі, то навіть зойкнула від подиву.

Уявіть собі — екран сяяв усіма барвами веселки, і на 
ньому рухалися дивовижні казкові створіння. Була там 
кумедна мавпочка з китичками на вухах і дзвіночком на 
хвості. Вона сиділа на плечі у хлопчика із золотою чу-
приною. Були й крихітні жабки, що тріпотіли прозорими 
крильцями й махали лапками так, ніби кликали мене до 
себе. Але найголовніше — я побачила на екрані дівчин-
ку, яка мені страшенно когось нагадувала. Я пильніше 
придивилася і зрозуміла, що це я, але така, якою була 
років у десять. Дівчинка підійшла до краю екрана, про-
стягла руку, ніби хотіла зі мною привітатися. Я потягла-
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ся до неї назустріч, наші долоні зустрілися. І я відчула, 
що якась таємнича сила піднімає мене зі стільця — і я 
лечу прямісінько всередину райдужної комп’ютерної 
картинки.

Що зі мною сталося потім? Про все це ви зможете ді-
знатися, коли прочитаєте “Таємницю Пурпурової пла-
нети”. Щоправда, дорослі мені не повірили, а мій син 
Женька пояснив усе дуже просто: мовляв, я закуняла, 
зморена довгою й нудною роботою. Тоді я зрозуміла, що 
Женька став дорослий і перестав вірити у казки… А ди-
ректор видавництва, для якого я мала написати дорослу 
книжку, навіть образився. Та я все одно не шкодую. Бо 
та комп’ютерна мандрівка так мені сподобалася, що я 
написала аж п’ять фантастичних історій і досі ніяк не 
можу спинитися.
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Частина перша
ПЕЧЕРА ХИЖИХ КОКОСІВ

Розділ перший,
у якому я знайомлюся з Люмом і вирушаю

в подорож на Пурпурову планету

Той ранок почався як завжди. Спершу голосно за-
дзеленчав будильник, і я відчула, як кіт Гарбузик стягає 
з мене ковдру. Так він завжди нагадує, що вже час бігти 
з ним на прогулянку. Розплющила одне око й побачила, 
що за вікном іде противний дрібненький дощик. Небо 
— сіре від хмар, і жоден промінь сонця не пробивається 
крізь цю похмуру дощову завісу.

— Гарбузику, відчепися! — крикнула я набридливому 
котярі й накрила голову подушкою.

Але рудий нахаба не відставав.
— Cовість у тебе є? Дорослий кіт, а бавишся, як мале 

кошенятко, — відбивалася я від Гарбузика. Та було зро-
зуміло, що спати мені він не дасть. За мить я вистрибну-
ла з ліжка і, на ходу вдягаючи спортивний костюм та 
кросівки, вже бігла на вулицю.

Розумієте, у мого кота звички зовсім не котячі. Все 
через те, що виховав його величезний пес породи сен-
бернар. Гарбузика, ще зовсім крихітного, підібрали на 
вулиці наші сусіди, вигодували його з пляшечки, і їхній 
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собака замінив Гарбузикові маму. А потім це руде непо-
сидюще створіння подарували мені. Ось чому щоранку 
мій кіт неодмінно гуляє надворі й дружить лише з со-
баками.

Було ще зовсім рано, година шоста, вулиці — порож-
ні й тихі. Лише на дитячому майданчику, біля гойдалки, 
голосно цвірінькали горобці, намагаючись вихопити 
одне в одного хлібну шкоринку.

“Ну от, перший день літа — і нічого цікавого. Навіть 
погода якась нудна й сіра!” Та щойно я про це подума-
ла, як позаду щось бахнуло. Так, ніби луснула повітря-
на кулька. Я перелякано озирнулася і від подиву за-
вмерла на місці: посеред дитячого майданчика, між 
гіркою і каруселлю, стояв хлопчик, одягнений у блис-
кучий плащ, що мінився різними барвами. На голові у 
незнайомця світився прозорий шолом, а в руках він 
тримав дивну кульку, що була схожа на величезну кра-
плину роси. Вона тремтіла, пульсувала, коливалася і 
ледь чутно бриніла. Так, як бринить бджола, що залізла 
у квітку і п’є звідти нектар. Якусь хвилину ми стояли, з 
цікавістю розглядаючи одне одного. Врешті хлопчик 
заговорив першим:

— Привіт, Олю. Не бійся, я Люм, і прилетів я на Зем-
лю… — він на мить замислився, ніби добирав слова, щоб 
я краще його зрозуміла, і додав: — з досить віддаленої 
частини Всесвіту.

— Звідки ти прилетів?! З якої частини Всесвіту? — за-
питала я і відчула, що в горлі в мене пересохло і голос 
захрип. — Думаєш, мене так легко розвести? Чи, може, 
вирішив погратися у “Зоряні війни”? Загорнувся у фоль-
гу, мов курка гриль, начепив на голову іграшковий шо-
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лом і купив у магазині для приколів ось цю блискучу 
кульку… Ти що, удаватимеш Люка Скайвотера, а мені 
запропонуєш бути принцесою Леєю? І взагалі, звідки ти 
знаєш, як мене звуть?!

— А я все про тебе знаю, — спокійно відповів незна-
йомець і усміхнувся.

Я ще більше злякалася і з надією озирнулася — чи не 
йде хтось із сусідів. Але тут Гарбузик, який ніколи й 
близько не підпускав до себе чужих, раптом високо задер 
хвоста, голосно нявкнув, а тоді підбіг до незнайомого 
хлопчика і почав лащитися йому до ніг. А той нахилив-
ся, щось прошепотів котові на вухо, махнув рукою в бік 
нашого будинку, і Гарбузик слухняно кинувся викону-
вати наказ. Так, ніби Люм був його справжнім господа-
рем.

Від обурення я навіть боятися перестала. Яке нахаб-
ство — отак командувати чужим котом! Але Люм знову 
усміхнувся і спокійно сказав:

— Не дивуйся і не сердься. Просто ми, мешканці Пур-
пурової планети, можемо порозумітися з будь-ким. І нас 
також усі розуміють. Навіть ця квітка.

Хлопчик підніс свою мінливу кульку до кульбаби, яка, 
не зважаючи на дощ, розкрилася і задзвеніла якоюсь ве-
селою мелодією.

— Ось бачиш, ця кульбаба тебе добре знає. Їхня ро-
дина живе на вашому подвір’ї вже п’ятдесят три роки. А 
її прапрапрабабуся була добре знайома з твоєю мамою. 
Тоді, коли вона була ще малою дівчинкою і вміла роз-
мовляти з квітами.

— Моя мама? — здивувалася я. — Це просто немож-
ливо! Вона вважає всі фантастичні книжки повною ні-
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сенітницею, а замість казок читала мені на ніч біографії 
видатних учених.

Люм похитав головою:
— А може, ти не все знаєш про своїх батьків? Напри-

клад, про те, що твій тато колись літав на Пурпурову 
планету… Його ще й досі у нас пам’ятають.

— Та не може цього бути! Мій тато відомий учений-
винахідник Андрій Чайка, він часто літає на наукові кон-
ференції в різні країни, але ні на якій Пурпуровій пла-
неті він не бував!

— Невже?! — Люм тяжко зітхнув. — Що за дивні іс-
тоти земляни, варто їм вирости, як вони тут-таки забу-
вають свої дитячі таємниці й перестають вірити у дива. 
Невже ти не розумієш — все, що я кажу, — правда?

Люм пильно глянув мені в очі, і я відчула: він читає 
мої думки. Раптом я зрозуміла: те, що зі мною відбува-
ється, — зовсім не розіграш. Це справжня фантастична 
пригода, про яку я мріяла, стільки себе пам’ятаю. І це не 
сон, бо щойно за комір мені впала велика дощова кра-
плина, я аж підстрибнула від несподіванки.

— Заплющ очі й приготуйся, — тихо, але дуже сер-
йозно промовив мій новий знайомий. — Ти перенесеш-
ся у просторі. Не хвилюйся, за цей час на Землі мине 
лише кілька хвилин. Батьки й не помітять, що тебе не 
було вдома. Просто подумають, що ти гуляєш десь із Гар-
бузиком.

— А я точно зможу повернутися? — на всяк випадок 
перепитала я, хоча вже знала, що нізащо у світі не від-
мовлюся від мандрівки на загадкову Пурпурову планету.

— Точно! — заспокоїв мене Люм, зробив крок назу-
стріч і вклав мені до рук пульсуючу кульку, що спалах-
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нула пронизливим пурпуровим сяйвом — так, що я ми-
моволі замружилася.

Тієї ж миті навколо мене завирували різнокольорові 
струмені сліпучого світла. На руки мені стрибнув від-
даний Гарбузик, у зубах він тримав якийсь круглий сріб-
лястий предмет. Я придивилася і впізнала медальйон, 
який завжди висів на ланцюжку над робочим столом 
тата. Виходить, капосний котяра встиг видряпатися вго-
ру по каштану, що росте біля нашого будинку, застриб-
нув крізь вікно до татової кімнати й поцупив звідти його 
улюблений медальйон. І це саме тепер, коли мені треба 
вирушати у космічну мандрівку!

— Гарбузику! — вигукнула я. — Нащо ти це приніс? 
Ану віднеси на місце!

Але кіт щосили вчепився зубами у медальйон і було 
зрозуміло, що віддавати його капосна тварина не збира-
ється.

— Головне, не загуби кульку, — пролунав у мене в 
голові голос Люма, і ми з Гарбузиком поринули у вихор 
холодного вогню.

Розділ другий,
де я зустрічаюся зі смарагдовою мавпочкою

і дізнаюся про таємничу печеру

Коли я розплющила очі, то побачила, що стою посе-
ред широкої долини, оточеної стрімкими скелястими 
горами. Навколо мене височіли цілі піраміди з фантас-
тичних плодів, що раз у раз падали з дерев і гупали об 
землю. Серед них я впізнала навіть кілька наших земних 
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персиків, абрикосів, слив та яблук. Але кожне з тих яблу-
чок було завбільшки з баскетбольний м’яч.

Я обережно підступила до смугастого помаранча, що 
лежав на вершечку фруктової піраміди. Варто мені було 
легенько торкнутися до нього пальцем, як плід зі скля-
ним дзенькотом розколовся на дві половинки. Звідти 
вискочило чудернацьке створіння, схоже на маленьку 
зелену мавпочку. Вушка мавпочки закінчувалися кумед-
ними китичками, а на довгому хвості гойдався блиску-
чий дзвіночок.

— Олю, вітаю тебе на острові Метеликів — найзагад-
ковішому місці Пурпурової планети, — почула я голос 
Люма, який невідомо звідки взявся і тепер стояв поруч 
зі мною й Гарбузиком. — Познайомся — це смарагдова 
мавпочка, яка мешкає всередині хитрого помаранча.
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