Леся Воронина

Таємне Товариство Близнюків,
або
Чудисько озера Лох-Ойх
та інші страховища

Розділ 1
Супергерой чи скромний
літописець ТТБ?
Минув рік відтоді, як разом з кількома десятками довірливих шукачів пригод я потрапив
у хитру пастку, в яку мене заманили синьоморди. Ці представники позаземної цивілізації
кілька разів висилали бойові десанти на Землю, намагаючись перетворити нашу планету
на свою колонію. Той, хто читав мою попередню історію, певно, пам’ятає, як я вклепався в
цю халепу, отримавши повідомлення на ФБ від
моїх друзів з Таємного Товариства Боягузів —
Жука і Зайця.
Хлопці запросили мене в табір «Екстремал»,
що розташувався на вершечку гори Підстава.
Я миттєво зібрався і вирушив у дорогу, сподіваючись на шалені пригоди, без яких уже не
уявляв свого життя. Насправді ж мене розвели,
як довірливого цуцика. Лист був фальшивий,
мої друзі-циркачі Жук і Заєць у цей час подорожували світом з мандрівним цирком-шапіто
і не мали жодного уявлення про те, що зі мною
відбувається.
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Виявилося, що синьоморди перетворили
гору Підстава на велетенський інкубатор, де
вирощували ікрини, з яких мали вилупитись
тисячі синьомордих пуголовків. А всіх нас,
«недосконалих людських істот», що опинились у таборі «Екстремал», прибульці збиралися перетворити на слухняних прислужників,
позбавлених власної волі. Ми мали доглядати
їхнє потомство, аж поки у пуголовків повідпадають хвости і вони стануть дорослими хижаками, здатними захоплювати нові планети та
підкоряти їх мешканців.
Якби я випадково не виявив, що начальник
табору «Екстремал» на прізвисько Тютя — це
замаскований синьоморд, то план космічних
хижаків міг би здійснитися. І, звичайно, якби
ми не об’єдналися з тими дівчатами і хлопцями, яких Тютя обзивав ботанами й лузерами, і
не утворили Таємне Товариство Ботанів. Саме
тому нам пощастило знешкодити синьоморда,
замаскованого під начальника дитячого літнього табору, а потім проникнути в таємний
синьомордівський інкубатор і захопити його.
А знаєте, що моя бабуся Соля, вона ж —
геніальна винахідниця і мандрівниця в часі
Соломія Джура, вирішила зробити із «законсервованими» у спеціальних капсулах синьо-
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мордами? Їх прибульці залишили на своїх секретних підземних об’єктах у різних куточках
нашої планети. Вона розробила спеціальну
операцію з перепрограмування цих хижих
істот, наділених могутнім інтелектом, яку так і
назвала: «Чи можна перевиховати синьоморда?».
Ми навіть взяли до себе на перевиховання
синьоморда Тютю, якому я дав це прізвисько,
ще коли він прикидався начальником табору
«Екстремал». Відлітаючи на свою планету,
синьоморди не схотіли забирати Тютю, вважаючи його винним у своїй поразці. Та й сам
синьоморд хотів залишитись на Землі. Тепер
він допомагає бабусі Солі по господарству.
А щоб не лякати сусідів, щоранку натягає силіконовий камуфляж і стає схожим на качка,
що переїв стероїдів. Правда, нещодавно Тютя
почав сильно кашляти і бабуся вирішила, що
йому може допомогти цілюще гірське повітря
й відправила його на нашу секретну базу, розташовану на горі Треп.
Раптом я відчув, як чиясь рука лягла мені на
плече, озирнувся і побачив, що бабуся читає
на екрані те, що я написав, і усміхається.
— Климе, ти що, остаточно вирішив стати
офіційним літописцем нашого Таємного То-
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вариства? І яку роль відведеш собі — невже
головного рятівника людства чи Наполеона,
що веде за собою армію непереможних вояків?
Я вже звик до того, що бабуся час від часу
трохи дражнить мене — боїться, що я й справді вважатиму себе супергероєм.
У відповідь я грізно насупив брови, заклав
праву руку між ґудзиків своєї потертої до
білизн джинсової сорочки і процитував слова великого полководця:
— Успіх — ось що створює великих людей!
Бабуся засміялася — певно, я дуже кумедно
виглядав у ролі грізного імператора — і запитала:
— Тільки як ти тепер називатимеш наше
Товариство? Товариством боягузів, брехунів
чи ботанів?
Я замислився — і справді, яку назву має носити наше Товариство тепер? Під час першої
секретної операції проти синьомордів, коли
космічні прибульці хотіли заразити все населення Землі вірусом страху, боягузи, серед
яких був і я, Клим Джура, об’єдналися у Таємне
Товариство Боягузів. Ми розуміли, що саме від
нас залежить доля всього людства, тому подолали свій страх і перемогли хижих прибульців.
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Потім ми змушені були обманювати синьомордів та їхніх агентів, рятуючи нашу цивілізацію від загибелі. Тоді ми тимчасово змінили назву на Таємне Товариство Брехунів. Але
після перемоги заприсяглися по можливості
говорити чистісіньку правду. Особливо, коли
справа стосується членів нашого Товариства.
А під час останньої операції мені разом з
невеличкою групою хлопців і дівчат, яких усі
вважали лузерами й ботанами, довелося знешкоджувати цілий інкубатор з блакитними
ікринами синьомордів. Створивши Таємне Товариство Ботанів, ми й насправді поводилися,
як супергерої. І перемогли!
Тому я відповів бабусі:
— Знаєш, кожна з цих назв правильна.
Для зручності я називатиму нашу команду
просто — ТТБ!
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