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Глава 1 
Розмова у відкритому космосі

Три зелені мандрівники летіли крізь безкраїй 
космос на звичайнісінькій Літаючій Тарілці жаб’ячо-
го народу. Бравий Космо- Жаб капітан Квакер, його 
батько, вельмишановний професор Кванкус, та наш 
герой — молодий український Жаб на ім’я Дрімко 
знову були разом. Всі вони, переживши дивовижні 
пригоди, стали найкращими друзями. Та хто знає, 
що ще на них чекає? Наразі зрозуміло лише одне: 
мрії кожного з них ось-ось збудуться. Дрімко скоро 
побачить свою Зіроньку, до якої мріяв доторкнутись 
все своє життя. Капітан Квакер, знайшовши багато 
років тому втраченого батька, невдовзі опиниться 
вдома, на планеті Зелін. Професор Кванкус знову 
зануриться в досліди з технорослинами у своїй ла-
бораторії, за якою справді засумував.

— А поки ми летимо, я розповім вам, хлопці, 
невелику історію… — несподівано сказав професор.

— Тату, я так скучив за твоїми історіями! — 
радісно вигукнув Квакер, — Мій батько завжди був 
найкращим оповідачем на всій нашій планеті! — 
сказав він, звертаючись вже до Дрімка.

— Дякую на доброму слові, синку! — трохи со-
ромлячись, сказав професор. — Так ось, до свого 
зникнення я займався кількома важливими справа-
ми. Однією із них, як ви вже знаєте, було створення 
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пристрою, що втілює жаб’ячі бажання в життя — 
“ЯМ”, другою — вивчення нашого жаб’ячого похо-
дження. Раніше я вважав, що легенда про перших 
Космо- Жаб-засновників — це лише казка. Але я по-
милявся. Перед тим, як я зник із рідної планети, 
прийшли результати дослідження походження жаб 
на планеті Зелін. Ці дослідження я проводив протя-
гом останніх десяти років. Вони доводять, що все 
в легенді — чиста правда.

— Це, часом, не та легенда, яку мені в дитинстві 
розповідала бабуся? — запитав Квакер. — Там ще 
говорилося про загадкову планету Авак-37, на якій 
жили перші жаби всього космосу?!

— Так, синку, — підтвердив Кванкус, явно пи-
шаючись чудовою пам’яттю свого сина.

— І що, така планета справді існує? — запитав 
Дрімко.

Ця історія дуже зацікавила наше жабеня. Мати 
в дитинстві також розповідала йому казки про по-
ходження всіх жаб на Землі. А їй розповідала бабуся, 
бабусі — прабабуся, і так далі. Колись малий Дрімко 
із захватом слухав неймовірні історії про могутніх 
жаб-телепатів, що жили давним- давно у їхньому 
болоті.

Професор подивився на Дрімка і сказав:
— Мій юний друже — саме так, планета існує! 

І щойно ми потрапимо додому, я зможу це довести.
— Це дивови ж но! — виг у к н у в К вакер 
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і замотиляв рудим котячим хвостом, від якого мрі-
яв позбутися, щойно вони опиняться удома.

— А про що саме йдеться в легенді? — запитав 
Дрімко.

— О, це дуже цікава історія, — почав розповідь 
Кванкус: — Давним- давно …

У цей момент жаб’ячий корабель вийшов з гі-
перстрибка і поглядам наших жабенят відкрилася 
прекрасна величезна планета яскраво- смарагдового 
кольору. Дрімко прилип до ілюмінатора, як муха до 
лобового скла автомобіля, адже він був впевнений, 
що це була його Зірочка і вона вже зовсім поруч.

— Ось ми і вдома! — з радістю сказав Квакер. — 
Тату, ми зараз будемо приземлятися, а легенду на-
шому дорогому гостеві розповість Бабуся. Тим паче, 
що у неї, як і в тебе, це завжди чудово виходило.

Професор звичайно ж погодився, він дуже давно 
не був удома і мріяв опинитися на рідній планеті. 
Всі сіли на свої місця. Капітан Квакер дав команду 
пристебнутися, і, коли вона була виконана, корабель 
увійшов в атмосферу планети Зелін.


