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Глава 1
Дивний жаб’ячий сон
Ніч.
Дрімко прокинувся, вкритий холодним потом.
В голові та вухах дзвеніло. Навколо було темно, лише
місяць та зірки світили у відкритому вікні. Сівши у ліжку, він обійняв зеленими лапками зелені коліна. “Все
га-гаразд, це був ли-лише сон,— заспокоюючи дихання,
подумав він”. Але відчуття, що одним лише сном тут
не обійшлось, його не полишало. Особливо тому, що
нічний жах, повторювався цього тижня вже втретє.

День.
Молодий симпатичний Жаб на ім’я Дрімко сидів
вдома за обіднім столом. Він їв свій улюблений тортик,
зі смажених мух в шоколаді. Ммммм…. це було так
смачно … думати ні про що не хотілось. Дрімко глянув
у вікно. На подвір’ї весело грали в “Квастрашили” його
20 менших братів та 2 сестрички. Жаб посміхнувся,
бачачи, що дівчата явно вигравали. Зненацька очі
його завмерли і на секунду стали мутними. Блим.
Жаб’ячі оченята прояснились. Знову цей нестерпний
шум в голові! Дрімко роздратовано потер потилицю.
Нічні переживання давалися взнаки. Наше жабеня ніяк не могло наважитись розповісти про це
своїй найліпшій подрузі, принцесі Кварі. Або хоча б
4

www.kvakoroli.com

Част ина 4.

Таємниця чорної корони

Мамі. Після всіх пригод, що з ним сталися, вже ніхто в рідному жаб’ячому містечку не вважав його
дурником, чи божевільним. Навпаки! До нього прислуховувались, поважали, багато хто тепер навіть
боявся. Та все одно, страх виглядати бовдуром ніхто
не відміняв. Дрімко вагався. Ще вчора він би точно
нікому нічого не розповів. Але тепер… жахливий,
набридливий шум в голові не вщухав навіть вдень…
відволіктись вдавалось не так часто.
Принцеса Квара, яка гостювала в них вже кілька
місяців, звичайно, могла б прочитати його думки.
Адже вона була сильним медіумом старовинного
Жаб’ячого народу. Але чемність та вихованість тут
брали верх. З дитинства її вчили, що читати думки
друзів без їх дозволу негарно. Тому цього Дрімко
боявся найменше.
— Синку, я така рада, що тобі подобається тортик! — почув Дрімко мамин голос, що лунав із кухні. — Хочеш я спечу ще?
— Ні, дякую, — відказало наше жабеня, дожовуючи останній шматочок, — я якраз насмакувався…
Раптом голову Дрімка пронизав біль такої сили,
що він впав на підлогу. Шум, який набридав йому останніми днями, перетворився на неймовірно гучний
звук. Зараз він явно відчув, ніби хтось, чи щось, намагається проникнути в його свідомість. Дрімко спробував протидіяти, напружився… за хвилину його очі
знов помутніли, заплющились і… він знепритомнів.
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Коли Дрімко знову відкрив очі, то побачив, що
вже не лежить на кухонній підлозі, а знаходиться
у своєму ліжку. Біля нього у кріслі спала принцеса
Квара. Навколо було темно… скільки ж він пробув
у відключці?
— О! Ти отямився! — радісно вигукнула принцеса, запалюючи ліхтар у формі жаб’ячої лапки. — Як
ти себе почуваєш?
— Ніби нормально,— відказав він, сідаючи і пробуючи руками те місце, де мала бути голова,— навіть
нічого не болить.
До кімнати застрибнула Мама. Побачивши, що її
син сидить у ліжку і розмовляє, вона розхвилювалась.
— Я так злякалась, коли ти знепритомнів на кухні! Спочатку я подумала, що ти недоїв і знепритомнів
з голоду… ти в мене такий худенький! — з жаром
у голосі вигукнула вона. — Та коли побачила пусту
тарілку, зрозуміла що справа в чомусь іншому. Синку,
я не знала що й думати!
— Мамо, все гаразд, я в нормі, — ласкаво сказав
Дрімко.
— Що з тобою трапилось? — спитала Квара. —
Ти пролежав у відключці цілий тиждень.
— Ого, довгенько, — здивувалося наше жабеня. — Я і сам не знаю, що. Спочатку шуміло в голові,
потім нестерпно заболіло, та й ці сни…
— Які сни? Розповідай негайно! — скомандувала
Квара.
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Дрімко сидів мовчки. Йому був потрібен деякий
час, щоб наважитись. Звичайно, можна було не казати правду, а щось вигадати. Але раптом це справді
важливо?!?!
— Мені снилось, що з водою на планеті Авак‑37
щось відбувається, ніби вона поступово забруднюється чимось… — почав він.
— …І змінюється,— раптом продовжила за нього
Квара, — по суті, вода помирає. Ще трошки, і краплі
нас вже ніколи не почують…
Тепер вони мовчки дивились один одному в очі.
“Я теж бачу цей сон, — пролунав у голові Дрімка
принцесин голос, — та наївно думала, що це лише
сон”.
— Ще мені снилась та снігова гора-вулкан, де ми
знайшли заморожену тебе, принцесо. Щось з нею не
так, хоч і не знаю що саме, але там назріває велика
катастрофа! — сказав Дрімко вголос.
Принцеса у відповідь кивнула.
— Ми маємо врятувати мою рідну планету від
суцільного затоплення та забруднення води! Раніше я думала, що у нас є час, тепер розумію — часу
обмаль. Треба терміново щось робити! — мужньо
сказала Квара, підводячись з крісла.
Її маленькі зелені лапки стиснулись в кулачки.
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