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                У пошуках сонячного променя 

Основним законом природи є збереженнялюдства 

Джон Локк 

I розділ 

 

Останній день травня  3001 року видався дивовижним: подихав легенький 

вітерець, який колихав гілочки каштанів; над свічками дерев гуділи бджоли, 

збираючи мед з їхніх квіток; зеленіла трава та розпускали свої пуп’янки квіти 

на газонах, дбайливо доглянутих озеленювачами. Яскраве сонечко дарувало 

своє тепло і людям, і природі. 

Вулицями міста простував хлопчик років тринадцяти. Біляве кучеряве 

волосся відтіняло смаглявий колір обличчя та гармоніювало із блакитними 

очима, схожими на васильки. Він був невисокого зросту, але коренастий, мав 

міцну будову. У кожному кроці юнака відчувалася сила, впевненість у рухах. 

Боримирйшов вулицями рідного міста, але інколи зупинявся і зачудовано 

спостерігав за роботою бджілок, які невтомно кружляли над квітами, 

збираючи мед. Він любив приходити у цей парк, що розташувався біля 

найбільшої бібліотеки Києва, яка носила ім’я відомого вченого Володимира 

Івановича Вернадського. Хлопцеві здавалося, що це останній острівець живої 

природи серед його рідного міста, яке будувалося зі скла та бетону. За 

останні сто років столиця України дуже змінилася: хмарочоси виростали, 

ніби гриби після дощу. Здавалося, що вони змагаються між собою: хто 

першим досягне захмарних висот? Вони виблискували своїми очима-вікнами, 

гіпнотизуючи людей, протягували один одномуруки- переходи, заманюючи 

киян у свої лабета. Потрапивши до одного з таких будинків, можна було 

пройти все місто, не виходячи з них і використовуючи тунелі-переходи між 

цими велетнями. Здавалося, що хмарочоси живуть своїм життям і 

поглинають людей, ніби мурашник мурашок. 
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Боримир був дитиною з іншого світу (принаймні так вважали його батьки). 

Він не любив користуватися комп’ютером, смартфоном, планшетом та 

іншими гаджетами, ніколи не дивився плазмовізор, лише зрідка змушений 

був пересуватися еіркаром(літаючою машиною), оскільки це був 

найшвидший спосіб дістатися з одного району міста в інший. Підлітка 

зачаровував зовсім інший світ —світ науки, знань, яких він набирався із 

книжок. Тому щодня він приходив сюди, у бібліотеку імені В. І. Вернадсько- 

го, для того, щоб захоплюватися світом, який відкривали друковані, 

«живі»(так називав їх Боримир) книги. 

 Намилувавшись квітами та бджілками, Боримир рушив далі. Повернувши за 

ріг одного із хмарочосів, хлопець побачив будівлю улюбленої бібліотеки. 

Вона була схожа на лайнер, який торує морські хвилі. Книгосховище, яке 

налічує двадцять вісім поверхів, здавалося величезною паровою трубою, яка 

височіє над «палубою», горизонтальною нижньою частиною, у якій 

розмістилися читальні зали та службові приміщення бібліотеки. Боримир 

інколи дивувався: побудована у кінці XX століття, вона вистояла серед 

монстрів-хмарочосів і радувала око кожного перехожого. Піднявшись 

сходами, юнак штовхнув величезні сторічні дерев’яні двері і опинився у 

храмі знань та науки. Хлопець попростував до одного із читацьких залів, у 

якому бібліотекаркою працювала його тітка Вогнеслава. Немолода 

рудоволоса жінка зустріла його привітно, кивнувши головою. 

—   Привіт, Боримире! Тож яку книжку хочеш почитати сьогодні?— 

запитала хлопця бібліотекарка. 

—Я шукаю незвичайну книгу. Хочу дізнатися про ті місця в Україні, у яких 

люди черпають додаткову енергію та силу. 

—  Що ж, це цікава тема. Сідай за читацький стіл, а я підберу тобі літературу. 

Боримир попрямував до свого робочого місця. Не встиг хлопець підійти до 

столу і посунути стілець, як засяяло м’яке світло, увімкнувся екран 

книгосканера. Доки чекав на замовлення, переглядав найцікавіші епізоди уже 

прочитаних книг, дещо занотовував у записник. Раптом він почував тихий 
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шурхіт книгокоптера. Розумна машина спустилася і залишила на столі 

добірку, замовленуБоримиром …  

Решта дня для хлопця промайнула непомітно. Повернувся він додому 

пізно,втомлений, але щасливий від того, що довідався багато нового.   

 

II розділ 

 

Цього ранку Боримир прокинувся з холодним  потом на чолі та передчуттям 

лиха. Йому привидівся дивний сон: хлопець перепливав бурхливу гірську 

річку, хвилі несли його у центр русла, де потік був найсильнішим; вода 

пінилася, билася об гостре каміння  і жбурляла об нього Боримира. Раптом 

серед ріки утворився величезний вир, у якомуводабуруниласяз такою 

швидкістю, що вижити людині там було неможливо! Цей крутіж затягував 

юнака все більше. Намагаючись вибратися, він гріб руками, але розумів, що 

порятунку немає. Раптомприпинилася водоверть, стихли хвилі, ріка зупинила 

свій швидкісний плин. Боримир не одразу зрозумів, що відбувається, він 

лише гарячково вимахував руками, намагаючись дістатися берега, врятувати 

своє життя. Коли хлопець опинився на побережжі, він зрозумів, що 

відбулося: потужний сонячний промінь пронизував товщу води в тому місці, 

де щойно бурлили хвилі. Здавалося, що то сонце прийшло на допомогу 

Боримиру.  

Хлопчина замислився над тим, що означає сон, що він віщує. Юнак дивився у 

вікно, а досі бачив перед собою оту бурхливу, неспокійну річку. Поступово 

він приходив до тями. Спостерігаючи за перехожими, які крокували 

вулицею, звернув увагу на дивану деталь: люди йшли один повз одного, не 

піднімаючи очей від електронних пристроїв, які тримали в руках. Вони були 

поглинуті тим, що бачили на екранах гаджетів, зіштовхувалися, падали, але 

не могли від них відірватися. Це видовище вразило хлопця. 

—Мамо, тату! Ви знаєте, що відбувається на вулиці?— гукав 

Боримирдосвоїх батьків. У відповідь він не почув жодного звуку, здивувався 
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і зазирнув до кухні, де вранці  зазвичай  збиралася вся родина. Проте там 

нікого не було. Де ж батьки? Хлопець рушив до кабінету батька. Від того, що 

побачив, Боримир остовпів: батько був поглинутийроботою за комп’ютером, 

мама не відривалася від айпада. 

 —   Мамусю, татусю!— звертався до них підліток.—Поговоріть зі мною, 

давайте поснідаємо. Я хочу розповісти вам проте, який дивний сон бачив цієї 

ночі. 

Але батьки не реагували на слова сина. Хлопцеві здалося, ніби їх щось 

тримає перед екранами пристроїв. Боримир підійшов до батька і через його 

плече зазирнув у екран. Йому здалося, що йогозаманює віртуальний світ і не 

хоче відпускати! Підліток вчасно схаменувся, він відвів очі від монітору, 

інакше інтернет-мережа поглинула б його  так само, як і батьків. 

Що ж робити? Як рятувати рідних людей? Як рятувати людство, адже 

вулицями блукають люди, які собі не належать, вони прив’язані до інтернету. 

Напевно, це всесвітня павутина зробила людей рабами. 

Боримир був вражений своїм відкриттям. У перші хвилини розуміння того, 

що відбувається, юнака полонив відчай. Де взяти силу та наснагу, щоб 

вступити у двобій  із монстром і виграти його? Шансів у нього не було 

жодних. Хлопець відчув себе маленькою піщинкою у величезному океані. 

Він втратив підтримку рідних людей, а це, на його думку, найстрашніше, що 

могло трапитися. Але тепер саме від нього, Боримира, залежала доля його 

батьків. Він розумів: треба негайнодіяти, шукати вихід із цієї складної 

ситуації, інакше мама й тато загинуть, зникне з планети все людство! 

Відповіді на свої питання Боримир завжди знаходив не в інтернеті, а в 

книгах, тож він твердо вирішив: треба йти до бібліотеки! 

 

 

 

III розділ 
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Сьогодні будівля-корабель зустрічала дитину непривітно:не чутно  

було стукання вхідних дверей, у коридорах порожньо, а в читальному залі 

Боримир не зустрів жодної бібліотекарки. Де ж тітка Вогнеслава? Він 

помітив її за робочим столом, жінка дивилася в екран комп’ютера і не 

реагувала на прохання небожа поговорити з ним. Бібліотекарка не могла 

відвести очей від комп’ютера і постійно тискала на кнопку пошуку в 

інтернет-мережі. Здогади Боримира про те, що розум людей полонила світова 

павутина, підтвердилися. 

Юнак рушив до свого робочого столу, відкрив записник і почав гортати його 

сторінки,відшукуючи  цікаві та повчальні факти, виписані із давніх книг. 

Ось цитата, у якій є згадки про надзвичайну силу, яка криється 

у«правильних» словах-заклинаннях. Ось записи, у яких іде мова, про 

надзвичайну енергетику, властиву багатьом міста України. А тут виписки 

про потужну сонячну енергію, якій у давні часи поклонялися наші предки- 

арії. Як використати ці факти для порятунку людства?... 

Думки Боримира перервав стукіт вхідних дверей. Хлопець здивувався: хто ж 

це може бути, адже всі люди «зазомбовані» великою сіттю? 

Коридором рухалося кілька підлітків і Боримир їх упізнав. Це його друзі, з 

якими він часто зустрічався у бібліотеці. Потоваришували вони тому, що 

цікавилися історією свого народу, любили читати книги та навіть 

влаштовували дебати на деякі теми тут, у бібліотеці. 

Впевненою ходою першим йшов коридором Вартислав. Був вищим за інших. 

Мав чорне хвилясте волосся, тому кучерики підскакували кожного разу, коли 

він робив крок. Одягнений у плащ, стилізований під давньоруський одяг, він 

вирізнявся у групі підлітків своєю незвичайною зовнішністю. Слідом за 

Вартиславом неспішно простував Мудрослав. Невисокого зросту, 

рудоволосий. Спокій, мудрість, впевненість у діях читалися в погляді хлопця. 

Окрасою їхнього колективу були дівчата  Власта та Добрава. Вони ніби дві 

краплини води: мали найкрасивіші у світі очі зеленого кольору, на ясних 

личках— яскраві вуста, довгі коси стали їхньою гордістю. Сестри-близнючки 
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були схожі зовнішньо, проте характери мали різні. Власта — рішуча, 

володіла незвичайною енергетикою і нею привертала до себе увагу людей. 

Добрава ж зачаровувала своїм спокоєм, завжди вірна друзям, надзвичайно 

жіночна, але водночас сильна і впевнена в собі. 

Боримир зрадів, побачивши друзів. Він зрозумів, що тепер не сам і може 

сміливо приймати виклики долі. 

—    Друзі, привіт!— бадьоро вітав підлітків Боримир.— Яке щастя, що ви 

сьогодні туті вам вдалося уникнути впливу інтернету. Як ви думаєте, чому 

так сталося? 

— Та тому,— відповів Вартислав,— що ми ніколи не цікавилися  

інтернетом.Нам достатньо було інформації, зібраної у цих мудрих книгах, 

яких тут налічується понад тридцять мільйонів.  

—      Це чудово, друзі, що ми з вами не піддалися впливу глобальної мережі. 

Але ж треба рятувати людство від неї,— сказала Власта.—Як будемо діяти 

далі? 

—Незадовго до того, як ви зайшли до бібліотеки, я переглядав свої виписки 

із давніх книг і зрозумів, що нам слід шукати заклинання, які акумулюють 

енергію. Але спрацюють вони лише в деяких місцях України з надзвичайно 

сильною енергетикою. Ці заклинання мають відкрити енергетичні імпульси 

на півночі, півдні, заході та сході держави та з’єднати їх у один потужний 

промінь у центрі держави. Цей пучок повинен досягти сонця і спровокувати 

потужний сонячний промінь, який ударить по центральному комп’ютеру, що 

керує інтернет-мережею. 

—      Чому ти думаєш, що твій план спрацює,—запитав Мудрослав. 

—       Можливо, я помиляюся, але напередодні цієї катастрофи мені наснився 

сон, про те, як із бурхливої води мене витягнув сонячний промінь. Потім 

почитав свої записи, співставив факти і дійшов висновку, що мусимо 

активувати енергетичні зони України за допомогою заклинань. Отож, 

друзі,треба їх знайти! 
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—    Друзі, я здогадуюсь, про що йде мова, — сказала Доброслава. 

Нещодавно я читала про те, що існує книга заклинань. Вона написана 

невідомою людству мовою, але монаху одного з монастирів удалося 

розшифрувати записи. Та книга зберігалася у Києві, можливо, у цій 

бібліотеці. Давайте подумаємо, де вона може знаходитися. 

—    Колись мені вдалося побувати на останньому поверсі книгосховища,— 

сказав Боримир.—Тітка Вогнеслава показувала мені книгосховище. На 

останньому поверсі я побачив замкнену кімнату. Коли запитав, що там 

знаходиться, тітка сказала, що стародавні книги. Я впевнений: там треба 

шукати необхідні нам матеріали. 

Діти попрямували до швидкісного ліфта, який доправив їх на двадцять 

восьмий поверх. Потрапили до храму книг. Стелажі займали увесь поверх, 

вони тягнулися рівненькими рядочками через усе приміщення, сягали стелі. 

Вартислав натиснув на кнопку на стелажі, і полиці почали рухатися, тепер 

хлопцеві зручно було діставати необхідні книги. Але тієї, що була їм 

необхідна, там не виявилося. 

У кінці приміщення підлітки побачили двері. Вартислав сказав,що саме там 

зберігається потрібна їм книга. Підлітки підійшли до дверей. Як же їх 

відчинити? Боримир пам’ятав, що тітка користувалася спеціальним 

електронним ключем. Де ж його взяти? Минулого разу бібліотекарка ходила 

в дальній кут кімнати, а звідти повернулася з ключем. Діти рушили вздовж 

полиць. За стелажами вони побачили письмовий стіл,на якому світилася 

лампа. Вартислав і Мудрослав висували шафки зі столу,гортали сторінки 

книжок,які там лежали, але нічого не могли знайти. Власта, перекладаючи 

книги з місця на місце, ненавмисне зачепила настільну лампу, яка впала на 

підлогу. Плафон розлетівся на скельця, з-під нього випав електронний 

ключ,який шукали друзі. 

Підлітки  рушили до дверей,за якими сподівалися знайти відповіді на свої 

запитання. Коли двері прочинилися, хлопці та дівчата застигли на порозі 

кімнати у німому здивуванні. Перед ними постав справжній таємний музей 
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стародавніх книг. Виявилося,що це величезне сховище давніх рукописів. 

Кожен фоліант лежав на мармуровому п’єдесталі під скляним саркофагом. 

Завдяки штучному світлу, можна було прочитатикожну літеру у книгах, 

розгледіти усі деталі малюнків, побачити оздобу на палітурках.  

 « Книга — одне з найбільших чудес, створене людиною. З тих пір, як  люди 

навчилися писати, всю свою мудрість вони довірили книгам. Ці джерела 

знань  завжди допомагали людям відкривати світ, уявляти минуле, зазирати в 

майбутнє. Та поступово людство знецінило значення книги і ось тепер 

поплатилося за свої недалекоглядні дії» ,—так розмірковував Боримир, 

блукаючи між ветхими фоліантами. 

Увагу підлітків привернула книга, яка вирізнялася серед інших тим, що у ній 

не було малюнків, і написана вона якимись дивними літерами, яких ніхто з 

дітей раніше не бачив. Добрава дістала із рюкзака помічник читача, 

просканувала ним сторінку , але навіть пристрій не зміг визначити, якою 

мовою зроблено записи. Проте біля рукопису лежало кілька листочків, 

написаних давньоруською мовою.Добрава прочитала і їх. Ось що там 

зазначалося: « Я звертаюся до вас, мої далекі нащадки. Хочу, щоб ви 

пам’ятали про те, що людство пройшло довгий і важкий шлях для того,щоб 

за допомогою письма  навчитися передавати свої знання майбутнім 

поколінням. Завдяки цьому я можу написати це послання. Вам теж 

доведеться пройти складний шлях, аби вижити, та подолати багато перепон, 

аби врятувати людство. Пам’ятайте: як би вам важко не було,що б не 

відбувалося у вашому житті, завжди залишайтеся людьми! Тільки доброта, 

любов, підтримка, взаємодопомога врятують людство від загибелі. Хочу, щоб 

кожен із вас, ніби молитву, повторював слова: 

Великі боги Хорсе, Ярило, Дажбоже, Свароже! Великі предки наші! Осяйте 

Україну і всю Землю, станьте на захист нащадків своїх, зціліть промінням 

своїм недужу землю і її жителів. Поверніть чисті душі, збережіть людське 

тіло, не дайте злу торжествувати.Хорсе, Ярило, Дажбоже, Свароже! 

Преклоняємося перед вашою величчю і могутністю! 
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Прочитати це замовляння слід у горах, що розташовані у різних місцях нашої 

держави. Ці слова прикличуть сили природи, які допоможуть урятувати 

світ». 

Мудрослав сказав друзям: 

—    Нарешті промінець надії! Ми повинні врятувати планету від монстра -

інтернета, який її полонив.Це замовляння нам допоможе. Як же ним 

скористатися? У яких місцях його слід промовити? 

— Я точно знаю, де знаходяться найбільш активні зони. Нещодавно прочитав 

про це книгу, —сказав Боримир. — Це гора Писаний камінь у Карпатах, 

Святилище бога сонця на Мергелевій гряді на сході, Антонієві печери на 

півночі, Кам’яні могили на півдні, а в центрі країни — Лиса гора під Києвом. 

— Нам треба розділитися, — підхопила ідею Власта. — Кожен із нас в один і 

той же час в різних частинах країни повинен промовити замовляння із книги-

послання. Я можу вирушити на північ! 

—  А я полечу на південь, — сказала Добрава. 

— Я подамся на захід, —мовив Вартислав. 

—Тоді я вирушу на схід, — додав Мудрослав. 

—   Що ж, тоді я залишуся в Києві й дістануся до Лисої гори, — сказав 

Боримир. — Не будемо гаяти часу, друзі, вирушаймо якнайшвидше! 

 

IV розділ 

 

Підлітки попрямували до аеропорту на еіркоптері, а там пересіли кожен у 

свій велокоптер. Літаки знялися в небо і полетіли у різні кінці країни. 

Велокоптер Власти приземлився на півночі України біля Антонієвих печер. 

Це місце незвичайне. Печери можуть дати кожній людині позитивний заряд. 

Тут потужна жіноча енергетика, адже в цих землях народилася мати князя 

Володимира Красного Сонечка, тут приймали важливі рішення для Київської 

Русі. Власта дісталася печер і промовила заклинання. 
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Потрапила на південь України і Добрава. Дівчину вразили великі брили 

Кам’яної Могили,складені одна на одну невідомо ким. Люди вважали, що 

Кам’яна Могила — інформаційний банк Землі. Вона енергетично пов’язана з 

місцями сили—Кайласом і Стоунхенджем.Жодний прилад тут не працював, 

велокоптер не міг рухатися далі, тож Добрава пішки вибралася на вершину 

Могили і промовила заклинання. 

Із ілюмінатора свого літального апарату Вартиславспостерігав за однією із 

загадкових і сильних точок західної України — горою Писаний Камінь на 

Буковецькому хребті. Ступивши на гору, хлопець побачив загадкові ями-

чаші і викарбувані старовинні петрогліфи. Вартислав промовив заклинання 

біля однієї з чаш. 

Схід країни завжди славився святими джерелами, наповненими хімічними 

елементами, такими як срібло і йод, які зцілюють від фізичних недуг і 

відновлюють життєву енергію. А Мергелева гряда— «Луганський 

стоунхендж»—на думку деяких вчених, є давнім святилищем Бога сонця. 

Про це довідався Мудрослав із книги, доки прямував на схід. 

Хлопець,зійшовши з літака,поспішив промовити заклинання. 

Боримир вирушив на Лису гору,що під Києвом у центрі країни. 

Розташувалася вона на піщаному острові посеред Дніпра. Енергетичний 

потенціал цього місця неймовірний. Напевне, томущоГора відьом (так її 

називали люди) знаходиться на тому ж меридіані, що й інше знамените місце 

сили — піраміда в Єгипті. Гора називається Лисою, бо позбавлена будь-якої 

рослинності, а такі місця здавна вважалися провідниками космічної енергії. 

До того ж у них часто потрапляли блискавки, що говорить про з’єднання в 

цьому місці енергії землі й неба. Юнак був впевнений у тому, що заклинання, 

яке він тут прочитав, має подіяти. 

 

V розділ 

 

Останні слова заклинання, вимовлені Боримиром, пролунали на горі.  
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Хлопець завмер у чеканні. Він вірив: сили природи мають допомогти їм 

урятувати світ від Павутини, яка розкинула свої невидимі сіті й полонила в 

них людей. 

Кілька секунд стояла тиша. Замовкли птахи, стих вітер, перестали шурхотіти 

листочки на деревах, та поникли трави. Чорні хмари закрили сонце, і настала 

ніч. Раптом роздався грім, полив дощ, як стіна, і яскрава блискавка прорізала 

хмари й вдарила в будівлю, в якій знаходився головний комп’ютер, 

приєднаний до мережі. Але вже за кілька хвилин темряву прорізав сонячний 

промінь, який усьому світу сповістив про те, що почалася нова віха в історії 

людства: ера добра, любові, взаєморозуміння, уваги та шанобливого 

ставлення один до одного! 

 

 

 

  


