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Італія?..

Грошик

Як усе по ча ло ся
Муля й Ма нюня в Іта лії

Жили собі дві киці — Муля й Ма нюня. Ма нюня 
була сі ренька з чор ними сму жеч ками, а ро тик мала 
бі лий, наче при пуд ре ний. Муля ж була чорна-чор ні-
сінька, без жод ної плямки. Ну хіба що очі мала зе лені 
та кін чик хвос тика — ніби вмо че ний у сме танку. Киці 
  дружили і ча сто ходи ли одна до одної в гості.

При ход ить якось Муля до Манюні та й ка же :
— Манюню, я знайшла на килимі грошик. Їдьмо 

до Рима!
— Їд ьмо! — радо погодилася Ман юня і сп и тала:  — 

А де це?
— Це в Італії. Країна така, — пояснила Муля. — 

Неси карту, пока жу .
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Ма нюня мер щій п ол і зла до  по р тфеля с воєї  х азяйки 
Тетянки й дістала карту. Киці р о зг ор нули її   на під лозі, 
і   Муля  тиць нула лапкою :

—  Ось.
— Ой, яка гарненьк а,  схожа на Тетянчин ч об і ток, — 

роз чул ил ася М анюня. — Аж раптом вона з га дала, що вже 
виросла й не  в ла зить у ха з яйчин чобі ток. Т ож сму гаста к иця 
засм учено зітхн ула: — Але ж ми   не в ліземо в цю Італію.

Муля засміял ася. В  она б ула старша за  подругу і вже 
вміла  читати. Тому геть усе з нала з кн ижок і о хоче 
по яснила:

— Це ж карта .  
На ній навми сно 
 ма лю нки м ал енькі, 
щ об усі-усі країни 
по містилися. 
А насправді  
Італія велика.  
М и поїдемо туди 
на ав то бусі.

Знайшла!

І я хочу мандрувати… 

Нам туди!

Венеція

о. Сардинія

о. Сицилія

Грошик

Рим
І т а л і я

Адріатичне море

Іонічне море
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— Ге-няв-а льно, — няв-
кнула   Манюня та, з  нітив ши-
сь , поспішила ви правитися : — 
То бто, ге ні ально. 

Киці сіли в авт о бус і по-
їхали . О сь їх али вони, їха ли, 
а ж ба чать: в  ел ике місто.

— Це вже Рим? — запитала Ман юн я. 
— Ні, — від повіла М уля, — це Від ень. Тут з наменита 

опера.
— А що таке опе ра? — зацік ав илася  Манюня .
— О пера — це теа тр , у якому спі вають .
— А що таке  т еатр? — ще дужче за цікавилася  Манюня.
— Т еатр — це  там, де грают ь. 
— Ой, Мул ечк о,  я так лю блю гратися! І коли  мені Маркіз 

на д ереві сп іває, я теж люблю.  Г  айда по дивимося на ту 
оперу !  — стала просити Манюня.

— Ні, М  а ню ню , ми не гаятимемо ч асу! — від повіла 
нев бл аганна Муля. Проте зм илостивилася й поя сн ила: — 
У Римі теж є оп ера. Ми там п оди в им ося.

Маркізспіває.

Маркіз!..

БУТИ  ЧИ 
НЕ  БУТИ?
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І киці по ї хали далі. Ї  хали-ї хали через го ри , через доли-
ни .  Аж б ач ать: зн ову  якесь в елике мі сто! Надумали вийти 
з автобуса, щоб роз ім’ятися. Р  аптом Манюня як за кри чить:

— Рятуйся, хто мож е!  Рим тоне !
— Тихо, Манюню! —  за споко їла її Муля. — Це не Рим,  

а В енеція, і зо всім вона не тоне, а стоїть на о ст ровах. 
Тільки їх з  берега не  видно.

Манюня з дивувалася,  а ле роз пи тувати 
д алі не  на в ажилася.

Чого галасуєте?..

Тю… то не плавай!..

Ох, ці туристи!..

А-а-а-а! Я не вмію
плавати!..

Та-дам!

Венеція!



Ось про ми н ули в они  Венецію та  не вдовзі при були до 
Рима. А Рим  та кий в ел икий, та кий ве селий! С  онце сяє 
в безхмарному небі, фонт ани дзюрк оч уть, голуби т ур ко-
чуть. А римс ькі коти й кішечки  ш ир окими вули цями гу-
ля ють, іта лійських  пісень  співа ють. Муля й Манюня все, 
чим Рим слав ит ься, оглян ули: і  Колізей , і    Фо рум, і ста ро-
ви нні храми та собори. По музеях  п о ходили . Навіть в опе рі 
побували, як і о бі цяла Муля. А тоді пішли до ресторану. 

Санта  Лючія-a-a!

Колізей
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Замовили пасту — це такі 
макарони під соусом. Скушту-
вали — не сподобалося. 

Потім подружки замовили 
піцу з ковбасою, скуштували — 
тільки ковбаса їм і смакувала. 

Далі замовили равіолі, а їм чомусь при несли пельмені. 
З’ясувалося, що равіолі — це і є італійські пельмені. Однак 
киці все одно повиїдали з них лише м’ясну начинку. Хотіли 
ще щось замовити, але шеф-кухар сказав, що ресторан уже 
зачиняють. 

Равіолі

М’яса —
як кіт наплакав!



Тож Муля й Манюня ку пи-
ли со бі в сусід ній крамни ці 
капелюш ки з італійської со-
ломки, сіли в автобус і по-
вернулися додому.

— Яка чудова була мур-
мандрівка! — промуркотіла, 
прощаючись,    Манюня. — Завт-
ра знову по-мур-мандруємо?

— Авжеж, — погодилася 
Муля і додала: — Якщо грошик 
знайдемо.

Давай  втечемо  д
ал

ек
о-

о-
о!

..

Це ти до м
ен

е?

Грошик
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Прек рас ний ос т рів
Муля й Ма нюня в Грен лан дії

Жили собі дві киці — Муля й Ма нюня. Ма нюня була сі-
ренька з чор ними сму жеч ками, а ро тик мала бі лий, наче 
при пуд ре ний. Муля ж була чорна-чор ні сінька, без жод ної 
плямки. Ну хіба що очі мала зе лені та кін чик хвос тика — 
ніби вмо че ний у сме танку. Киці   дружили і ча сто ходи ли 
одна до одної в гості.

От якось каже Муля Манюні:
— Ма нюню, ми з то бою ма ємо по бу вати в Грен лан дії. 

У пе рек ладі з данської мови «Грен лан дія» озна чає «Зе лена 
зем ля». Уяв ляєш, як там прек рас но!

— На віть прек рас ніше, ніж у на шому са доч ку?! — ве село 
за стри бала Манюня.

— Ма буть. До того ж це ос т рів, і там на вк руги море, — 
за ува жила Муля і, при мру жив шись, за мур ко ті ла: — Просто 
мур-мрія.

Киці вмить зіб ра лися, взяли при па се ний Му лею гро-
шик, пляжні па ра солі, темні оку ляри й ви ру шили в ае ро-
порт, щоб сісти на лі так до Грен лан дії.

Ю
-у

-х
у!

АЕРОПОРТ
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— Не за мерз не те, — уті шав Манюню пер ший пі лот. — 
Гренландці дуже при вітні, тож улаш ту ють вам теплу зу-
стріч.

— І до того ж, — до ки нув дру гий пі лот, — у вас не має 
квит ків на цей рейс. Тож ми не мо жемо пус тити вас на 
борт.

— Ні чого ми не пе-
реп лу та ли! — на су пи-
лися пі лоти. — У нас усе 
точно, ми лі та ємо за 
кар тами й су пут ни ками.

— Не гайно ве зіть 
нас на зад! — сер дито 
туп нула лап кою Муля.

Ту
п!

Не-гай-но!!!

Хоч скільки киці ди ви лися в ілю мі на тор лі така, 
та ба чили внизу лише білі хмари. А коли сту пили 
на землю, то зро зу міли, що то були не хмари, а лід. 
Весь ос т рів був ску тий кри гою. А по морю пла вали 
ве личезні кри жані гори — айс берги.

— Ви все пе реп лу тали 
і при везли нас не на той 
ос т рів! — ки ну лися Муля 
й Ма нюня до пі ло тів. — 
Хіба ж це Грен лан дія? Це 
якась Бі ло лан дія чи Льо до-
лан дія!

Ми тут  
за мерз немо! 



Пі лоти сіли в лі так і по ле тіли за своїм маршрутом. 
А Муля й Ма нюня за ли ши лися на бе резі трем тіти під сво-
їми пляж ними па ра со лями.

Киці не ве село ди ви лися на хо лодне море. Аж тут по ба-
чили ве ли кого лис ку чого тю леня. Він ні жився не по да лік 
на при бе реж ному ка мінні.

— Доб ри день! — чемно при ві та лися з ним киці. — Ска-
жіть, а скоро за кін читься в Грен лан дії зима?

— Зима? — зди ву вався тю лень. — За раз літо, спека не-
можлива! — І він, пир ха ючи та від са пу ю чись, по дався до 
моря й пір нув у кри жану воду.

— Анітрохи не при вітна ця Грен лан дія! — ска зала Ма-
нюня. — І меш канці її зо всім не гос тинні.

А сп
ита

йм
о

Агов, киці! 

Вас пригостити?!

в т
ого лиск

учо
го

!
Тут колись

потеплішає?

Я їх перший
побачив!

Пр
окинувся!

Шухер!..
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Ска зала вона це тихо, але її слова лу ною від би лися від 
льо дя них гір і по ко ти лися ос т ро вом. Враз на бе рег по ви-
бі гали тутешні меш канці: олені й тю лені, вів це бики й по-
лярні вовки, песці, ле мінги, білі вед меді з ма лими вед ме-
жа тами. І на віть кити під пливли ближче.

— Ми гос тинні, ще й які гос тин ні! — на впе ре бій за му-
кали вів це бики.

— Лас каво про си мо! — хо ром дзявк нули по лярні вовки.
А бі лий вед мідь ста течно мовив:
— Ви бачте, що од разу вас не по мі тили. За раз ми вам усе 

по ка жемо, і ви пе ре ко на є теся, що наш ос т рів при віт ний 
і прек рас ний.

Вівцебик

Кит

Полярний вовк

Білі ведмеді

Олені

Тюлені
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— І до того ж у нас тут без ліч роз ваг! — встряли в роз-
мову вед ме жата.

По лярні олені по да ру вали ки цям ви шиті яс к ра вим бі-
се ром шубки. Муля й Ма нюня вмить зіг рі лися. І гос тинні 
вів це бики по вели под ружок на ек с кур сію. Манд рів ниці 
тільки всти гали кру тити го ло вами на всі біч і за хоп лено 
ви гу ку ва ти:

— Мур-р-р щій пог лянь, Му лечко, гори сму гасті, як я. 
Чорні, білі, чер воні смуги з ка міння. Як гарно!

— А льо до вики, як мої очі, — ви гра ють на сонці си нім, 
го лу бим, фі о ле то вим і зе ле ним! — під хо пила Муля.

— А що то за ве селі бу ди ночки, ніби іг раш ко ві?
— Це лю дські оселі, — по яс нив їх ній ек с кур со вод вів це-

бик і до дав: — У них живуть іну ї ти.
— Няв-мо вірна кра са! — геть роз чу ли лася Ма нюня, 

коли по ба чила яс к раві го лівки кві ток між сні го вими ку чу-
гурами. — Тобто, не ймо вірна.

Будинки 

Там  гори,
схожі  на  мене…

інуїтів
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По тім кити по везли Мулю й Ма нюню зна йо ми тися з по-
ляр ними пта хами. Пер наті об сіли всі скелі. Вони так га ла-
су вали, що киці аж зля ка лися.

— Як га даєш, Му лечко, ві та ють вони нас чи сва рять?! — 
спро бу вала пе рек ри чати пта ши ний га лас сму гаста киця.

— Усе може бути, коли при хо диш у гості без запро-
шення! — про кри чала у від по відь Муля. — Ліпше по вер-
ні мося на бе рег. До того ж нас там вед ме жата з роз ва гами 
че ка ють.

Мартин

Пташиний базар

Мартини

Гагари
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Як ве село роз ва жалися киці!
Спо чатку Муля й Ма нюня з’їжджали з вед ме жа тами 

з льо дя них гі рок. По тім бі гали з оле нями на ли жах за сні-
же ними до ли нами. По тім стри бали з тю ле нями з кри жини 
на кри жину. Вів це бики на віть про по ну вали гос тям про-
їха тися на со ба чому за прягу, але чемні киці від мо ви лися.

— Ми не проти со бак, — ска зала Муля. — У нас на віть 
є под ружка, со бачка Аб ри коска. Але їз дити на со ба ках ки-
цям ніяк не можна.

— Це ж ма ла мути, вони добрі. Не бій те ся, — спро бу вав 
під ба дьо рити киць вів це бик.

— Якось ін шим ра зом, — по обі цяла Манюня.

Лижню-у-у-у!!!

Тримайся-а-а-а!!!

Стриб!

Ю-у-ху!

А  на  тобі!

Круто!

Ти хоч плавати

вмієш?
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Киці так роз ве се ли лися, що за були на віть про їжу. Зга-
дали, що го лодні, коли пе сець за про сив їх у міс це вий рес-
то ран. Там при го щали ви ключно си рою рибою.

— Ми тут усі їмо тільки на ту раль ний про дукт. Тому нас 
на зи ва ють іще ес кі мо сами, що озна чає «ті, хто їсть си-
ре», — по яс нив ки цям песець.

— А хіба ес кі мо сів не тому на зи ва ють ес кі мо сами, що 
вони їдять ес кі мо? — зди ву ва лася Манюня.

— А що таке ес кі мо? — зди ву вався песець.
— Це таке смачне мо ро зи во, — по яс нила киця.
— Ось най смач ніше мо ро зи во! — ска зав пе сець і пок лав 

собі до рота ве лику кре ветку.
— Няв! — по го ди лася Муля.
— Ням! — під три мала її Манюня.
Вони залюбки по ла су вали сві жою риб кою. По тім киці-

манд рів ниці поп ро ща лися зі сво їми но вими дру зями 
й по да лися на літак.

— Знаєш, Му леч ко, — ска зала Ма нюня, див ля чись з ілю-
мі на тора на білі сніги Грен лан дії, — а цей ос т рів і справді 
прек рас ний, ти не по ми ли лася.

— Я ні коли не по ми ля юся, мур-р, — про мур ко тіла Муля 
і вдо во лено пог ла дила свій си тий жи во тик.

Натурпродукт

Треба
прислати

йому
ескімо…
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Но во річ ний   уль ти ма тум
Муля й Ма нюня у Фін лян дії

Жили собі дві киці — Муля й Ма нюня. Ма нюня була сі-
ренька з чор ними сму жеч ками, а ро тик мала бі лий, наче 
при пуд ре ний. Муля ж була чорна-чор ні сінька, без жод ної 
плямки. Ну хіба що очі мала зе лені та кін чик хвос тика — 
ніби вмо че ний у сме танку. Киці   дружили і ча сто ходи ли 
одна до одної в гості.

Одного м орозного  гр уднев ого ра нку к иці 
сиділи на під віконні й    спостер і гали, як кр ужляють 
н ад ворі у  п овіль но му танку т е ндітні с ніжинки.

—  Манюню , ти  любиш по да ру нки? — запит ала раптом 
Муля.

— Та к ! — ж ваво від гук нулася смугаста к иця. —  О собливо 
з ня всом, ой , тобто з м’ясом.

— Я  теж, — с хвально кивнула   Муля . —  Мені  здається,  
неспр аведли во , щ о Санта   дітям подарунки при носить, 
а кицям — ні.

— Так… Але що тут вдієш?! —  з іт хнула Манюня.
—  Як це  що? — не пого д ил ася з нею под ру га . — Гайда 

від шу к аємо    Санту і  п ос тавимо йому  уль тима тум!

Нудьга

Ідея!..
та й годі…
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—  А  як ст а влять у л ьт и ма тум ? Не так, як гірчичники   ?  Бо 
я не  люблю , коли Тетя нці ставлять гірчичн ик и.  У  них такий 
 рі зкий за па х!  Бр-р-ш-ш! І Тет янка каже , що вони печуть. 
Не ду маю, що С анті це спод обається.

— Ні,  Манюн ю,  ульт иматум — це  т ака в и мо га . Скажемо 
Са нт і:  або хай при носить под арунки і кицям, або ми 
відмовляємося ловити мишей.

— Я   люблю ловити мишей. Н    умо л іпше  ві дмовимося  від 
чо г ось  нецік а вого, напр иклад , не їстимемо  кашу. 

— Г ар азд, дорогою  пр и думаємо, — не с тала  сп ер еч атися 
чорна  киця, хоча кашу їсти вона любила. —  Головне в ід шу-
к ати Санту,  б о скоро Новий рік,  і ми знову     за лишим ося без 
п одарункі в. 

— Де ж ми його  шукат им е мо?
— У Фін л ян дії, д е ж іще?! Усі з нають,  що в н ь ого там 

рези денція, —  ск азала Му ля . По тім п ог лянула на с п антели-
чену Манюню і  додала :  — Рез ид ен ція — це  така  домівк а.  
І вдяг нися те пл о , бо у  Ф ін л яндії  дуже     холодно .

—  Це я миттю. Уже  гот ова. —  Ма нюня за х вилину  ст ояла 
на порозі вже в  теплих чо бі тках і кр ас ивій шу бц і — пода-
рунку пів н ічних оле нів.

Та-дам!
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Под ружки витягли зі скарбнички г р ошик і  поспіш или 
до аероп орту, н а  лі так до Гел ь сі нкі, ст ол иці Фінляндії. 
Кілька годин по л ьоту — і от вони вже по ходжають   широк-
ими вулицями  пів нічного міс та.

— Д об ридень! —  чемно  пр ивіталися киці із зус трічним 
фінс ьким к отом.  — А де у вас  тут р езиде нція Санти?

—  Немає в  нас ніякої рез иденції, —  в ідповів фі нсь кий 
 кіт. — У  нас  тут тільки рест орації та де густації.

— Це  вам  треба на  пі вніч Фінлян дії , в Ла пландію, — 
втрут ився в  розмову  пес із по роди малам у тів, що саме 
пробігав п овз них.  — Я прямую якраз туди. Мене запросили 
до св яткового со ба ч ого запр ягу. Х    оч ете зі  м ною?      

К иці у Гренлан дії  вже п о зн айомил ися з маламутами 
і знали їхню добру вдачу.  Тому по го дилися подорож увати 
до  Лаплан дії разом.

Агов,
Гам!

шановний!

Фінський
кіт
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М уля й Манюня сіли в  с анчата. Маламут уп рягся в них 
і пом чав засні женою рі вниною. Раптом небо  від краю 
до  к раю зал ило  ся йво. В    оно ме ре хтіло в сіма б а рвами ве-
се лки. Ніби неви димий велетень роз мах ував у  височи ні 
яскравим покр и ва лом.

—  Ой , це Санта так ро би т ь ?! — ск рикнула Манюня.
— Ні , це зви ча йнісіньке північне сяй во, — пояснив   м а-

ламут на  бігу.
— Хіба  може краса бути  звича йн іс інькою?  Краса   завжди 

 незвича йна, — с казала Ма ню ня . Вона не звод ила з ах оп-
леного пог ляду з  пі внічн ого дива.

— Твоя  пр авда, — пог од и вся  маламут. — П росто в  нас так 
багато к раси, щ о  іноді ми  пе рестаємо її помі чати. — Пес 

зуп ини вся, і всі троє задивилися на не бо ,  а ж доки в ньому 
згас ос та нній сп алах  рі зн обарв ного п івнічного с яйва. 

Тоді маламут з н ову впря гся в  санчата і  шв идко допра-
вив киць до Лап ландії.

Саме  світало…
— Мулечк о , ти таке б ачила кол и-небудь? У Л ап ландії 

сніг р ожево-фіалковий !  — с крикнула Манюня.
—  Це ранкове сонечко його забарвлює,  — т ерп ляче по-

яснив мала мут. —  У  нас узимку воно весь  день ле жить ни-
зенько-ни з ен ько над обрі єм . Тож й ого мо жна п об ач ити 
т ільки з най вищих паг ор б ів .

Маламут-волонтер

Світає, 
край неба палає…
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Муля й Манюня так з а ми лувалися н о вим чудовим 
видови щем, що аж забули дихати.

— Ой, лиш енько, в и ж  з адихне те ся !  — стри вожився 
доб рий пес і п ереки нув са нчата в к учугуру, щоб киці 
 отямились.

— Няв ! Ря т уйте,  я тону в  чорничному й о гурті! — заг ор-
лала Манюня.

— А я в полун и чному,  му р-няв! — під хо пила Муля . 
Киці так  ве село бор са лися в пух на ст ому снігу! Вони геть 

з а були і про  ул ьт и матум,  і н авіть про самого Санту.

Спокійно!
Дихаємо  глибоко!

Няв! Ти що

Що  це  було?

робиш?!
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 Добре, що з ними був мал ам у т.  Він  н аг адав мандрів ни-
цям, що слід поспішати.  К    иці знову сіли в санчата, і  пес 
помчав їх п овз гостр оверхі  б уд и нки та льодові форт еці. 
Т ам уже вели  снігові баталії ру м’яні д ітлахи.

Біля  о дн ого б удинку киці  п оба чили пі вн ічного о леня 
з гілл яс тими рогами.  Маламут роз казав  м андрі вн иц я м:

— Це олень Са нти, я попр ошу, щоб він від віз     вас прямо 
до ре зи денції Н ов о річного Д іда.  

 Він зу пи нив с анчата  біля оленя і з апитав його:
— Відве зеш киць до Сантиного б удиночка?
— Залюбк и , — погодився т ой . —  Залаз ьте мені на  сп ину 

та міцно  три м айтеся.

Бувай, красунчику!

Вартовий Санти
Олень Санти

Резиденція

Санти



Олень високо стрибнув і, здава ло ся, полетів над де ре ва-
ми. За мить киці вже стояли перед будинком Сан та-Клау са. 
Він був такий урочисто гарний, просто казковий! Кицям 
стало навіть трішечки страшно. Подружки, тримаючись 
за лапки, обережно прочинили двері й тихенько ввійшли 
всередину. А в будиночку кипіла робота: усі готувалися 
до свята. Скрізь метушилися кумедні гноми. Одні па кува-
ли подарунки в яскраві коробки й червоні чобітки. Дру-
гі тягали мішки листів від дітей з усього світу до Санти-
ного столу. А за столом сидів сивобородий дід у червоному 
кожушку з білою опушкою й такому самому ковпаку. Це він 
від давав накази гномам.

Киці нерішуче зупинилися перед столом. Аж ось Санта 
помітив їх і усміхнувся.

— Добрий день! — тільки й змогла сказати Муля.
А Манюня не роз губилася і скоромовкою випалила:

Виконані

Тисяча

Помічник Санти

Що там

цього разу

замовили?..

 перший
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— Ми при йшли сказати, що киці теж хочуть мати 
подарунки на Новий рік. І ми збираємося поставити вам 
ультиматум, тільки ще не при думали, який. Няв!

— Не треба ніякого ультиматуму, — знов усміхнувся 
Санта. — Мені дуже при кро, що я забув про киць та інших 
звірят. Я цю помилку обов’язково виправлю. Повертайтеся 
додому та чекайте на подарунки!

***
Настало свято. Скрізь засяяли новорічні ялинки. Ді-

ти отри ма ли від Санти омріяні подарунки. Муля й Ма-
нюня теж знайшли під ялинкою пакуночки, загорнуті 
у строкатий папір.

— Ось бачиш, Мулечко, — сказала Манюня, наминаючи 
улюблені консерви з новорічного подарунка, — не 
забув Санта своєї обіцянки. І не знадобилося ніякого 
ультиматуму.

— Мабуть, ультиматум — не така вже й потрібна річ, — 
погодилася Муля.

— Нумо поставимо цей непотрібний ультиматум у ку-
ток і забудемо про нього назавжди, — запропонувала 
Манюня.

— Зго да! — мо вила Муля. — Від те пер жод них уль ти ма-
ту мів — ота кий мій уль ти матум! Му р-няв!

М-м-м!Смакота!

От
ак

ий
  ві

н,
  С

ан
та

!..
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Гро
шик!

Куди поїдемо?
Друг по лис ту ван ню

Муля й Ма нюня у Великій Бри та нії

Жили собі дві киці — Муля й Ма нюня. Ма нюня була сі
ренька з чор ними сму жеч ками, а ро тик мала бі лий, наче 
при пуд ре ний. Муля ж була чорначор ні сінька, без жод ної 
плямки. Ну хіба що очі мала зе лені та кін чик хвос тика — 
ніби вмо че ний у сме танку. Киці   дружили і ча сто ходи ли 
одна до одної в гості.

От якось тра пився в Ма нюні день на ро дження, і Тетянка 
по да ру вала їй грошик.

Ма нюня схо пила по да ру нок і від разу по бігла з ним 
до Мулі.

Віддай!
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— Ди вись, що в мене є! — гук нула вона з по рога й по ка
зала свій гро шик. — Куди по ї де мо, няв?

Муля зі стриб нула з під ві коння, де ні жи лася на со нечку, 
ліниво по тягну лася і ска за ла:

— Гайда до Бри та нії! Знай демо мого друга по лис ту
ванню, мур.

— По чому знай де мо? — не зро зу міла Манюня.
— Ой, Ма нюню! Знай демо друга, якому я пишу листи, 

а він — мені. Ось! — і Муля показала под рузі фо то  в теле
фоні.

— Я тут няв чого не бачу, крім усміш ки, тобто нічого, — 
за клі пала очима здивована Манюня.

— Ото ж бо й воно. Це усмішка Че ширсь кого Кота. А Че
ширсь кий Кіт — мій друг по лис ту ванню. І я хочу на решті 
по ба чити всього друга, а не лише його усмішку.

Усмішка є, а де ж кіт?
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— Га разд, — радо по го ди лася Ма нюня. — По ї хали до 
Бри та нії. А по тім можна ще за ї хати до Англії.

— Ма нюню, щоб ти знала: Велика Бри та нія й Ан г
лія — майже одне й те саме, тільки Бри та нія біль ша, — по
важно по яс нила всез найка Муля. — У ній, крім Ан г лії, ще 
є Північна Ірландія, Шот лан дія і Вельс — кра їни такі.

— Няв же?! — щиро зди ву ва лася Ма нюня й уро чисто по
обі ця ла: — Буду знати.

І вони по ле тіли лі та ком до Лон дона, тому що Лон дон — 
це сто лиця Великої Бри та нії. 

Лет
имо сю

ди!

Ого!

Аж до Лондона!

ВЕ ЛИ КА Б РИ ТА НІЯ
Лондон
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Цвірінь- 

цвірі
нь!

репетуєш?

Чого Тут мишки!

Там киці сіли в чер во ний дво по вер хо вий ав то бус і по
ї хали при ві та тися з ан г лійсь кою ко ро ле вою. Адже Муля 
й Ма нюня були дуже ви хо вані киці.

До ро гою вони роз див ля лися у ві конце лон донські ву
лиці. По тих ву ли цях гу ляли британські коти й кішки. Най
більше Мулі й Ма нюні спо до ба лося, що в Лон доні сила
силенна пар ків, у яких лі тало без ліч пта шок і стри бало 
без ліч бі лок.

Ма буть, там шас тало і без ліч ми шок, просто їх з дру гого 
по верху ав то буса не було видно.

І тут мишки!

5757



Ан г лійська ко ро лева 
саме пила чай. 

Ан г лійці зав жди о п’я
тій го дині вечора п’ють 
чай з мо ло ком. Муля й Ма
нюня ви пили мо локо, а за 
чай тільки по дя ку вали.

— Ваше ве лич нос те, — 
чемно спи тали вони, — 
ска жіть, де знайти Че
ширсь кого Кота?

Ан
гл

ій
ськ

ий 

До
 чо

го

чу
ха

нн

я?..тут

ча
й

— У Че ширі, де ж іще? — від по віла ан г лійська ко ро лева 
й од разу по яс ни ла: — Щоправда, це стара на зва. Те пер 
графство на зи ва ється Чес те ром.

— Там що, вже не че шуть ся, муррр? — за клі пала очима 
Манюня.

Ко ро лева зди вовано глянула на Манюню, але ні чого не 
відповіла. Вона поп ро ща лася з ки цями й пішла у своїх ко
ро лівсь ких спра вах.

Як

ий

пу
динг!..

   
  Я

кі

   

манери!..



А сер дита Муля по тягла Ма нюню до ав то буса, який їхав 
у Честер.

— Ма ню ню, — до рік нула вона под рузі до ро гою. — Че
шир так на зи ва ється не тому, що там че шуться. Це ж анг
лійське слово. Воно тільки нагадує наше, а озна чає геть 
інше, няв.

— А що воно озна чає?
— От поч неш книжки чи тати, тоді й діз на єш ся, — мурк

нула Муля, бо вона й сама не здогадувалася, що те слово 
озна чає. 

У Чес тері ні хто не знав, де Че ширсь кий 
Кіт, на то мість всі стали при го щати киць 

че ширсь ким си ром. Мулі й Ма нюні 
сир дуже спо до бався. Проте, скуш ту

вавши його, вони ще дужче захо
тіли знайти друга Мулі 

по листу ванню.

А нам потріб
ен

 КІТ !

Сир
Чеширський!
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— Якщо в Ан г лії Че ширсь кого Кота нема, може, він гос
тює в Шот лан дії? — при пус тила Муля.

І киці ви ру шили до Шот лан дії.
Там про ко тів із Че ширу, чи хай би на віть із Чес теру, 

і чути не хо тіли. Зате один шот ла ндсь кий кіт навчив ки ць 
г рати на во линці. А лю б’яз ний шот ла ндсь кий те р’єр по вів 
їх ми лу ва тися цві тін ням ве ресу.

У Вельсі Муля й Ма нюня пос пі вали в хорі з ін шими ко
тами й кіш ками. Там дуже люб лять спі вати хо ром. А ось 
про че ширсь ких ко тів у Вельсі, як і в Шот лан дії, говорити 
не хотіли.

За
ра

з

за
сп

іва
ю!

Тільки
не це,

Манюню!

Гей-гоп!Гоп!
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Довелося Мулі й Ма нюні по вер та тися до дому ні з чим. 
Сумні си діли вони в лон донсь кому ае ро порту Хіт ров — це 
він так на зи ва ється — і че кали на свій лі так. Аж рап том 
щось затріщало, і в по вітрі перед ними з’яв и лася спо чатку 
че ширська усмішка, а по тім і весь Че ширсь кий Кіт.

— Май дар лінґ! — про мур ко тів кіт, що пона шому озна
чає «моя до ро гень ка». — Я такий ра дий ба чити тебе і твою 
чу дову под ру гу! Міо, тобто «няв» повашому.

Я — таємний
мурагент!

То й що?

— Чому ж ти від нас хо вав ся? — сер дито спи тала Муля.
— О, ай ем со сор і! — ви бачився Че ширсь кий Кіт, що по

на шому озна чає «мені дуже шко да». — Служ бові справи. 
Адже я пра цюю в бри тансь кій роз від ці, — пошепки по яс
нив він.

Май

дарлінґ!
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Свобода!..

Муля й Ма нюня не вміли довго сер ди тися, тому вони 
туттаки про ба чили Че ширсь кому Ко тові. Киці мило мур
ко тіли з ним про те про се, аж поки їх за про сили в лі так. 

На про щання бри та нець по да ру вав їм шма то чок че
ширсь кого сиру, во линку, бу ке тик бузко вого ве ресу, диск 
із за пи сами хору вельсь ких котів і кі ше чок і... свою зна ме
ниту усмішку.

— Яка чу дова ця Бри та нія! — за мрі яно ска зала Муля, 
коли літак піднявся в повітря.

І Ма нюня з нею по го ди лася.

Верес

Чеширський 
сир

Волинка



Не хочупаштету!

Де Манюнин апе тит?
Муля й Ма нюня в Гре ції

Жили собі дві киці — Муля й Ма нюня. Ма нюня була сі
ренька з чор ними сму жеч ками, а ро тик мала бі лий, наче 
при пуд ре ний. Муля ж була чорначор ні сінька, без жод ної 
плямки. Ну хіба що очі мала зе лені та кін чик хвос тика — 
ніби вмо че ний у сме танку. Киці   дружили і ча сто ходи ли 
одна до одної в гості.

Якось Ма нюня захотіла по ве ре ду вати й не стала їсти 
свій улюб ле ний ку ря чий паш тет. 

Тетянка по ба чила це і сказала:
— У на шої Ма нюні про пав апетит.
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Ма нюня не знала, що таке апе тит. Про всяк ви па док по
лізла під ди ван по ди ви тися, чи на місці м’я чик, який вона 
там за хо вала. М’я чик був на місці, а коло нього ле жав... 
гро шик. Ма нюня зра діла, схопила його і по бігла до Мулі.

— Му леч ко, — ска зала вона, — хтось пок лав для мене під 
ди ван гро шик. Їдьмо шу кати мій апе тит. Він у мене десь 
про пав... — І Ма нюня сумно зі тхнула.

— А де ми його шу ка ти ме мо? — за пи тала Муля.

Павутиння
не   руш!!!

— Я ду мала, ти зна єш, — ска зала Ма нюня і зі тхнула ще 
сум ніше. — Нявнявняв…

— Мурмур! Не су муй, за раз по ди ви мо ся, — вті шила 
под ругу Муля і ски нула з по лички ге ог ра фіч ний атлас.

Ат лас роз гор нувся як раз на пот ріб ній сто рінці.
— Ну ось, — ска зала Муля. — Я так і знала, ми по ї демо до 

Гре ції. Ка жуть, там є все, тож і апе тит знай демо.

Грошик
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Киці по ї хали в ае ро порт і сіли в лі так, який ле тів до 
міста Афіни, сто лиці Греції.

Там було і синє море, і жов тий пі сок, і білі храми з ви со
кими ко ло нами, і олив кові де рева, і пух насті сосни, і худі 
та тов сті коти й кішки. Проте Манюниного апе титу киці не 
побачили.

 Вони ви рі шили за пи тати про нього в ко тів. Худі коти 
си діли на сміт ни ках, а тов сті — на бал ко нах. Муля й Ма
нюня спо чатку пішли до ху дих — до них було ближче.

— Ви не ба чили Ма ню ниного апе титу? Він у неї про
пав, — за пи тала Муля в ху дих котів.

— Не ба чи ли, — відповіли худі коти. — У нас тільки свій 
апе тит, дуууже ве ли кий. Хочете — по ді лимося?! Няу, — 
що грецькою мовою означає «няв».

— Ні, нам чу жого не тре ба, — рі шуче від мо ви лися Муля 
й Ма нюня. 

Пішли киці до од ного з тов с тих ко тів. Він саме дрі мав 
на бал коні другого поверху.

— У Ма нюні про пав апе тит. Може, знаєте, де його можна 
знай ти? — гук нула Муля до тов с того кота.

— Спів чу ваю, — ска зав тов с тий кіт, роз плю щивши одне 
око, — в мене та кож апе тит часто про па дає. За зви чай він 
по вер та ється, коли я добряче поманд рую. — І він знову за
плю щив око.

Очм
аніти!!!

Товстий

Худий
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— Видно, ми ще мало  манд ру ва ли, нявнявняв, — 
зітхнула Ма ню ня, — бо мій апетит до мене не по вер нувся.

— Мурмур! Не су муй, — знову під ба дьо рила под ругу 
Муля. — Гайда по шу ка ємо твій апе тит в ін ших міс тах Гре
ції. Може, він там.

І киці по ї хали на між місь кому ав то бусі спо чатку до ве
ли кого міста Са ло ніки, а по тім до мен ших міс те чок. По бу
вали на віть на най біль ших грець ких ос т ро вах Крит і Ро дос. 

Скрізь манд рів ниць зу стрі чали синє море, пух насті 
сосни і жов тий пі сок. Скрізь киці ба чили білі мар му рові 
ста туї та ко лони, ста ро винні церкви й фор теці.

Але Ма ню ни ного апе титу ніде не було.

Мармуровіколони

Синє море

Жовтий пісок
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— Ой, Му лечко, на бридло мені цей про тив ний апе тит 
шу ка ти, — ска зала врешті Ма нюня. — Їдьмо до дому, я так 
їсти хочу! Нямням, ой, тобто нявняв.

І киці по вер ну лися додому.
Ма нюня по бігла до своєї миски та ви їла геть усе, що там 

було.
— Гляньте, до на шої Ма нюні апе тит по вер нув ся, — зра

діла Тетянка, — аж миску ви ли зала!
«Таки правду ска зав грець кий кіт!» — по ду мала собі Ма

нюня і... поп ро сила до бавки.

карась
Смажений

Смакота!Ням-ням!
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Що таке

Їх можна

гризоти?

подзьобати?

Гри зо ти
Муля й Ма нюня в Ту реч чи ні

Жили собі дві киці — Муля й Ма нюня. Ма нюня була сі
ренька з чор ними сму жеч ками, а ро тик мала бі лий, наче 
при пуд ре ний. Муля ж була чорначор ні сінька, без жод ної 
плямки. Ну хіба що очі мала зе лені та кін чик хвос тика — 
ніби вмо че ний у сме танку. Киці   дружили і ча сто ходи ли 
одна до одної в гості.

Якось при йшла Муля до Ма нюні, ки нула оком на її 
миску й од разу зро зу міла, що з под ру гою щось не га разд.

— У тебе знов апе тит про пав? — за пи тала стур бо вана 
Муля в Манюні.

— Гір ше, — пос кар жи лася Ма нюня. — У мене гри зоти.
— Який жахшш! — пе ре ля калася Муля, а по тім за пи

та ла: — Це не смер тель но, нявшш?
— Ні. Просто щось гризе все ре дині: у гру дях чи в жи

воті. Нічого не хо четься... Тільки ди ви лася б у вікно на дощ 
і суму вала, сумувала, сумувала... Нявняв.

Гризоти —
це коли

нічого їсти!
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— Так за вік ном же сонце!
— Це в тебе, Му лечко, сон це, — зі тхнула 

Ма нюня. — А в мене че рез ці кляті гри
зоти — дощ.

— І де ти їх під че пи ла?
— Ма буть, від Тетянки. Вона вчора ска

зала, що їй сумно, бо вона ску чила за ба
бу сею. А мама їй від по віла: «По кинь свої 
гри зоти. У ви хідні ми по ї демо до ба бусі на 
гос ти ни». Оце, певно, на мене Тетянчині 
гри зоти й пе ре ки ну лися. Те пер я теж ску
чаю за ба бу сею. Нявнявняв…

— За Тетянчиною?
— Ні, за своєю ба бу сею Паму з міста 

Ґереме, що в Кап па до кії.
— Ну то гайда до ба бусі Паму на гос тини, 

якщо так поз бу ва ються гри зот, — за про по
ну вала Муля. — Мурмурмур!

— Але ж це да леко, аж у Ту реч чи ні, — 
знову сумно зі тхнула Ма нюня. — І до того ж  
у нас гро шей нема.

— Дур ни ці! — за пев нила под ругу Му
ля. — По  ле тимо на по віт ря ній кулі. За раз 
саме ві тер хо до вий. Скільки там ле тіти 
до тієї Ту реч чини! Не встиг неш і оком 
змигнути, як бу деш у своєї бабусі. Мур
мурняв!

червень

Бабуся Паму
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Бачу-бачу

Каппадокію!

Тож киці не стали че кати ви хід них, а не гайно сіли на по
віт ряну кулю й по ле тіли. Муля ди ви лася в під зорну трубу 
й ко ман ду вала Ма нюні, яка  ке рму вала:

— Курс на Чорне море! Так! А те пер до ту рець кого бе
рега! Ліпше не бу ває! Ось і колишня сто лиця Ту реч чини 
Стам бул. Ну, і де вона, твоя Кап па до кія?

— У са мому центрі Ту реч чини. Он вона! — вка зала Ма
нюня на скелі, що стир чали із землі, ніби зуби ве ли чез
ного кро ко дила.

Розліталися
тут!

То Стамбул!Каппадокія отам
!
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— Які хи мерні ске лі! — зди ву ва лася Муля.
— Це сліди вул ка ніч ної ді яль нос ті, — по яс нила Манюня.
— Чиї слі ди? — не зро зу міла Муля й од разу роз сер ди ла

ся: — От не знаєш і при ду муєш! Хіба вул кани хо дять, щоб 
за ли шати сліди?

— Не знаю, чи вул кани хо дять, — об ра зи лася Ма нюня. — 
Але мені ба буся Паму так по яс ню вала. От у неї і за пи тай.

— За пи таю, не сум ні вай ся, — за пев нила Муля і ско ман
ду ва ла: — Ви пус кай гаряче по вітря з кулі, при зем ля ємося!

Чудернацькі

гриби

Глянь!

Он вони, сліди  !..
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Ба буся Паму, по ба чивши Ма нюню й Мулю, дуже зра
діла. Ма нюня, по ба чивши ба бусю Паму, од разу за була про 
свої гри зоти. А Муля не гайно за пи та ла:

— Ба бусю Паму, чому ви ска зали Ма нюні, що скелі  в Кап
па до кії — це сліди вул ка нів? Хіба вул кани ходять?

Ба буся Паму по яс ни ла:
— Вул кани, звісно, не хо дять. І наші скелі — це сліди 

не са мих вул ка нів, а вул ка ніч ної ді яль ності. Дуже давно, 
коли ще й ко тів не було на світі, три вул кани ви кинули тут 
багато по пелу й лави. Попіл спре су вався і пе рет во рився 
на туф — ка мінь такий, не дуже твер дий. Тому вода і ві тер 
пос ту пово про гризли його. 

— А наші ди во вижні скелі, — втру тився в роз мову котик 
Кале, ще один онук ба бусі Паму, — утворилися там, де туф 
був покритий міцною базальтовою кіркою. Міяв, — що 
турецькою мовою означає «няв». 

Бачиш, це такинаслідиливулкани!

Це ж
треба…

Кале

Паму
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— А по тім при йшли люди й про дов бали в цих ске лях пе
чери. А за лю дьми при йшли ми і стали тут жити. Ну, і люди, 
звісно, теж, куди ж їх подіти?! — додала бабуся Паму.

— Видно, у скель Кап па до кії теж були гри зо ти, — за
смія лася Манюня.

А Муля ви гук ну ла:
— Няв! Няв! Я хочу по ди ви тися на сліди вул ка ніч ної 

ді яль ності збли зь ка!
— Тільки після сні дан ку! — рі шуче за пе ре чила ба

буся Паму і по вела киць до го телю, де господарю вала.
— Мій го тель роз та шо ва ний у пе чері, яку ко лись 

ви дов бали в скелі. Тож, вва жай, ек с кур сія вже по ча ла
ся, мурмур, — за спо ко їла вона до ро гою не терп лячу 
Мулю. — А коли по їсте, Кале по каже вам усі най кра щі 
до лини біля містечка Ґереме.

Готель
у печері

Ласкаво
просимо!
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Му сила Муля зми ри тися. 
У рес то рані го телю на сні да нок їм по дали шість ви дів 

сиру, чо тири види ков баси, три види ом лету, яєчню, ва
рені яйця, а ще млинці з си ром, з ва рен ням, з верш ко вим 
мас лом, зі сме та ною і на віть мас лини.

— Усе, більше не можу їсти, бо лус ну! — ска зала Муля.
— Це тому, що ти не тре но ва на, міявшш — ска зав Кале, 

нами наю чи вже четвертий шматок ков баски.
А Ма нюня ні чого не ска зала, бо в неї був пов ний рот, — 

во че видь, від гри зот шлу нок збіль шу ється.

Уже четверте

кружальце!
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Десь тут
Ма ню нині

гризоти…

Поки Муля й Ма нюня сні дали, місцеві жителі роз див ля
лися їхню кулю. Добре все роз ди вилися і по ро били й собі 
такі самі кулі: стали на них ка тати всіх охо чих. Тож, ви
йшовши з го телю, киці по ба чили в небі багато різ но ко льо
ро вих по віт ря них куль.

А по тім Муля й Ма нюня пішли ра зом із Кале гу ляти Ро
же вою, Чер во ною, Бі лою, Ме до вою до ли ною, а також до
ли ною Го лу бів, Лю бові, Па ша баг і ще ба га тьма пре чу до
вими місцинами із дивовижними слідами вулканічної 
діяльності. Там вони ми лу ва лися ске лями, схо жими на 
гри бочки, тва рин, каз кові замки та все, що тільки можна 
уявити.

На гу ляв шись і на ми лу вав шись дос хочу, киці поп ро
ща лися з ба бу сею Паму та з Кале, сіли на свою кулю 

й по ле тіли до дому. 
А гри зоти Ма нюня за ли шила в Кап па до кії — хай 

там про гри за ють ще одну прек расну долину.

Агов!!! Прилітайте ще!

Бо ви ж такі

худесенькі!..

Штурмана забули!
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Полковнику

ніхто

не пише!

Знову не мені!

Точ на ад ре са
Муля й Ма нюня в Аф ри ці

Жили собі дві киці — Муля й Ма нюня. Ма нюня була сі
ренька з чор ними сму жеч ками, а ро тик мала бі лий, наче 
при пуд ре ний. Муля ж була чорначор ні сінька, без жод ної 
плямки. Ну хіба що очі мала зе лені та кін чик хвос тика — 
ніби вмо че ний у сме танку. Киці   дружили і ча сто ходи ли 
одна до одної в гості.

Якось Ма нюня отри мала лис тівку від свого аф ри кансь
кого ро дича. З од ного боку лис тівки була фотографія самого 
ро дича з усією своєю ро ди ною, а з дру гого на шкря бано: 
«Люба Ма нюню, ми жи вемо добре. При їзди в гості! Твій 
двою рід ний дя дечко Лев», — і зво ротна ад реса: «Аф ри ка».
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Ма нюня роз хви лю ва лася та від разу по бігла з лис тів кою 
до Мулі.

— Му лечко, зби райся, мурщій, тобто мер щій! — гук нула 
вона з по рога. — Ми їдемо до дя дечка Лева в Африку!

Муля по ва гом зі стриб нула з під ві коння і, по тяг нув шись, 
за пи та ла:

— А куди саме? Няв! Аф рика велика.
Ма нюня роз губ лено закліпала очима 

й ска    за ла:
— А я не знаю. Ось ди вись, — 

вона про стяг нула под рузі лис тів
ку, — тут на пи сано «Африка».

Муля по хи тала го ло вою та 
звич ним жес том ски нула з по

лички ге ог ра фіч ний атлас.

Африка тут!

Цікаво,
а миші

в Африці є?

— Ну ось, — пе ре можно вка зала чорна киця на роз гор
нуту сто рін ку, — все ясно: ми їдемо в Ма рокко.

— Муррокко — це чу до во! — ви гук нула Манюня.
Киці від чи нили свою скарб ничку, в яку скла дали всі пода

ро вані та знай дені гро шики, ку пили квитки на лі так — і ви
ру шили до Африки.

Проте знайти дя дечка Лева в Ма рокко ви яви лося не
просто. Не було ні до ро го вка зів, ні банерів, ні таб личок, 
які спо ві щали б, де він живе.

Мур-ля-ля!
Мур-ля-ля!

Полечу до левів я!
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Киці шу кали його лігво се ред чер во них бу дин ків міста Мар
ра кеша, се ред бі лих бу дин ків міста ЕсСу вейри, се ред зе ле них 
паль мо вих гаїв і жов тих піс ків пус телі. Але ніде не те що лігва, 
а на віть сліду дя дечка Лева не зна хо дили.

На решті киці ви рі шили звер ну тися до міс це вого верб
люда.

— Ви бачте, ви не під ка жете, де живе дя дечко Лев? — 
ввіч ливо спи тали вони.

— Не має в нас ні яких ле вів, у нас тільки верб лю ди, — не 
при пи ня ючи жу вати, зве р х ньо від по вів верб люд і від вер
нувся.

Дороговказів

І доріг нема!нема!

Гостинний ви наш!
Смачного!
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Киці хо тіли за сму ти тися, але тут до них під ій шов ма рок
кансь кий кіт і сказав:

— Ви не ду майте, у нас не тільки верб люди є. У нас у Ма
рокко і ко тів ба гато, і кіз, які по де ре вах стри ба ють, і змій, 
і ле лек, і…

Вам в Єгипе-е-ет!

— А леви, леви у вас є? — не терп ляче пе ре била ма рок
кансь кого кота Муля.

— Ні, ле вів, на жаль, нема, — зі тхнув ма рок кансь кий 
кіт, — ко лись були, а за раз нема. Але ви не жу ріться. Їдьте 
до мого брата. Ось його точна ад реса: Єги пет, місто Каїр, 

Ме-ке-ке!
В Марокко

левів нема!
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ву лиця Мускі, третє під во ріття пра во руч. Він 
вам по каже ле вів. У Єгипті леви вже напевно 
ма ють бути.

Киці по дя ку вали ма рок кансь кому коту 
й ви ру шили до Єгип   ту.

— Звісно, є! Звісно, знаю! — ви гук нув 
єги петсь кий брат ма рок кансь кого кота, 
коли наші киці за пи тали його про Лева. — 
Хо дімо, покажу!

Ішли вони, йшли ка їрсь кими ву ли цями, 
а далі йшли вони, йшли єги петсь кими пі
сками — повз пі ра міду Хаф ра, повз пі ра міду 
Мі ке ріна, повз пі ра міду Хе опса — і на решті 
дійшли.

Наше найкраще селфі! Мур-р-р!
Няв! Таких туристок

зроду не бачив!



— Ось, — уро чисто промовив єги петсь кий кіт. — Це лев. 
Щоправда, люди на зи ва ють його Сфінк сом, і він трохи див
ний: го лова в нього як у лю дини, крила як у орла, а хвіст — 
як у бика. Зате по ди віться, які лапи — справжні левині!

— Ні, — по хи тала го ло вою Ма ню ня, — це не мій дя дечко 
Лев. У мого дя дечка все своє: і го лова, і хвіст. А крила йому 
ні до чого.

— Так, це не дя дечко Лев! — кивнула Муля. — Дядечко 
Лев справж ній, а цей — ка м’я ний.

— Ін ших ле вів у нас не має, — зі тхнув єги петсь кий 
кіт. — Ко лись були, а те пер нема. По шу кайте в Ке нії. За раз 
у диких зві рів модно жити в на ці о наль них пар ках. Може, 
і леви там є.

і зі мною!

Зате тепер ви
знайомі зі Сфінксом…

Це

, м
оже, і д

ядечк
о,

але не м
ій!

Так прикро!..

Тулуб лева

Лапи лева

Голова людини
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Крокодил Бегемот

Марабу

Мавпа

Страус
Муля й Ма нюня дос лу ха лися до по ради й мерщій поїхали 

в Ке нію. Там справді на ве ли ких прос то рах, які на зи ва лися 
на ціо   наль ним пар ком, жило ба гатоба гато ди ких зві рів 
і пта хів: і слони, й ан ти лопи, і зебри, і жи рафи, і стра уси, 
і бе ге моти, і мавпи, і кро ко дили, і ма рабу і ще казнахто! 
І що най при єм ніше: всі вони добре знали дя дечка Лева й од
разу розка зали Мулі й Ма нюні, де він живе.

Слон

Жирафа

Антилопа
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А та смугаста

з коктейлем

Люлі-люлі!

Ням-ням-ням!

нічогенька!

Я зернятка

не віддам!

Манюня?!

Отаке життя
мені подобається!

І киці на решті при йшли до Ле ви ного лігва. 
Там їх радо зу стріли сам дя дечко Лев і вся ле вина 
ро дина. А по тім вони всі ра зом ле жали в за тінку 
під ве ли ким де ре вом. 

А коли за йшло сонце і стало про хо лодніше, 
гу ляли по на ці о наль ному парку. І киці з ле ве ня
тами, які поки що вміли тільки няв чати, як коти, 
вчи лися го лосно ри кати — так, щоб аж луна 
покотилася парком.
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Де паляниця?

А на ступ ного дня Муля й Ма нюня сфо тог ра фу
ва лися з ле ви ною ро ди ною та від іс лали лис тівку 
Тетянці. А на зво роті на пи сали:

Лю ба Тетянко, у нас усе добре. Бери 
з со бою Андрійка, Ле ну сика, Ду сика, 
При нцесу і всіх дру зів — і при їз діть 
до  дя дечка Лева, бо за раз модно жити  
в на ці о наль них пар ках. Че ка ємо! 

Твої Муля й Ма нюня

І не за були на пи сати точну ад ресу: «Аф рика.  
Ке нія. На ціо    наль ний парк. Третє де рево скраю. 
Левине ліг во».

Скажіть «паляни-и-иця»!
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Який такий…

Сервантес?!

Вій на з ми ша ми
Муля й Ма нюня в Іс па нії

Жили собі дві киці — Муля й Ма нюня. Ма нюня була сі
ренька з чор ними сму жеч ками, а ро тик мала бі лий, наче 
при пуд ре ний. Муля ж була чорначор ні сінька, без жод ної 
плямки. Ну хіба що очі мала зе лені та кін чик хвос тика — 
ніби вмо че ний у сме танку. Киці   дружили і ча сто ходи ли 
одна до одної в гості.

От якось Муля гу ляла по книж ко вій по личці й за че пила 
тов ступре товсту книжку. Книжка впала — і роз гор ну лася 
на сто рінці, де пи са лося про те, як ли цар ДонКі хот із Ла
Манчі та його вір ний збро є но сець Санчо Панса во ю вали 
з ве лет нями. Мулі стало так цікаво, що вона про чи тала всю 
сто рінку, а по тім по бігла до Манюні.
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Круто!

А я хто?

Я — Дон-Кі-М
уля!

М
ен

е 
кл

ик
ал

и?

— Я те пер не киця, а ли цар ДонКі Муля з Ла
Ман чі! — вигукнула вона з порога.

— А я тоді хто? — здивовано за пи тала Манюня.
— Ти — мій вір ний збро є но сець Санчо Манса, 

тому маєш на зи вати мене «ваша мур ми лість». І ми 
їдемо до Іспа нії вою   вати з ве лет ня ми!

— Ой, Му лечко, тобто ваша мур ми лість, ве
летні ж такі ве ликі. Я боюсь!

— Не бій ся, — усміхнулася Муля. — Ве летні — 
це на справді віт ряки. Віт ряки ме лють зерно на бо
рошно. А де зерно — там завжди миші…

— Ми ші?! — ви гук нула Ма нюня, й очі в неї за
блищали. — Му лечко, ваша мур ми лість, їдьмо 
мер щій во ю вати з ми шами!

— Не так швидко, мій вір ний Санчо Мансо, 
я маю спочатку на пи сати іс пансь кому ко ро лю, — 
від по віла Муля й сіла шкря бати листа.

115115



Іс пансь кий ко роль дуже зацікавився 
посланням і за про сив ли царя ДонКіМулю 
та його вір ного збро є носця Санчо Мансу на 
війну з ми шами. І на віть при слав по них свій 
ко ро лівсь кий літак.

Теж мені вояки!
Кар!

117117



Не врятуєшся!

На штурм!

Здавайтеся!
Я вже

здався!

Спо чатку ДонКі Муля й Санчо Манса 
во ю вали в Зи мо вому ко ро лівсь кому замку 
в Ес ко рі алі.

По тім вони во ю вали в По лу нич ному ко
ро лівсь кому замку в Аран ху есі.

Потім вони во ю вали в Лі т ньому ко ро
лівсь кому замку в Сеґо вії.

А по тім миші під няли бі лий пра пор і по
про сили миру.

Рят
уйся хто може!

Томато-бомби?!
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Слава нам!

Мир навіки!

Тоді киці й миші ук лали мир і під пи сали 
мирну угоду. І миші дуже ра діли. І іс пансь
кий ко роль дуже ра дів. І ли цар ДонКі Муля 
та його вір ний збро є но сець Санчо Манса 
теж дуже ра діли.

Бо війна з ми шами — таки дуже ма рудна 
справа.

І нам слава!
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Після пе ре моги ко роль улаш ту вав свят ко вий фе єр верк 
і гу ляння. А ли цареві ДонКі Мулі та його вір ному збро є
носцю Санчо Мансі вру чили ме далі та ве лику го ловку ман
че ги — улюб ле ного сиру всіх ли ца рів і збро є нос ців з Ла
Манчі.

І ли цар ДонКі Муля та його вір ний збро є но сець Санчо 
Манса зі сла вою по вер ну лися до дому.

А віт ряки, чи то пак ве летні, їм в Іс па нії так і не трапилися.

Що, програв,

Будемо нарощувати

нашу міць!

хвостатий?!
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Страш но   ці ка ва   каз ка
Муля й Ма нюня в Ру му нії

Жили собі дві киці — Муля й Ма нюня. Ма нюня була сі
ренька з чор ними сму жеч ками, а ро тик мала бі лий, наче 
при пуд ре ний. Муля ж була чорначор ні сінька, без жод ної 
плямки. Ну хіба що очі мала зе лені та кін чик хвос тика — 
ніби вмо че ний у сме танку. Киці   дружили і ча сто ходи ли 
одна до одної в гості.

Якось Муля й Ма нюня си діли у ве ли кій кім наті. Ма нюня 
гор тала нову книжку своєї ха зя йки, а Муля ло вила блоху, 
яка не про ха ною приїхала на ній в гості до Манюні.

— Му лечко, а ти бо їшся вам пі рів? — за пи тала рап том 
сму гаста киця.

— А чого їх бо я тися? Вони ж не справж ні, — від по віла 
Муля. — Це радше бліх треба бо я тися. Ось хто справжні кро
во пив ці!

Не втечеш!

Страшна книжка

про вампірів

Блоха
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Бр-р-р!

Я теж не люблю

часнику! — А в цій книжці на пи сано, що най го лов ні
ший вам пір — граф Дра кула — на справді жив 
колись у Ру му нії, — не по го ди лася Манюня.

— Є лише один спо сіб роз в’я зати нашу на у
кову дис ку сію, — повторила чорна киця вичитану 
в книжці фразу і додала: — по ї хати до Ру му нії та 
пе ре ко на тися, що я, як завж  ди, мала слуш ність, 
і все це казки. До речі, дис ку сія — це така су пе
речка, але без бій ки, — по яс нила Муля. — Тож 
зби райся просто за раз, бо я таки зло вила блоху, 
і вона по обі цяла мені ви куп за своє життя. Няв!

— Я зав жди го то ва, — під ско чила Ма нюня. — 
Ось тільки час ник візьму. Мур!

— А час ник тобі на ві що? — зди ву ва лася Муля.
— Його вам піри дуже бо ять ся, — від по віла 

сму гаста киця і по ві сила собі та под рузі на груди 
по го ловці час нику.

Муля й Ма нюня взяли гро шик, який блоха від
дала їм за своє життя, сіли в ав то бус — і по ї хали 
до Ру му нії.

Ото вскочила в халепу!

Знову грошики на вітер!



— Доб рого дня! Ска жіть, будь ласка, де жи вуть вам пі
ри? — чемно за пи тала сму гаста киця в ко рови, яка пас лася 
на ру мунсь кій луці.

— Buenos dias! — від по віла ко рова. — Це я з вами при ві
талася поіс панськи. Го ту юся, зна єте, до по їздки в Пів денну 
Америку на кон курс краси. Тому точно можу вам ска зати: 
вам піри во дяться тільки в Пів ден ній Аме риці. Вони, ма

Здоровенькі були,
пані Корово!

Якась вона
непривітна!

Корова не в гуморі!

ленькі не гід ники, лі та ють уночі над па со ви щем і смокчуть 
кров ко рів. І це мене дуже турбує.

— Ми ці ка ви мося гра фом Дра ку лою, який 
не лі тав над па со ви щем, а блу кав ніч ними 
ву ли цями, а ви про кого го во ри те? — 
уточ нила Муля.

— Я ді люся з вами на мууу ко вими 
знан нями про пів ден но а ме ри кансь ких 
ка жа ніввампі рів, а ви тут зі сво їми ка
зоч ка ми, — роз сер ди лася ко рова. — 
Ідіть, за пи тайте про це в ка жа нів пе чер, 
що біля міс течка Турда. Ма буть, вони цю 
казку й при ду мали. Знаю я їх…

Киці пос пі шили по ки нути роз
гнівану ко рову, але ще довго чули 
її голос:

— Це ж треба таке при ду
мати: «…блу кав ніч ними ву
ли ця ми». Точно якийсь ка жан 
пос та рався.

Це я непривітна?!

128128



Хто
тут?..

Підземне озеро

Сталагм
іти

Пе чери були темні, похму    рі, схожі на лігво каз ко
вого дра кона. Але смі ливі манд рів ниці вперто чим чи

ку вали хи мер ними під зем ними за лами, аж поки зу стріли 
ка жа нів.

Ст
ал

агм
іт

и

Сталактити
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Хт
о ц

е: м
иші ч

и пташки?

Ког
ос

ь з
найшла!

Птахо- 
миші!

— Вам піри в нас не… — стали від по ві дати на за пи тання 
Ма нюні ка жани, але Муля їх пе ре би ла:

— Ми про графа Дра кулу за пи ту ємо.
— Ааа, про цьо го, — роз ча ру ва лися ка жани. — Ні який 

він був не вам пір, а просто дуже жорс тока лю дина. От про 
нього всі лякі казки й при ду мали.

— А ми лю бимо казки. І нам це страшно ці ка во, няв! — 
пояснила Манюня.

— Тоді ле тіть на пів ніч ний за хід Ру му нії, у Тран силь ва
нію, — ска зав найстаріший ка жан. — Там сто їть за мок цього 
ні бито вам піра.

— А ліпше за ли шай теся з нами, — по ра див молодший 
ка жан. — Наші пе чери на ба гато ці ка віші. Ми тут стільки 
ка зок при ду мали: і про вам пі рів, і про дра ко нів, і про лю до
же рів.

— Муррр! Дя ку ємо звіс но, — ска зали киці. — Але надто 
вони страшні та похмурі, ваші печери.

Які такі

кицьки?!

Ой! Невже

кицьки?!
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Зелений ліс
Голубе озеро

Муля й Ма нюня шви денько поп ро ща
лися з ка жа нами й по да лися до Тран силь ва
нії. Скрізь киці ба чили різ но ко льо рові, наче 
іг раш кові, бу ди ночки, каз кові гост ро верхі 
замки й церкви, ма льов ничі гори й озера 
з криш та ле вою во дою. Тран силь ва нія їм 
дуже спо до ба лася.

Гостроверхі вежі
Старовинний замок

А тут

Муля з М
аню

нею
!
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А тамтешні ка жани, яких родичі вже по
пе ре дили про при їзд від омих манд рів ниць, 
улаш ту вали ки цям ек с кур сію по замку графа 
Дра кули.

— Вау! Як ці ка во! — ви гук нула Муля, по хо
джа ючи за лами з ли царсь кими об ла дун ками.

— Цікаво, але зо всім не страш но, — роз ча
ро вано зітхну ла Манюня.

Ка жани пе ре зир ну лися та по вели гос тей до 
кім нати страху, спе ці ально влаш то ва ної для 
най смі ли ві ших ман   дрів ни ків. 

Там киці досхочу на стра ши лися!

А я не люблю,

коли бряжчить!
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Приїздіть до нас ще!

Прощавайте!

До зустрічі в Україні!

Чекаємо!

— Му лечко, я ду маю, іс то рії про вам пі рів — 
це й справді каз ки, — ска зала Ма нюня, коли 
вони по вер та лися до дому, милуючись з вікна 
ав то буса прек расними кра є видами Руму нії.

— Чому ти так ви рі ши ла? — по ці ка ви лася 
Муля. — Мур?

— Не спра вед ливо було б, якби в та ких гар
них міс цях жили якісь кро во пивці. Це було б 
страшно, але зо всім не ці каво. Тож не хай ліп
ше вампіри за ли ша ються в каз ках, — за смі я
лася сму гаста киця і весело додала: — Няв!

То жив тут

Дракула чи ні?..



Сек рет ви хо ван ня
День свя того Ми ко лая в КИ Є ВІ

Жили собі дві киці — Муля й Ма нюня. Ма нюня була сі
ренька з чор ними сму жеч ками, а ро тик мала бі лий, наче 
при пуд ре ний. Муля ж була чорначор ні сінька, без жод ної 
плямки. Ну хіба що очі мала зе лені та кін чик хвос тика — 
ніби вмо че ний у сме танку. Киці   дружили і ча сто ходи ли 
одна до одної в гості.

Якось у грудні Ма нюня при бігла до Мулі — та й каже 
з порога обу ре но:

— Така сама іс то рія, Му лечко, як із Сан тою: свя тий 
Мико лай усім по да рунки при

несе, а ки цям — ні! Просто 
непо добство! Няв!

Ну то й що?

Малюю мур-мизку!
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— Може, воно й на краще, мур, — роз важно від по віла 
Муля, не при пи ня ючи чепуритися. — Я чула, що свя тий Ми
ко лай слух ня ним ді тям при но сить по да рунки, а не слух ня
ним рі зочки. Нащо нам таке?

— Тим паче, треба нам його знай ти! — ви гук нула 
смугаста киця. — Ска жемо йому, що ми проти рі зо чок у ви
хо ванні, а, навпаки, за по да рунки.

— Де ж ми його шу ка ти ме мо? — досі спе ре ча лася Муля, 
якій не хо ті лося ви хо дити з теп лого дому на мороз.

— Я чула, що свя тий Ми ко лай сьо годні вве чері роз но
ситиме по да рунки містом. Тож нам із тобою да леко манд ру
вати не до ве деться, знай демо його в од ній із мурзи ден цій, 
тобто резиден цій, тут, у Києві.

Га
йда до мур-зиденції!
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І нам не сидиться!



Муля зі тхнула та пішла одя га тися.
— Тільки за ради пра виль ного ви хо вання, без рі зо чок, 

мурняв! — ска зала вона.
Киці ви ско чили з дому й пом чали ву ли цями міста. Та 

не встигли вони від бігти да леко, як по ба чили ма леньке 
мишеня. Воно сто яло на ку чу гурі й так трем тіло, що бу
рульки на його ву сах аж дзень кали.

— Чого це ти стоїш тут, за мість спати в нір ці? — су воро 
за пи тала в ми ше няти Муля.

— І чого це ти на че пило собі бу рульки на вуса? — до ки
нула Манюня.

Іду з 
тобою 

тільки заради

справедливості!

— Я піпішло по ми лу ва тися сні гом і за блудилося, не впі
піз наю до ро ги! — ледь мовило ми шеня. — І це не бу руль ки, 
а мої сльози. Просто вони за мерзли.

— От бі до лаха, то ти зо всім за ду бі ло! — роз чу ли лася 
Муля. Вона туттаки зняла із себе теп лий шар фик і за ку тала 
в нього зві рятко. — За раз ми знай демо твою нірку!

— А я вже знайшла. Мурмур! Ось вона! — гук нула 
Манюня, яка, поки Муля за спо ко ю вала ми шеня, об ню хала 
сніг на вколо.

Зра діле ми шеня про жо гом шас нуло в нірку.
— Шар фик мо жеш за ли шити собі! — гук нула на вздо гін 

Муля, і киці по бігли далі.

Оце т

ак помилувався снігом!

Пі-пі-пі!
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Збігли Муля й Ма нюня вгору Ан д рі ївсь ким узвозом. 
Проминули Ан д рі ївську церкву. По тім Ми хай лівсь кий со
бор. Хо тіли вже Во ло ди мирсь кою гір кою спус ти тися на Хре
ща тик… Аж рап том зу стріли в парку го лод них си ни чок і го
роб ців. Вони си діли на гіл ках і сумно цві рінь кали.

— Не го диться су му вати у свят кові дні! — ска зали киці 
та при гос тили пта шок улюб ле ним су хим кор мом, який но
сили із со бою в ки ше нях про всяк ви па док.

Пташки од разу по ве се лі шали, і їхні пі сеньки теж. 
А киці по бігли собі далі.

З кормом воно справді

Ех, дзьобик малий,

багато не з’їси!

веселіше! Цінь-цвірінь!Дякуємо!

А що це ви їсте?

Смачного!
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Ніхто мене не любить!

ДЗЯВ!

Аж рап том по ба чили худе цу ценя, що веш та лося вулицею, 
плу та ю чись під но гами в заклопотаних пе ре хо жих.

— Біда з цією ма ле чею, — зі тхнула Ма нюня та за пи тала 
в цу це ня ти: — Що, теж за гу би ло ся?

— Я ще на віть не зна хо ди ло ся, — від по віло цу ценя. — 
Ось, хочу лю дину собі за вести. Але вона чо мусь не за во
диться.

Киці з роз умін ням пе ре зир ну лися.
— Тут абихто не під ій де, — ска зала Муля. — Треба знайти 

СВОЮ людину.
— А як її знайти, СВОЮ? — за пи тало цуценя.
— Сі дай на бровці та ди вись на лю дей, — по ра дила Ма

нюня. — Коли по ба чиш свою лю дину, в тебе серце тьохне.
Умостилися вони втрьох на бровці й за ди ви лися на пе ре

хо жих. Ди ви лисяди ви лися, аж рап том цу ценя як за дзяв кає:
— Тьох нуло, тьох нуло, гавгав!!! — І по ка зує на ху деньку 

дів чинку в оку ля рах. — Я не ло вило ґав: он вона, моя лю ди
на! — Та як зір веться з місця, як по бі жить до дів чин ки!

А вона взяла цу ценя на руки, до гру дей при горнула 
й каже:

— Змерзло, моє бід ня точко? Хо дімо, я тебе чи мось смач
нень ким на го дую.

І по несла своє цу ценя до дому. А Муля й Ма нюня по ди ви
лися на них і ви рі шили далі ні куди не бігти, бо вже спо но
чіло.

Може, віз
ьмеш собі песика?

Куди, в нірку?
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— Знаєш, Му лечко, а я зо всім не за сму ти лася, що ми 
не встигли по по да рунки. Зате до по могли і ми ше няті, і си
ничці, і цу ци ку, — ска зала Ма нюня. — У мене на серці так 
пух насто від цього! Мурмур! Ви хо дить, що да ру вати по да
рунки на ба гато при єм ніше, ніж отри му вати.

— Мурняв! — по го ди лася Муля. — Коли да руєш ра дість, 
вона до тебе вдвічі біль шою по вер та ється.

— Ось тільки рі зочки мене не по ко ять, Му леч ко, — 
зітхнула сму гаста киця.

— А їх у мене зроду не бу вало! Це просто дав ній на род
ний жарт, — по чувся рап том по руч гус тий бас.

Киці озир ну лися і по ба чили си во бо ро дого ді дуся з доб
римипре доб рими очима.

Різочки
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Подарунки!

(Різочок немає!)

— Сан то!!! До ро гень кий!!! Нявже це ти? — зра діли киці 
й од разу ж зди ву ва ли ся: — А чому ти так дивно вбрався?

— Тому що моє повне ім’я СантаКлаус, що в пе рек ладі 
з гол ла ндсь кої мови озна чає свя тий Ми ко лай, — за смі явся 
ді дусь. — А одя га юся я поріз ному: так, яким мене звикли 
ба чити в різ них кра ї нах.

— То в тебе не має рі зо чок для не слух ня них ді тей? — 
все ж таки ви рі шила пе ре пи тати Манюня.

— А на віщо? Не слух няні діти самі себе ка ра ють. Бо доб
рим і слух ня ним бути на ба гато при єм ні ше, — мо вив свя тий 
Ми ко лай і став про ща ти ся: — Час мені по да рунки роз но
сити.

— А ти встиг неш? — занепокоїлися киці. — Пізно вже, 
а Київ ве ли кий.

— Устиг ну, — за пев нив ді дусь. — У мене ба гато по міч ни
ків. Ось і ви мені сьо годні до по могли. До речі, три майте ваш 
по да ру нок — улюб лені кон серви. Я не забув!

Муля й Ма нюня по дя ку вали свя тому Ми ко лаєві та мер
щій по бігли до дому їсти свій смач ний по да ру нок.

— Знаєш, Му леч ко, — ска зала до ро гою сму гаста киця. — 
Я ду маю, сек рет ви хо вання не в рі зоч ках і на віть не в по
да рун ках. Сек рет ви хо вання у доб рому сер ці, — а по тім 
за смія    лася й до да ла: — Хоча кон серви — це сняв кота, ой, 
тобто сма ко та!



Грошик

Ну до Львова — то
до Львова…

На боці доб ра
Різдво у ЛЬВО ВІ

Жили собі дві киці — Муля й Ма нюня. Ма нюня була сі
ренька з чор ними сму жеч ками, а ро тик мала бі лий, наче 
при пуд ре ний. Муля ж була чорначор ні сінька, без жод ної 
плямки. Ну хіба що очі мала зе лені та кін чик хвос тика — 
ніби вмо че ний у сме танку. Киці   дружили і ча сто ходи ли 
одна до одної в гості.

Якось Муля при бігла до Ма нюні й ска за ла:
— Ма нюню, маю для тебе дві но вини, й обидві добрі. По

перше, скоро Різдво. А подруге, я ви вчила гарну ко лядку, 
й Оленка дала мені за це гро шик. Ка зала, щоб ми з то бою до 
Львова по ї хали. Там Різдво най кра си віше свят ку ють.

— Про Різдво я вже знаю, — пох вас та лася Ма нюня. — 
Я теж у Те тянки гро шика на ко ля ду вала.

— Ма буть, наші ха зяйки змо ви лася. Мурняв! — мурк
нула Муля, не  за до во лена тим, що їй не вда лося зди ву вати 
Манюню.



Проте Ма нюня Мулю туттаки зди ву ва ла:
— Люблю, коли Різд во!.. Усе на рі за ють: ков баску, сир, 

м’ясце. Ско ріше б це свято на стало. — І Ма нюня за мрі яно 
об лиз ну лася.

— Ой, Ма нюню, ти ма буть ду маєш, що Різдво від слова 
«рі за ти»?! — зра діла Муля, що може таки по хи зу ва тися знан
нями. — А ось і ні! Різдво — це те саме, що на ро дження. Ко
лись давно на Сході на ро дився Син Бо жий Ісус і вря ту вав від 
зла весь світ. От чому Його на зи ва ють Спа си те лем і з року 
в рік свят ку ють Його день на ро джен ня!

— Увесь світ вря ту вав, няв? — зди ву ва лася Манюня.
— Ну, не знаю, чи весь, але нам 

з тобою точно непогано! — 
ска зала Муля і пос пі

шила до да ти: — 
Бі жі мо мер щій, 
а то на ав то бус 
за піз ни мо ся!

Упс!..

Чик-чик…

і Різдво!
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Муля й Ма нюня при були до Львова саме вчасно, щоб 
устиг нути на гран ді озне свят ку вання Свят ве чора. Вони 
весело по бігли ву зень кою ву лич кою, що вела до площі 
Ринок, де осьось мав роз по ча тися кон церт. Аж рап том киці 
по чули гір кий плач. Вони роз зир ну лися й по ба чили біля 
од ного з ліх та рів хлоп чика. Зви чай ного та кого хлоп чика, 
тільки з кри лами. Він ри дав, сьор бав но сом і ру ка вом роз
ма зу вав сльози по об личчю.

Муля й Ма нюня од разу ки ну лися вті шати ма лого, бо киці 
тер піти не мо жуть, коли діти пла чуть.

— Що ста лося? Нявняв! — занепокоєно за пи тала Ма
нюня, торкаючи м’я кень кими лап ками хлоп чика та за
зираючи йому в очі.
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— Не плач, ма лень кий! Мурмур! — про мур ко тіла Муля 
й по тер лася об ноги не щас ливця.

— Укралиии, — за ре віло хлоп ’я ще дужче. — Ча рівну 
па лицю вкралиии. Те пер я не зможу за па лити Різд вяну 
зірку. І свято не від бу деться! І все че рез менеее…

— Не рюмсай! — су воро ска зала Муля. — Усе можна ви пра
вити.

Але, ска зати правду, киці уявлення не мали, як за ра
дити цьому лихові. Роз губ лені сто яли вони по се ред чу жого 
міста. Аж рап том ве лика тінь за крила від них світло ліх

Теж м

ен
і р

од
ич

!

таря, і стало зо всім темно. За мить страш ний звір не чутно 
зі стриб нув на бру ківку. Киці ви гнули спини і тру бою по на
ди мали хвости.

— Нам не страшшшно! — грізно ши піла Ма нюня. — 
Ушшши вайся звід ссси!

— Караууул! Уррр! — утробно за ви вала Муля.
— Дів чата, не га ла суй те! — ми ро любно рик нув звір. — 

Я ж ваш ррро дич, лев.
— Нашшш ро дич дя дечко Лев живе в Аф ри ці, — не йня  

ла віри роз па лена Манюня.

Легше, легше!

Я ж теж 

із родини котячих…
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— За спо койся, Ма ню ню, — ска зала більш роз важ лива 
Муля. — Усі леви наші ро дичі, не тільки аф ри канські. А цей 
звір справді схо жий на лева. Ось тільки звідки у Львові леви?

— Ко лись у Кар па тах во ди лися леви, — сьорб нув но сом 
кри ла тий хлоп чик. — Поки не пе ре ве лисяяя. — І він за
пла кав ще дужче.

— Я не прос тий лев, а ка м’я ний, — гордо мо вив їх ній 
новий зна йо мець. — Нас із бра том пос тав лено сте регти 
ратушу й по ря док у місті. А коли пла чуть діти — то не по ря
док. От я й по ки нув свій пост, аби діз на тися, що тут ста лося.

— У нього вкрали ча рівну па ли цю, — від по віла за ма лого 
Муля.

— І те пер Різдво не на ста не, — до ки нула Манюня.
— Рроз бій! Соррром! — за ри чав лев. — Та кої ганьби ще 

не трррап ля лося, від коли князь Лев збу ду вав наше місто.
— А це місто звір бу ду вав? — за клі пала очима Манюня.

Та він кам’яний!Тихо!
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— Ні, лю ди на, — знову втру тився в роз мову хлоп чик. — 
Просто звали його Ле вом, тому що він був дуже хо роб рий 
і чесниий. Сам не краав й ін шим не до зволяааав! — 
знову за ре вів він.

— А ти звідки все зна єш? — зди ву ва лися киці.
— Я ж ан гел, — крізь сльози по яс нив ма лий. — Мені на

ле жить усе знатии. Та хто мене пог ра бу вав, я не знаааю!
— Не плач, хлоп че, — по ва гом мо вив лев. — Справа честі 

для нас — знайти твою па лицю та вря ту вати Різдво. Усе 
місто перрреррри ємо, а таки знай демо! Хо дімо до лева 
Ло рен цо вича в Іта лійсь кий дво рик. Він най старррший із 
нас і знає все, що в місті ді ється.

Де той Ло рен цо вич?
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І вони пішли до Італійського дворику та знайшли лева 
Лоренцовича.

— Га даю, це не хто ін ший, як при вид чак луна Гри го
рія Лис ке вича ка пос тить, — по хи тав го ло вою ста рень кий 
лев. — Більше нема кому. Він тут усією не чистю за прав ляє.

— А чому вони не чисть? Чому не ми ють ся? — за пи тала 
Манюня.

— Не чисть — це не бруд нулі, а темні сили, — по яс нив лев 
Ло рен цо вича. — Де мони й усі, хто з ними зна ється: ві   дьми, 
чак луни та інші злі люди. А Лис ке вич був пер ший се ред них. 
Він у бу динку, що на зи ва ється Кри вим Ко лом, меш кав, і до
нині його при вид там блу кає. Шу кайте його там.

Друзі мер щій по бігли до Кри вого Кола, бо го дина була 
вже пізня, а Різд вяна зірка на небі так і не за па лала. Хоч як 
хо вався при вид чак луна Лис ке вича, але киці його ви сте
жили, а лев упій мав.

Дивись, справді
нечисть!

Хоч би вмився!

— Ойойой, — кри
чав при вид. — Від пус
тіть мене! Я ні чого 

не брав, ні чого не 
знаю!

Ай! Ой!

Пі-пішли на суд!



— А ми заррраз по ба чимо, чи прррав ду ти ка жеш, — 
рик нув ра туш ний лев і по тяг чак луна до По    ро хо вої вежі. 
Там при вході мирно спали ще два кам’яні леви.

— Прро ки дай теся, є рро бо та, — ска зав їм ра туш ний 
лев і звер нувся до чак лу на: — А ти клади руку до пащі ле
вові прра во суддя. Якщо брре шеш, паща сама собою зам 
кнеться, і зали шишся без рруки. Ми так зав жди брре ху нів 
ви яв ляємо.

— Ой, не треба, не треба! Я вам усе ска жу! — за пхинь
кав при вид, але рап том очі його люто зблис нули, і він про
ши пів: — Так, це ми з від ьмами ча рівну па лицю вкрали. 
І не від дамо, бо нас багато.

— Але не так ба гато, як нас, — гордовито мовив сто рож 
міста. — Бо нас, ле вів, у Львові чо тирри ти сячі п’ят сот. Та  
го ловне, що від коли на ро дився Ісус — Спа си тель світу, зло 
не може перре могти добрро! Хіба ти забув?

Пробачте!

Мене нечистий

поплутав!

От же ж брехло!

Бррр! Нечисть! 

Я от язиком

вм
иваюся!
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При вид рап том почав змен шу ва тися, змен шу ва тися — 
й роз та нув. А на тому місці, де він стояв, друзі по ба чили 
ча рівну па лицю. Ан гел хутко схо пив її та скерував у небо. 
Умить на ньому спа лах нула яс к рава зоря. А від площі Ри нок 
за лу нала ко лядка.

— З Різд вом, мої любі! — ска зав ан гел. — Я вам дуже 
вдяч ний. Без вас я б не впо рався. А за раз мені треба роз
нести пода рунки ді тям, які не ма ють ба ть ків або дуже бідні. 
Та кою є воля на шого Спа си теля — чи нити добро.

— І ми з то бою, ми теж хо чемо за йма тися доб ро чин
ністю, нявняв! — в один го лос нявк нули киці.

Муля й Ма нюня ви тра тили всі гроші, що мали, на по да
рунки бід ним ді тям і до са мого ранку роз но сили їх по ха
тах. А на ступ ного дня втом лені, але щас ливі по вер ну лися 
додому.

— Яке гарне свято Різдво і як добре, що ми не якась там 
не чисть, а чемні й доб ро чинні киці. Правда, Му леч ко? — 
сказала Манюня.

— Так, — по го ди лася Муля. — Добре бути на боці добра, 
мурняв!



Дівчата, гайда

до Буковелю!

Пра виль ний під хід
Но вий рік у БУ КО ВЕ ЛІ

Жили собі дві киці — Муля й Ма нюня. Ма нюня була сі
ренька з чор ними сму жеч ками, а ро тик мала бі лий, наче 
при пуд ре ний. Муля ж була чорначор ні сінька, без жод ної 
плямки. Ну хіба що очі мала зе лені та кін чик хвос тика — 
ніби вмо че ний у сме танку. Киці   дружили і ча сто ходи ли 
одна до одної в гості.

Якось при біг до Мулі й Ма нюні  їх ній при ятель кіт Мар  
кіз.

— Мурняв ки! — чемно при ві тався він. — Їдьмо зі мною, 
дів чата, до Бу ко велю. Гарно від свят ку ємо Но вий рік. Я тут 
гро ше нят за ро бив за ловлю па цю ків. На всіх ви ста чить.

— А що таке «Бу ко вель»? — за пи тала Манюня.
— Як можна не знати, що таке «Бу ко вель»? — зди ву вався 

Мар кіз. — Це ж най кра щий гірсь ко лиж ний ку рорт Укра їни. 
Дуже мод ний. Туди всі їдуть на ли жах із гір ка та тися.

— Нащо мені про таке зна ти? — над улася Ма нюня. — 
Я не вмію на ли жах із гір ка та тися. І не хочу.

— То бу деш ка та тися на сан ча тах, — не під три мала по
дру гу Муля. — Їдьмо! Це весело!

Ців-ц
е що таке?
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Оце так 

гірс
ьколижний

курорт!

Як
 ж

е я
 на са

нчатах

ката

тимуся
!

Дарма їхали!

Тож вони туттаки по бігли на вок зал, сіли 
в по їзд і по їхали.

— А де ж сніг? — зди во вано роз зир ну лася на всі біч 
Манюня, коли вони ви йшли на пот ріб ній зу пинці з вагона.

— А й справді, де сніг? — і собі за пи тала Муля. — Як ка
та тися на ли жах без снігу?

— Ехехех, — від по вів ки цям óлень, який си дів не по да
лік на ла вочці. — Не буде цьогоріч ні снігу, ні лиж. Бабуся 
Зима за бас ту вала. Про ки да тися не хоче.

— То треба її роз бу дити. Нявже ми дарма їхали, бур
мур?! — обу рився Маркіз.

— Ні чого не вий де, — по хи тав го ло вою олень. — Ми 
що вже тільки не ро били: я ра ти цями у двері сту кав, 
вовк під вікнами вив, крук у ко мин кря кав — усе дарма. 
Не прокида ється. От якби вед мідь до по міг. Так він теж хро
пе у своєму бар лозі.

— То ви не так бу ди те, — по хи тала го ло вою Муля.
— До кож ного треба знайти пра виль ний під хід, няв! — 

до ки нула Манюня.

Ту-ту!

175175174174



Букові ліси
А вище смереки

А ще вище
полонини

— Де живе ба буся Зима? Веди нас туди! — рі
шучо ско ман ду вав Маркіз.

— Живе вона на вер шечку Го вер ли, — ска зав олень 
і поди вився на но вих зна йом ців із сум ні вом: — Та що ви 
мо жете вді яти? Ви ж такі ма ленькі, й го ло сочки у вас тихі 
та слабкі. Не по чує вас Зима.

— Ти веди нас. А все решта — то наша справа. Пхшш! — 
пхинь к нули киці.

От сіли вони на спину оленю, і він по біг у гори. Спочат
ку біг ву зь кою сте жи ною між ви со ких бу ків, по тім — між 
сме рек, по тім по ло ни ною, аж доки за біг на са мий вер ше чок 
най ви щої гори Кар пат — Го верли. 

Ось і ха тина ба бусі Зими. Віконниці за чи нено, ду бові 
двері міцно за мкнено, з ди маря дим не йде. Киці обійшли 
до вкола ха тини. Аж ба чать: мале сеньке ві конце до під валу 
про чи нене.

— Че кайте нас під две ри ма, — ска зала Муля. — А ми 
з Ма ню нею все ре дину про бе ре мося.

— І пра виль ний під вал, тобто під хід, до ба бусі знай де
мо, — до ки нула сму гаста киця.

Дорога до Зими

Говерла
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По лізли киці крізь ма леньке ві конце до ха тини, а Мар кіз 
з оле нем при вході стали на них чекати.

Муля й Ма нюня збігли під валь ними схо дами на гору, 
про тис ну лися крізь щі лину у две рях й опи ни лися у прос то
рій кім наті, по се ред якої сто яло ве лике ліжко, все за ва лене 
подуш ками. По між тих по ду шок киці не од разу по мі тили 
ма леньку си веньку бабцю. Ста ренька хи та лася з боку на бік 
і гірко зіт хала.

— Що ста лося, нявняв? — ско чила їй на ко ліна Манюня.
— Мурмур, де бо лить? — стур бо вано за пи тала Муля, 

під су нувши го лову під ба бу сину руку.
— Ніде не бо лить, — від по віла ста ренька. — Де пре сія…
— Так нині ж свят кові дні, тож і не роз но сять ні га зет, 

ні жур на лів, — за спо ко їла її Ма нюня. — А як свята за кін
чаться, при не суть вам вашу пресу.

Пит
ає д

е преса,

здається…

Яка щ
е преса?

Готово!
Тягни!

Сп
і-

пі
-п

іт
ь, 

ба
бу

ню
!

Цибулинка до цибулинки…178178



Мур-мур!

Заспіваю вам
мурчалки!!

Ходить котик
через мур…

— До чого тут га зе ти? — так зди ву ва лася бабця, що аж 
за була йой кати.

— Так ви ж самі бід ка лися: де преса, де пре са? — зди ву
ва лася й собі Манюня.

— Ма нюню, знову ти не зро зу міла! Де пре сія — це 
хвороба, — втру ти лася Муля, — коли так сумно, що ні чого 
ро бити не хо четься.

— Дивна хво ро ба, — ска зала Ма нюня й по чу хала лап       
кою за ву хом. — Мені, коли я ні чого не роблю, то дуже на
віть ве село. А від чого ця де пре сія ста єть ся?

— Від того, — зі тхнула ста рень ка, — що ні хто мене не 
лю бить, ні хто не при го лу бить. Ні хто пі сеньки ла гідної не 
за спі ває. Тільки вовки ви ють, крук кряче та ві тер свище. 
Добре хоч вед мідь не реве, бо спить. — І ба буся знову зі т х
нула.

— О, то ми най кращі лі карі від цієї хво роби, няв! — ви
гук нула Манюня.

— І по лю бимо, і при го лу бимо, і ла гідної пі сеньки за спі
ва є мо, — по обі цяла Муля.

Киці без зай вих слів вмос ти лися на ру ках у ба бусі Зими 
й го лосно за вор ко тіли.

У тебе що, теж де-пі-пі-пресія?!
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— Ой, — ска зала ста ренька, 
пос лу хавши кілька ко тя чих пі сень, — я від
чу ваю, як доб рий на стрій і сили по вер та ються 
до мене. За спі вайтено мені ще однієї пі сеньки та 
дайте пог ла дити ваші пух насті жи во тики. І моя де
пре сія зникне.

Киці охоче пе ре вер ну лися на спинки й за вор ко тіли ще 
дужче.

— Ну все, я знову здо рова, і руки в мене так і рвуться до 
ро бо ти! — ви гук нула на решті бабця і жваво зі стриб нула 
з ліжка.

— Мурра! Ой, тобто урра! — ви гук нула Манюня.
А Муля ска за ла:
— Давно час. Бо вже скоро Но вий рік, а снігу досі не має. 

І ми не мо жемо ка та тися на лижах.
— І на сан ча тах, — під так нула сму гаста киця.
— Ой, мої любі, за разза раз я все ви прав лю! — ви гук

нула ба буся Зима й за су кала рукави`.

От що мурчалка

животворна робить!

Снігу
бути!

Снігу, снігу

білого накидаю

сама…
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Про чи нила вона на встіж ві кон ниці, схо пила по душку та, 
ви ста вивши її за вікно, чим дуж почала ляс кати по ній ви
бивач кою. Пух по ле тів із по душки й, пе рет во рю ючись на 
сні жин ки, рясно по си пався на землю.

— До по ма гай те! — ско ман ду вала ста ренька. — Тяг ніть 
сюди ще по душ ки!

— За раз! — в один го лос гук нули киці. — Ось тільки пус
тимо до хати на ших дру зів. Можна?

— Хай за хо дять і теж до по ма га ють. Швидше впо ра є мо
ся, — по го ди лася ба буся Зима.

І от уже Муля, Ма нюня, Мар кіз та олень тя га ють одну 
за одною по душки до вікна. А Зима лу пить і лу пить по них 
виби вач кою. А ряс ний ла па тий сніг сипле й сипле на землю. 
Незчулися, як землю вкрив тов с тий бі лий килим.

— Мурра! — ра дісно під стриб нула Ма нюня. — Гайда 
мер щій до Бу ко велю на сан ча тах ка та ти ся!

Оце-ців сила!!За-ців-ціни!!
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— І на ли жах! — при єд нався до неї Маркіз.
— А як ми туди дістане мо ся? — за сум ні ва лася Муля. — 

У та ких гли бо ких сні гах на віть олень за грузне.
— Не біда! — вті шила гос тей ба буся. — Я за раз при кличу 

свого кума Мо роза, і він для вас сніг при мо ро зить, щоб 
не про ва лю вався.

Як ска зала, так і вчи нила. І нев довзі олень вже при віз 
котячу компанію до зна ме ни того ку рорту.

— Щиро вам дя кую! — ска зав він ки цям на про щання. — 
Ви справжні спеціалістки з пра виль ного під ходу.

— У разі чого звер тайся ще, — скромно відповіли киці.
А в Бу ко велі вже ви ру вало життя. Скрізь го ріли но во річні 

гір лянди та вог ники на гарно при кра ше них ялин ках. Грала 

Ю-у-у-ху!

Увесь корм під снігом!
Кар-караул!



Ну нарешті!

Ой, мамо,

Не даремно я 

щурів га
няв!

Треба було 

санчата

вибирати!

му зика. Пра цю вали під йом ники, і лиж ники в яс к ра вих кос
тю мах не слися вниз лиж ними тра сами.

Муля, Ма нюня й Мар кіз не га яли часу й теж при єд на лися 
до роз ваг. 

Вони досхочу на ка та лися й на сан ча тах, і на ли жах. На
віть Ма нюня. Хоч вона й бо я лася спо чатку ста вати на лижі, 
але дуже швидко на вчи лася маневрувати на гірсь ких спус
ках. І їз дила так само вправно, як Маркіз.

Впаде

Нащо я став

чи не впаде?

на ці лижі?!

Лижню
-у-

у!!!

188188



Класний Новий рік!

Мур-ура! Мур-ура!

а я л
ижниця

крута!

Не попав!
Хапай!

Бабах!

А вве чері на го лов ній площі Бу ко велю киці ра зом з усіма 
ве село зу стріли Но вий рік. Вони спі вали, тан цю вали, гра
лися у сніжки й лі пили ве ли чез ного сні го вика. А по тім ди 
ви лися на свят ко вий фе єр верк.

— Який чу до вий Но вий рік ви йшов! — ви гук нув щас ли
вий Маркіз.

— Ко жен день може бути чу до вим, — мудро за зна чила 
Муля.

— Якщо знайти пра виль ний під хід! Мурняв! — за смі я
лася Манюня.

Ти сип, сип, гризлику!

Насипати?
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