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Ласкаво просимо 
до Сандари!

 Посеред пустелі Сандара, там, де сяє прекрасне 
магічне світло, а 1001-та-навіть-більше піщинок ме-
рехтять  жовтим золотом,  під старою акацією  стоїть 
старий термітник.  Незліченні ходи пронизують його 
в усіх напрямках, а величезні печери ведуть глибоко 
під землю. Цей термітник  завбільшки з корабель, 
і  в ньому стало б місця  мільйон ам термітів…

…або інших надзвичайно цікавих звірів:  із реготом 
бігають вони ходами термітника, грають у квача чи  
в схованки, шаленіють та бешкетують.

Ось вони , знайомтесь…
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Санді, похмурий хамелеон, який ніколи (справді ніколи!) не змінює колір

Фене
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Усі четверо  мешкають гуртом у термітнику. І це… 
найліпші друзі. Коли ввечері вони лягають спати, 
то балакають між собою та регочуть, а їхні гамаки 
 тим час ом гойдаються. Кожен  із друзів спить у влас-
ному підвісному ліжку, у затишній нірці.  І всі нори 
поєднані ходами. Думдідум — наймолодший із друзів. 
У його гамаку завжди можна знайти  баночку з фіні-
ковим мармеладом : він просто обожнює солодощі! 
Також там лежить червона-червонісінька парасоль-
ка. Її наш герой  здобув під час останньої пригоди… 
Іншої такої  парасольки не знайдеш ніде у світі! Вер-
блюд міцно притискає носа до  неї та засинає. У тем-
ній нірці Фенека сяють на ліпки із «Зоряними війна-
ми». Він має найбільшу колекцію  в усій Сандарі. Будь 
обережний, коли заходиш до нірки Тімі  : поряд  із його 
гамаком висить боксерська груша!  Цей дрібний тер-
міт іноді сильно гнівається. В нірці Санді стоїть ко-
ричнева валіза.   У ній можна знайти  всілякі дивні 
штукенції, дуже необхідні похмурому хамелеон ові 
в мандрівках.  Хвилиночку… Ми нікого не забули?



Точно…

Бріош — це кенгурова 
миша з ніжно-рожевими 
 маленькими передніми лапками та величезними за-
дніми. Вона  мешкає за морем, над своєю автомай-
стернею, пр осто на блискучій сріблястій трубі, яка 
 прокладена під землею і веде… до будь-якої точки 
планети. На щастя, один  із виходів розташований 
неподалік  термітника,  за дюною. «Пустельна банда» 
має лише подати Бріош таємний знак — і вона швид-
ко прослизне  труб ою до Сандар и. Друзі дуже споді-
ваються на це,  хоча ще ніколи не користувалися 
 таємним знаком. Принаймні , до останньої п’ятниці. 
Адже саме тоді почалас я пригода…

Бріо
ш, п’я

тий
 

пуст
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Розділ перший, 
у якому дехто зникає

 Тим ранком геть нічого не віщувало,  що  друзі не-
вдовзі потраплять у пригоду. Пісок у Сандарі був 
гарячим, мов смажене курча. Перед термітником 
у  затінку акації лежали наші друзі: кмітливий  лис 
Фенек, похмурий хамелеон Санді, терміт  Тімі 
 в боксерських рукавицях та пухнастий верблюд 
Думдідум. Друзі саме грали у « камінь-ножиці-папір», 
аж раптом почули схлипування.  Усі зацікавлено 
прислухалис я. Що могло статися? Фенек придивив-
ся уважніше і побачив когось за дюною.

— Це Антилопа-Листоноша! — гукнув він. 
Друзі добре знали Антилопу-Листоношу: щоран-

ку вона приносила Санді газету. Але  ще ніколи не  лила 
сльози!

— Не так воно вже й погано, газети розносити, — 
пробуркотів Санді. — Не думаю, що вона плаче 
через це . Ходімо! Ми маємо з’ясувати, що сталося!

Лис  заскочив на дюну, зустрів зарюмсану Анти-
лопу, допоміг їй перейти піщаний пагорб та провів 
до  затінку під акацією.

— Проходь і сідай! — запросив він.



— Хочеш яє шні? — спитав Тімі й указав на валун 
для сніданків — єдиний у цій місцині широкий  пла-
ский камінь. Він був такий гарячий, що на ньому 
 можна було смажити яйця.

Антилопа відмовилась  і  продовжила жалібно схли-
пува ти. Її очі розчервонілися від сліз. Санді від чинив 
 валізу  й вийняв звідти хуст очку. Антилопа вдячно 
прийняла її.  Суміш зі сліз та шмарклів котилась  її  пич-
кою і крапала на  пісок.

— Що сталос ь, Антилопо? — спитав Фенек, і дру-
зі насторочили вуха.





Гостя глибоко вдихнула , витерла сльози  і почала 
розповідати. Очі наших друзів  ставали дедалі  біль-
шими. Антилопа-Листоноша взяла на роботу своє 
маля на ім’я Бо. А працювала вона  у відділі посилок — 
там, де їх сортують перед відправленням. 

До зали пакунки надходили  конвеєрн ою стрічк ою. 
Машини грюкали,  вали крутились, а електроруки 
хапали пакунки та кидали їх  до червон ого фургон а. 
 Той розвозив посилки по всьому світ і. Антилопа-Ли-
стоноша схлипнула.

—  «Не перехиляйся  через огорожу, крихітко 
Бо!» —  попередила я. — Та було вже запізно…

Фенек від переляку  вдарив себе по щоці: 
— Малюк Бо впав на конвеєрну стрічку з пакун-

ками?





— Це не так  уже й погано, —  спробував заспоко-
ї ти бідолашну мати Тімі. — Головне, що його ніхто 
нікуди не надіслав…

Антилопа подивилас я на Тімі так, ніби побачила 
привида.

— Надіслав! — заголосила вона. — Один пакунок 
на конвеєрі було розірвано, у ньому зяяла дір а. Ма-
люк упав туди і…

Антилопа- Листоноша  заридала ридма й аж затру-
силася.

— Клеїльний верстат заліпив ту посилку, і її забра в 
поштов ий автомобіль!

Вона  перелякано глипнула на друзів.  У Думдідума 
 очі сповнилися сл із. Малюк застряг у пакунку! Один! 
Де тепер той пакунок?





— А яка ж адреса? — схвильо-
вано запитав Фенек. — Ти її про-
читала?

Антилопа безпо радно знизала 
плечима.

— Я не знаю, все трапилос я так 
швидко!

Фенек схопив Антилопу за плече :
— Тобі зараз дуже важливо прига-

дати все ! Чуєш? Усе!  
Антилопа- Листоноша похитала го-

ловою та розрюмсалась:
— Я… я не знаю. На ній 

була наліплена велика синя 
марка… І там були фініки! 
Коли пакунок  іще не заклеї-
ли, я побачила всередині фі-

ніки!
Фенек застрибав туди-сюди та зама-

хав хвостом.
— Добре, — зрадів він. — Вони були всередині 

пакунка. А що було зовні? Може, написи якісь?
Антилопа гучно висякалась у хустинку Санді.
— Тепер я пригадую : там щось було… Але мені 

не вдалос ь як слід розгледіти.
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