
зміст 3

Зм²ст

ПЕРШЕ ГРУДНЯ
… мабуть, стрілкам годинника так набридло 

рік у рік рухатися в одному й тому ж напрямку, 
що вони раптом пішли у протилежному …

7

ДРУГЕ ГРУДНЯ
… я знаю коротку дорогу, і ми вже на ній …

17

ТРЕТЄ ГРУДНЯ
… наче бігти за вітром – чи мчати донизу 

по ескалатору …
26

ЧЕТВЕРТЕ ГРУДНЯ
… не встиг він здивуватись …

35

П’ЯТЕ ГРУДНЯ
… час приходить, час минає, 

покоління слідують родинним стежкам …
45

ШОСТЕ ГРУДНЯ
… верблюд може вільно переміщатися з місця на місце – 

майже як тура шахівницею …
55



зміст4

СЬОМЕ ГРУДНЯ
… ми на небі завжди вважали це 
невеличким перебільшенням …

65

ВОСЬМЕ ГРУДНЯ
… частинка небесної благодаті, 

що спустилася на землю …
74

ДЕВ’ЯТЕ ГРУДНЯ
... вони порушили священну обітницю …

83

ДЕСЯТЕ ГРУДНЯ
… за мить істота, що здалась Елізабет пташкою, здійнялася в 

небо і підлетіла до процесії …
92

ОДИНАДЦЯТЕ ГРУДНЯ
… багато хто з людей страшенно лякається, 

коли бачить одного з ангелів небесних …
103

ДВАНАДЦЯТЕ ГРУДНЯ
… повне безглуздя вірити в щось, якщо ця віра не вчить тебе 

допомагати ближнім, які цього потребують …
113

ТРИНАДЦЯТЕ ГРУДНЯ
… як небо пронизує блискавиця і на одну чи дві секунди світло 

заливає все довкола …
123



зміст 5

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ГРУДНЯ
… задовго до того, як дитинча встигало 

простягнути свого пальчика …
132

П’ЯТНАДЦЯТЕ ГРУДНЯ
… не лякайся, – промовив він лагідним голосом …

141

ШІСТНАДЦЯТЕ ГРУДНЯ
… здавалося, на нього напала священна гикавка …

150

СІМНАДЦЯТЕ ГРУДНЯ
… в ім’я Ісуса відбулося багато такого, 

чого ми на небі не схвалюємо …
161

ВІСІМНАДЦЯТЕ ГРУДНЯ
… Царство Боже відкрите для всіх – навіть для тих, 

хто мандрує без квитка …
170

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТЕ ГРУДНЯ
… йому так сподобалося вкидати 

людям у відчинені вікна подарунки …
180

ДВАДЦЯТЕ ГРУДНЯ
… раптом з неба щось впало на землю …

190



зміст6

ДВАДЦЯТЬ ПЕРШЕ ГРУДНЯ
… озеро нагадувало блакитну порцелянову тарілочку 

з золотим обрамленням …
199

ДВАДЦЯТЬ ДРУГЕ ГРУДНЯ
… поживою йому були сарана і дикий мед …

210

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЄ ГРУДНЯ
… здавалося, всі стали повторювати свої ролі, 

які мали завчити напам’ять …
218

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТЕ ГРУДНЯ
… іскра від великого вогнища серед 

тьмяних ліхтарів на небі …
235


