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ДОРОГІ ЧИТАЧІ!

Перед вами книжка із серії мотивувальних біографій 
найуспішніших людей. Її можуть читати як діти, так 
і дорослі. Це незвичайна серія. Її написано в захопливій 
і доступній формі. Головні герої книжок – видатні осо-
бистості, які досягли неймовірних результатів завдяки 
наполегливій праці та невичерпній вірі у свої сили. На-
прикінці кожного розділу – запитання, які допоможуть 
дитині зрозуміти й запам’ятати найважливіше.

Книжки серії «Видатні особистості. Біографічні 
нариси для дітей» навчать дитину досягати цілей, 
не боятися труднощів, ніколи не здаватися та завж-
ди вірити в успіх!

Герой цієї книжки надихає мільйони людей по 
всьому світу. Ілон Маск – інженер, винахідник, ін-
вестор, мільярдер. Але головне, він – великий мрій-
ник, геній якого полягає в тому, щоб іти до своєї мрії 
попри все.

Ці мрії можуть змінити наш світ на краще, і саме 
тому приклад Ілона Маска такий цінний для нас.

Пам’ятайте: батьківське читання – один із най-
більш емоційних та пам’ятних моментів для дітей. 
Коли ви читаєте дитині – вона відчуває ваші турботу 
й любов.

Любіть своїх дітей! Говоріть їм про це! Вони дуже 
цього потребують...
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СЕРІЯ «ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ. 

БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ ДЛЯ ДІТЕЙ»

Мудрість багатьох поколінь доводить, що найголовніше 
завдання батьків – допомогти дитині піднятися на її влас-
ну гору, реалізувати її власне життєве завдання. Книж-
кова серія «Видатні особистості. Біографічні нариси для 
дітей» допоможе дитині підкорити будь-які вершини.

Видано чимало біографій про життя видатних людей. 
Але наші історії особливі тим, що написані «мовою дити-
ни» та відповідають потребам сучасного покоління. Кожен 
із батьків мріє виростити свою дитину щасливою й успіш-
ною. Освіта посідає в цьому процесі чи не найважливіше 
місце. Проте варто пам’ятати, що дитині дуже важливо 
отримувати позитивні емоції в процесі навчання. Саме 
тоді вона по-справжньому захопиться знаннями і зможе 
запам’ятати необхідне.

Зазвичай дітям не надто подобається вчитися, щось 
зубрити. Вони люблять поринати у світ пригод із новими 
героями, співпереживати їм, учитися разом із ними й до-
лати перешкоди. То запросіть ваших дітей у таку пригоду!

Книжки серії «Видатні особистості. Біографічні на-
риси для дітей» – це найкращий спосіб познайомитися 
з наукою, історією, досягненнями людства та світовими 
відкриттями. На прикладі великих особистостей та відо-
мих учених книжки дають зрозуміти, що визначний успіх 
не приходить сам по собі, він підвладний лише тим, хто 
багато та плідно працює. Не варто кожну невдачу розці-
нювати як провал, адже будь-яка невдала спроба – це ще 
один крок, який наближає до мрії.



У дорослому віці ми приймаємо обставини такими, 
якими вони є. Частіше змінюємо ставлення до ситуації. 
Та не всі здатні змінити себе або саму ситуацію. Унікальні 
книжки- біографії допоможуть дитині зростати впевненим 
лідером із власною думкою й поглядами на світ. А бать-
ків надихнуть на нові ідеї, досягнення та втілення цілей. 
І головне – допоможуть бути для своєї дитини найкращим 
батьком чи матір’ю.

Наприкінці кожного розділу є вправи-запитання. Вони 
допоможуть запам’ятати все головне й цікаве. А також 
наштовхнуть на роздуми, як стати першим у своїй справі, 
як це зробили Коко Шанель, Стів Джобс, Альберт Ейн-
штейн, Блез Паскаль, Нікола Тесла, Маргарет Тетчер, Одрі 
Хепберн, Чарлі Чаплін, Леонардо да Вінчі, Марія Кюрі, 
 Вільям Шекспір.

Крім того, книжки серії «Видатні особистості. Біогра-
фічні нариси для дітей» надихають проводити вільний час 
разом із усією родиною. Адже спільне читання дає змогу 
щиро говорити з дитиною про важливе, зміцнює стосунки 
з нею й додає любові до книжок. Читайте та надихайтеся!
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РОЗДІЛ 
ПЕРШИЙ  
Містер Усезнайко



Коли для вас щось дійсно має 
значення, ви просто робите це. 
Навіть якщо шанси не на вашу 
користь.

Ілон Маск

 

-Ану, стій!
Злий крик відлунює під високою 

стелею. Русявий хлопчик чимдуж уті-
кає коридором. Із червоним обличчям, 

у розхристаній синьо- чорній картатій сорочці, із мо-
крим від поту волоссям він важко хекає.

За ним біжить натовп хлопчаків: гуп, гуп, гуп! 
– Гуп- гуп! – шалено калатає серце русявого. Здаєть-

ся, ще трохи  і воно вистрибне з грудей.
Один із переслідувачів наздоганяє русявого на розі 

й щосили штовхає у спину. Той не втримується на но-
гах і летить сходами сторч головою. Оскаженілі шко-
лярі налітають на втікача й починають гамселити 
його ногами.

Хлопець, що скорчився на підлозі, – Ілон Маск, 
майбутній інженер, винахідник, підприємець 
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і мільярдер. Через багато років він опише своє дитин-
ство всього трьома словами: 

– Жахливе, просто нестерпне.

* * *

Ілон Рів Маск народився 28 червня 1971 року. Його 
тато Еррол був інженером, а мама Мей – моделлю 
та дієтологом. Вони жили в місті Преторія в Південно- 
Африканській Республіці. Не поспішайте уявляти 
безмежні савани й зграї левів або стадо слонів. Прето-
рія – одне з найсучасніших міст Африки. Там є і хма-
рочоси, і старовинні будівлі. Музеї й університети, 
палаци, стадіони й аеропорт.

А ще там ростуть дивовижні жакаранди – так нази-
ваються дерева, трохи схожі на акації. Цвітуть вони 
розкішними ніжно- бузковими гронами. У вересні, 
коли дерева починають квітнути, усе місто вдягаєть-
ся в яскраве кучеряве вбрання і стає схожим на ве-
личезну хмару бузкового кольору. Через це Преторію 
ще називають «містом жакаранд».

Але ця краса мало бентежила малого Маска. Він 
був типовим книжковим хробаком. Цікавився фізи-
кою, таєм ницею виникнення всесвіту, досліджував 
електроніку й комп’ютери, які щойно з’явилися в про-
дажу, і багато читав. Утім «багато» – це м’яко кажу-
чи. Ілон ковтав книжки. Двісті сторінок він спокійно 
«з’їдав» за кілька годин.
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Без книжки в руках Ілона не бачили майже ніко-
ли. Одну за одною він поглинав фантастичні пригоди, 
комікси, наукову та спеціальну літературу.

Одного дня виявилося, що в бібліотеці не лишилося 
жодної книжки, якої б не прочитав Ілон. Це було тоді, 
коли Маск навчався у третьому чи четвертому класі.

Хлопець спробував переконати бібліотекаря за-
мовити для нього ще книжок. Але на нього поди-
вилися як на божевільного. Тоді Ілон почав читати 
енциклопедії.

– Це мені дуже тоді допомогло, – розповідає Маск. – 
Ти впевнений, що знаєш усе. Але коли починаєш чи-
тати, стає зрозуміло, що у світі є багато такого, про 
що ти навіть не здогадувався!

Брат Кімбал розповідав, що Ілон міг читати по де-
сять годин на добу. У вихідні він ковтав по дві книж-
ки на день. 

Жага до знань аж ніяк не допомогла хлопцю у спіл-
куванні з однолітками. Окрім «ковтання» книжок 
Ілон мав фотографічну пам’ять – тобто він легко за-
пам’ятовував те, що одного разу побачив. Усе в купі 
обернуло його на ходячу енциклопедію. Ілон мав від-
повідь на будь- яке запитання. І будь- яку дивовижу міг 
пояснити з наукового погляду.

Одного разу молодша сестра Тоска поскаржилася, 
що боїться темряви. Ілон незворушно відповів: «Тем-
рява – це лише відсутність світла». Проте це аж ніяк 
не підбадьорило перелякану дівчинку.
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У школі була така сама ситуація. Ілон не міг стри-
матися й увесь час виправляв однокласників, коли 
ті казали щось не до ладу. Це неймовірно дратувало 
й відштовхувало від нього однолітків. Ілон щиро ві-
рив, що люди раді дізнаватися про свої помилки. Але 
всі навколо вважали його зарозумілим вискочкою.

– А що ти скажеш тепер, Містере Всезнайку? – кри-
чали школярі, лупцюючи його в коридорі.

– Так йому! Хай знає своє місце! – горлопанили 
хлопчаки, б’ючи Маска ногами по голові.

– Пихатий ботан, – цідили вони крізь зуби, зали-
шаючи його із закривавленим обличчям на підлозі.

Через багато років на прес- конференції Ілон розпо-
вість, що після одного такого побиття йому довелося 
робити пластичну операцію на носі, щоб виправити 
наслідки «спілкування» з однолітками.

Безупинні цькування у школі Маск терпів три 
чи чотири роки. Ілон пригадує, що переслідувачі 
били навіть його найкращого друга. Вони хотіли, аби 
з Маском ніхто не спілкувався.

– Ось чому моє дитинство було важким, – очі Ма-
ска, коли він це розповідає, наповнюються сльозами, 
а голос починає тремтіти.

У школі за хлопцем ганялася банда. А коли Ілон 
повертався додому, замість тихої гавані втрапляв 
у ще більшу халепу.

Річ у тім, що тато Ілона Еррол Маск був дуже важ-
кою людиною. Він розлучився з Мей, коли Ілонові 
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було вісім чи дев’ять років. Ілон спочатку жив із ма-
мою, а потім переїхав до батька. Трохи згодом до Ма-
ска в домі Еррола приєднався й Кімбал.

Але переїзд до батька був не дуже вдалою ідеєю – 
ані для Ілона, ані для Кімбала. Брати Маски кате-
горично відмовляються розповідати про життя з Ер-
ролом. Однак із їхніх коротких фраз можна зробити 
висновок, що обидва пережили в ті роки зі своїм бать-
ком щось таке, що завдало їм глибоких ран.

– Можна абсолютно точно сказати, що моє дитин-
ство не було добрим, – обмовився якось Ілон в якомусь 
інтерв’ю. – Це було ніби мордування. У батька добре 
виходить перетворювати чиєсь життя на жах. Він аб-
солютно нещасний, і я не знаю, що має статися, щоби 
людина стала такою!

Тож Ілон і далі тікав від непростих обставин 
у книжки. Аж поки не знайшов дещо, що захопило 
його ще більше.
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Запитання до розділу
1. Чим відоме місто, у якому народився Ілон Маск? 

Як ти собі його уявляєш?

2. Скільки книжок міг прочитати Ілон за день?

3. Чому однолітки терпіти не могли Маска?

4. А ти дружиш із людьми, яких називають 
усезнайками?

5. Чому, на думку Ілона, його дитинство було 
важким?
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