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С Майло изкачваме тромаво стълбите към къщи, 

а на влизане в хола едва не се стоварваме на пода в 

търсена на човека – или съществото – който би мо-

гъл да издава този ужасяващ звук. Леля Суки, друга-

та сестра на мама, изхвърча на бегом от кухнята, 

размахала моп, и крещи с пълно гърло:

– ОМАААААР!

Леля Бинди изпищява и застава на пръсти – 

стърчи на дивана в розовия си пеньоар на точки. 

Косата ѝ е навита на дебели ролки, а лицето ѝ е 

намазано с яркозелена лигава маска. Явно подготвя 

носа си за мендито, което ще ѝ сложат след малко.

3

КАК НЕ СЕ ЛОВИ ОМАР
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Забелязвам, че чичо Рики е пристигнал и се мо-

тае на входа на шатрата.

– По-късно баба Джас ще прави къри с омар. На 

него това май не му допада – отбелязва той, без да 

вдига поглед от телефона си.

– Какво става тук? – надвиквам суматохата аз.

– Избягал омар! – крещят двете в един глас.



– Без паника – намесва се мама с мелодичния си 

глас тип „само се успокойте“, докато се спуска по 

стълбите. – Сигурно е по-изплашен от вас, отколко-

то вие от него.

– Аз НЕ СЕ паникьосвам – пуфти татко, който 

търчи подире ѝ по стълбите. – За бога, някой прос-

то ДА ГО ХВАНЕ! – грабва мопа от Суки и ми го връч-

ва. – Ето, Ани, ти си силна. Можеш да го халосаш с 

мопа!

– НЕ искам! – отвръщам и бутам мопа обратно 

на татко. – И НЕ смятам да удрям никакъв омар!

– Нека аз се погрижа! – моли Майло насред цяла-

та суматоха. – Мога да го придумам.

– О, бхагаван*! Подайте ми мопа – нарежда баба 

Джас. – Честна дума, никога не съм виждала такава 

лудница. Как мислите, че хората у дома на село си 

набавят храната?

* Думата, която баба използва най-често вкъщи, е „бхагаван“. Казва я, кога-
то нещата се объркат, когато не може да стане от фотьойла, когато я болят 
коленете и когато леля Бинди побърква всички... което се случва доста често. 
Ако не знаете или още не сте отгатнали, означава „О, боже!“.
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Ако някога се запознаете с 

баба ми Джас, ще забележите, 

че е дребничка, но БУЙНА. Никой 

не знае точно на 

кол ко години е. 

Има дълга сива коса, вина-

ги стегната в плитка на 

гърба, и всеки ден носи 

надиплено до съ-

вършенство сари*. 

Тя е най-сбръчка-

ният възрастен човек, 

когото познавам, но при все това е бърза като лисица 

и се хвърля покрай мен, протегнала ръка за мопа.

Майло барикадира вратата към кухнята.

– Може би трябва да се опитам да поговоря с омара. 

Майка ти е права, сигурно е много по-изплашен от всич-

ки вас. В края на краищата се ОПИТВАТЕ да го сготвите.

* Традиционна индийска женска дреха. Представлява дълго парче плат, което 
се увива около тялото. — Бел. ред.
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Баба се прокашля, но за щастие, не тръгва към 

кухнята, за да удря омара. Аз вървя бавно след Май-

ло към храброто безгръбначно (гледала съм твърде 

много Дейвид Атънбъро* с него). Шепне ми:

– ЗНАЕШЕ ЛИ, че омарите имат десет крака? Пред-

стави си, ако хората имаха по десет крака! Колко ли 

бързо щяхме да стигаме до училище?

– Мисля, че трябва да се съсредоточим върху  

това колко бързо ще избяга омарът – изтъквам.

– Добре де, но съм чел, че някои омари доживяват 

до сто години... е, ако баба ти не ги сготви! Може би 

заслужава да избегне тази участ – отбелязва Майло  

и притиска длан към вратата на кухнята.

Щом Майко прекрачва предпазливо прага, аз забе-

лязвам омара. Стига ми горе-долу до кръста. Тъмно 

кафеникаво-зелен на сини точки. Влачи се по пода към 

задната врата в опит да избяга, а щипките му щра-

кат. Пределно ми е ЯСНО, че това няма да свърши добре.

* Известен британски естествоизпитател и телевизионен водещ, считан за  
легенда на научнопопулярните филми. — Бел. ред.



46

– Внимателно – мърмори Майло. – Трябва да го 

приближиш изотзад, иначе ще те ощипе. Освен 

това веднъж гледах документален филм, в който 

омарите пишкаха през лицето си, така че май е 

препоръчително да се държим на разстояние.

Майло се придвижва внимателно и застава зад 

омара, а после се спуска към него с протегнати 

ръце. Не забелязва кофата от мопа пред себе си, пре-

пъва се и се пльосва по лице. Аз се хвърлям към него, 

за да го спася, докато пада, но подът е хлъзгав,  

Майло

+

мен

+

омар беглец

=

Надвиснало бедствие
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краката ми се 

пързалят, колене-

те ми се усукват, 

губя равновесие и 

се стоварвам на 

плочките със силно 

ТУП, което е точно 

толкова болезнено, 

колкото звучи.

Вдигам поглед и 

забелязвам злите 

близнаци, които 

стоят срещу мен и се подхилват. Те пък откъде се 

взеха?

– Какво гледате? – питам ги ядосано. – Не сте ли 

виждали някой да пада?

– Не и толкова зрелищно – смее се Мани и се дър-

жи за корема.

– Много е безотговорно да оставиш някакъв 

омар да се разхожда свободно. Как е успял да избяга? 
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Ако ви трябва помощ, можем да пуснем Бела да го 

улови – предлага заплашително Минди.

– Мисля, че ще се справим – отвръщам аз, щом 

поглеждам Минди и вампирското ѝ куче. Бела РЪМ-

ЖИ тихо и се зъби, затова бързо трябва да напра-

вим нещо. Не съм особена фенка на този омар, но 

дори аз не искам да свърши като кучешка храна!

– Хайде, хвани го! – викам на Майло, скачам от 

пода и се мятам за последно към омара, за да го сграб-

ча, преди да е изчезнал от другата страна на врата-

та. Тогава обаче омарът се обръща към мен. Целият 

свят застива. Аз още съм във въздуха, а той се взира 

право в мен над грамаданските си щипки. Може и да 

си въобразявам, но се кълна, че току-що ми се ухили! 

После прави най-противното нещо. Да, познахте...

Започва да пишка 


