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Мечокът Нобел облече най-дебелата си пи-
жама, обу любимите си шарени чорапи от 

мека вълна, изплетени преди повече от половин 
век от леля му Анабела, протегна се блажено и 
тъкмо се приготви да захърка зимен сън, когато 
на вратата на бърлогата му се почука. 

– Не, Матилда!  – изръмжа той.  – Казах ти 
вече, тази година няма да дойда! 

– Ще дойдеш, и още как! – чу се иззад вратата 
енергичният глас на сестра му.  – Всяка година 
водим този разговор! Накрая винаги идваш! Ел-
хата е украсена, трапезата е сложена, и дума не 
може да става да прекараш Коледа сам! 

– Какво значение има! Сега сме октомври. И 
без това всички ще спим до март. Нима има зна-
чение дали човек  – или добре де, мечок  – спи с 
елха и подаръци в стаята, или без?

– Разбира се, че има значение! Ние сме поря-
дъчно семейство! И задружно! Да проспиваме 
Коледата заедно в семейната бърлога е над сто-
годишна традиция! Доказано е, че така зимните 
ни сънища са много по-хубави и уютни!... Освен 
това Гризелда и децата питат за тебе!

– Не вярвам. Все пак съм най-раздразнителни-
ят им и сопнат роднина. По-добре им е без мен. 
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– Нобел! Отвори веднага вратата!... Няма да 
позволя брат ми да проспи цялата зима съвсем 
сам!... Единственият ми останал брат! 

На това място гласът ѝ опасно изтъня и, как-
то винаги, Нобел се предаде. 

– Добре де, добре. Отивай при останалите. 
Само да се преоблека и идвам. 

Макар в семейната бърлога да имаше доста-
тъчно място за всички, Нобел си беше изровил 
свое собствено убежище встрани, за да има спо-
койствие и да е по-далеч от шумните игри на 
малките мечета. Понеже беше мързелив, лични-
ят му дом беше съвсем малък и тесен и в него 
нямаше дори пердета, а само долап с храна, легло 
и дебела пухена завивка. Нобел си го харесваше, 
но Матилда го намираше за ужасно неугледен и 
неуютен.

Бедната Матилда! Алфред и Нобел бяха 
едва тригодишни, когато загубиха майка си, 
а най-малката им сестра Гризелда беше още 
новородено бебе. Матилда се беше грижила за 
тях като майчица, макар и само шестгодишна. 
Всички обичаха милата, всеотдайна Матилда. 
Дори и Нобел, известен със сопнатия си нрав. 
И не можеше да ѝ откаже на поканата; така че 
въздъхна, съблече любимата пижама, напъха се 
в червения си коледен пуловер с елена Рудолф, за-
лости внимателно вратата на дупката си, за 
да не излезе топлото, и се запъти към общата 
бърлога. 

Бяха стар, уважаван род. Всъщност един от 
най-уважаваните мечи родове в Арктика. 
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Преди много години дядо им и баба им били 
съвсем обикновени мечки, без никакво обра-

зование и никаква обща култура и дори без име-
на. Това се променило, когато една ранна есен 
двамата, още съвсем млади влюбени, по време 
на разходка попаднали на британска научна екс-
педиция. Изяли ги с наслада – и двамата разказ-
ваха как това било най-екзотичното и вкусно 
месо, което някога им е попадало: не можело да 
се сравни нито с риба, нито с морж, нито даже 
с най-крехкото тюленско. Но по-интересното 
било, че много внимателно разучили екипиров-
ката на британците. Имало дрехи, спални чу-
вали, радиоприемник, един парашут, няколко 
сателитни радиостанции, шест бурканчета 
туршия, красив порцеланов чайник, множество 
пакети чай, три пушки, един британски флаг, 
две книги и най-ценното – телевизор. 

През онази зима дядо им заспал зимен сън, как-
то си му е редът, но баба им останала да буду-
ва през всички месеци до пролетта – така била 
увлечена да гледа телевизия, че дори не усетила 
умора. При събуждането си дядо им намерил и 
любимата си, и дома си коренно променени – тя 
твърдяла, че вече не ще да бъде дива мечка, а да се 
цивилизова. Била започнала да пие чай. Научила 
се да чете и наизустила и двете намерени при 
учените книги – „Британският дух“ и „Как да 
си засадим градинка“. Изхвърлила трите пуш-
ки в бистрите води на Северния ледовит оке-
ан, защото, откакто гледала по телевизията 
документален филм за живота на Далай Лама, 
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се впечатлила и прегърнала доктрината на не-
насилието. Докато съпругът ѝ спял зимен сън, 
тя разширила бърлогата, сложила перденца и 
фотьойли, изплела дантели.

А също така – информирала го тя – не можели 
да продължат живота си като диваци без имена! 
За себе си тя се спряла на името Елизабет Вто-
ра, а за мъжа си избрала Филип. 

Докато обяснявала всичко това на още несъ-
будилия се напълно любим свой съпруг, очите ѝ 
блестели, муцунката ѝ потръпвала от енту-
сиазъм. Младият мечок, който и преди това 
бил влюбен до уши, сега направо бил поразен от 
страст. Той се съгласил на всички промени и по-
ложил всячески усилия да прегърне новия циви-
лизован начин на живот, доувенчан с тибетска-
та доктрина за ненасилие. Скоро чаят станал 
любимото му питие. 

През годините двойката била благословена с го-
лямо потомство – и всичките им двайсет и шест 
деца обожавали чай и телевизия. Понеже телеви-
зорът бил само един, за да предотврати кавгите, 
Елизабет Втора направила разчет на времето – 
всяко дете имало право да гледа телевизия по час 
на ден в един ден от седмицата, от понеделник 
до петък. За родителите оставал целият уикенд. 

Така всяко от мечетата им се запалило по 
различна тема. Първородният, Чарлз, гледал 
телевизия в понеделник сутрин, когато излъч-
вали предаване за градинарство. Скоро той ста-
нал толкова вещ в тази област, че майка му му 
подарила едно от най-ценните фамилни при-
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тежания  – книгата за градинарство, намерена 
навремето сред вещите на британските учени. 
Най-голямата дъщеря, Анабела, сядала пред мал-
кия екран в четвъртък следобед, когато течало 
предаване за бродерия и плетиво. И до днес всич-
ки потомци носят нейни произведения – ръчно 
изплетени шапки, шалове, пуловери. На вто-
рия син, Ричард, се паднало предаването „Кон и 
хрътка“ в сряда вечер и така той станал най-до-
брият ловец в рода. Макар и в разрез с любимата 
доктрина на майка му, която до края на живота 
си го гледала разочаровано, той продоволствал с 
прясно месо цялото семейство години наред. 

Кой може да каже дали животът ни е пре-
допределен, или е низ от случайности? Дали 
третият син, който се родил тъкмо когато 
Елизабет Втора довършвала документална по-
редица за Френската революция и затова полу-
чил френско име  – Робеспиер, попаднал случай-
но в часовия пояс на предаване за готварство и 
станал изкусен готвач, прославил се не само в 
родната си Арктика, ами и в Сибир, Гренландия 
и Аляска? Дали двете дъщери близначки, които 
последвали Шарлот и Емили, случайно гледали 
едно отлично литературно предаване в един и 
същи час – вторник вечер, несъмнено направило 
от тях блестящи писателки? Дали четвърти-
ят син, Хашимото, получил японско име пора-
ди това, че при раждането му майка му се била 
запалила по филма „Шогун“, случайно станал 
отличен лекар, тъй като той самият израсъл с 
поредицата „Доктор Хаус“ в петък вечер? 
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И така нататък. Всяко от децата на Елиза-
бет Втора и Филип се сдобило с различно приз-
вание (с изключение на близначките Шарлот и 
Емили, които си поделили едно и също) и всяко от 
тях станало изключителен специалист в своята 
област и допринесло цивилизованият начин на 
живот да се разпростре в цяла Арктика. Когато 
пораснали, много от тях напуснали бърлогата на 
родителите си и се заселили кой по-наблизо, кой 
по-надалеч, но всички се завръщали редовно да по-
сетят близките си и всички били здрави, силни и 
преуспели мечки и мечоци, родени с късмет. 

Късметът като че ли изневерил само при из-
търсачето на семейството, Ая. Понеже, когато 
се родила, повечето от по-големите ѝ братя 
и сестри вече били заминали да живеят далеч 
от дома, тя можела да гледа телевизия повече 
от другите  – всъщност всяка вечер. В нейния 
телевизионен час се падали новините. Още от 
малко бедното мече с ужас и състрадание гледа-
ло всички бедствия, които се случвали по света, 
всички поразии, които човечеството правело: 
войни, метежи, глад и не на последно място  – 
екологична криза, която според журналистите 
щяла да засегне дори тяхната любима бяла и 
далечна Арктика! Ая пораснала мълчалива и за-
творена. Родила си Матилда и решила да няма 
други деца в този свят на болка и несигурност, 
където дори ледената арктическа покривка за-
плашва да се разтопи. 

Но един ден внезапно попаднала на предаване 
за Нобеловите награди. Тъкмо когато съвсем се 
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била отчаяла от човечеството, научила как вся-
ка година се номинират ценни научни открития 
и изследвания, които имат за цел да подобряват 
живота. Особено ѝ допадали наградите за лите-
ратура и медицина, но най-вече – за мир. Толкова 
трябвало на Ая, за да възвърне оптимизма си и 
радостта си от живота. Още на следващата го-
дина тя родила две мечета близначета, които 
съвсем логично нарекла Алфред и Нобел. Нами-
слила да се качи на кораб и да отплава по широ-
кия свят, за да види с очите си всичко, за което 
толкова била слушала, и да допринесе по свой на-
чин за добруването на общия ни дом, планета-
та Земя. Три години по-късно родила дъщеря си 
Гризелда. Един ден Ая оставила трите по-мал-
ки деца на най-голямата, Матилда, и излязла 
да се разходи. Така и никой не разбрал какво се 
случило с нея – дали по невнимание пропаднала 
в ледникова пукнатина, или се натъкнала на 
ловци? Но факт е, че никога повече не се прибра-
ла у дома. 

Разбира се, Елизабет Втора незабавно взела 
сирачетата под крилото си, или по-точно – под 
лапата си. След като видяла с Ая колко пагуб-
но може да бъде безразборното гледане на теле-
визия, тя позволявала на скъпите си внучета 
само по час на седмица, както в добрите стари 
времена. Матилда случила на предаване „Как да 
бъдем добри домакини“. Алфред попаднал на ка-
нал за пътешествия – у него и без това горяла 
мечтата на майка му да види широкия свят с 
очите си. Седмичното предаване на Нобел било 
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посветено на философията – кой знае дали зато-
ва не станал интровертен и сопнат мърморко с 
любов към усамотението. Най-малката сестра, 
Гризелда, отраснала с предаване за психология. 
„И до днес тя е най-досадна, знае всичко най-
добре и обожава да спори“, мислеше си мечокът 
Нобел, докато вървеше с тежки стъпки към се-
мейната бърлога.

Баба Елизабет Втора вече беше доста въз-
растна, но все така стилна дама, която 

предимно седеше в любимия си люлеещ се стол, 
отпиваше чай с наслада и гледаше как много-
бройните ѝ внучета си играят и се боричкат 
в просторната всекидневна. Дядо Филип беше 
загубил едновремешната си ловкост, но беше 
спечелил дори още повече мъдрост и доброта и 
всеки ходеше при него за съвет. Всички живееха 
в сговор и радост, а Нобел беше най-странният 
от тях, саможив и мълчалив. Дори самата Ма-
тилда не беше сигурна дали характерът му си е 
бил винаги такъв, или беше станал самотник и 
мърморко след изчезването на брат им Алфред. 

Един ден Алфред прочете, че белите мечки 
живеят в Арктика, но не и в Антарктика. Тол-
кова му трябваше, за да реши да предприеме екс-
педиция до другия край на земното кълбо. Така 
щеше да изпълни мечтата на майка си да преко-
си цялата планета и същевременно да бъде от-
кривател – първата полярна мечка, стъпила на 
този кой знае защо обезмечен континент! Той 
взе със себе си британския флаг, придобивка на 
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семейството му още от онези най-първи изяде-
ни учени, и с благословията на целия род поте-
гли на път. Леля му Анабела беше избродирала 
като допълнение върху въпросния флаг красива 
мечешка глава в профил. Алфред мечтаеше да 
отиде, да забие флага в Антарктида и да се вър-
не като храбър откривател. 

Само че не се върна. А оттогава бяха измина-
ли цели 10 години. 

Нобел влезе в семейната бърлога, където от 
вратата го посрещнаха детска врява и ухание 
на димящи домашни ястия и прясно опечена 
питка. Е, рече си той, коледните приготовления 
на Матилда си имат и добра страна.

Първа обаче му се изпречи Гризелда, която не-
забавно се заяде с него: 

– Хайде по-живо, ленивец такъв! Никой не сяда 
да вечеря, защото Нобел се бави и чака да го мо-
лят, както винаги! Никаква полярна мечка не си 
ти, братко – ти си биполярна мечка! 

– Да не би да ме бъркаш с Алфред? – озадачи се 
Нобел. – Той си мечтаеше да отиде и на двата 
полюса – и на Северния, и на Южния, затова на-
истина си е заслужил да го наричат биполярен 
мечок.

– При теб обаче това не беше замислено като 
комплимент! – сопна се Гризелда. – Понеже не си 
психолог като мен, не знаеш – тези с биполяр-
но разстройство постоянно си менят настрое-
нията и ту са мрачни и непоносими, ту са пък 
твърде весели. Ти досега си ни показвал все соп-
натата си страна, та си помислих, че като на-
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ближава Коледа, може пък за разнообразие да ни 
покажеш и друго свое лице? 

Нобел подмина свадливата си сестра с мълча-
ние, настани се на масата и протегна невъзму-
тимо лапа към питката. 

Ядоха, пиха и се веселиха до среднощ. Е, Но-
бел предимно яде и пи, докато си мислеше колко 
щеше да е хубаво да можеше да пренесе всичко-
то това ядене в собствената си бърлога, без да 
трябва да търпи цялата тази врява. В полунощ 
всички отвориха подаръците си. Нобел не беше 
донесъл нищо на никого, но получи хубав пре-
носим далекоглед от Матилда, лакомства от 
многобройните си лели и чичовци, множество 
шарени рисунки от най-малките мечета и даже 
буркан с туршия от Гризелда. 

Накрая дойде време за Дългия зимен сън. Всич-
ки се настаниха удобно в леглата си и според ко-
ледната им традиция Матилда им разказа се-
мейната история. Макар и отдавна да я знаеха 
наизуст, те до един обичаха този тържествен и 
скъпоценен момент. Разказът започна с намира-
нето на британските учени и завърши с изчез-
ването на Алфред.

– Но къде е той сега?  – развикаха се всички 
малки мечета както винаги. 

– Сега той е някъде по света – отвърна ведро 
Матилда. – Но един ден, навярно съвсем скоро, 
нашият Алфред ще се завърне и представете си 
само какви приказни, какви шарени истории ще 
ни разкаже!... Хайде, заспивайте сега и сънувайте 
чудни сънища!
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Само Нобел видя как тя скришом избърса една 
сълза. Той повече от всичко искаше да заспи пръв, 
за да не дочака края на историята; някои години 
успяваше, но този път не сполучи. 

Злополучният мечок не само не успя да заспи 
пръв, ами изобщо не успя да заспи. Постепенно 
от всички страни се понесе плавно похъркване, 
коледните свещички догаряха, миризмата на 
питка вече беше едва доловима, а той се върте-
ше като шило в постелята си и колкото и да се 
мъчеше, сън не го ловеше. Почувства се много не-
щастен и се намръщи още повече при мисълта 
за онази глупава карикатура, която беше видял 
по телевизията – бял мечок, който като него се 
въртеше в леглото си, без да може да заспи, и ми-
слеше мрачно: „Защо ми трябваше да пия онова 
кафе през октомври!“.

– Кафе през октомври!  – измърмори мечо-
кът. – Вижда се, че този, дето е измислил такъв 
бездарен виц, хабер си няма от арктически меч-
ки. Арктическите мечки пият чай. 

След това Нобел се помъчи да не мисли за Алф-
ред. Глупавият Алфред! Защо му трябваше да 
се прави на Одисей и да тръгва по света? Не му 
ли беше уютно вкъщи? Ето ти сега пътуване. 
Къде ли беше щуравият му близнак? Възможно 
ли бе да е още жив? Нобел никога, ама никога не 
би тръгнал по света! 

Много тягостни часове и даже, както му се 
стори, дни, а защо не и месеци минаха така в 
ядовито въртене в леглото и напразни опити 
да заспи. Накрая тъкмо почувства, че се унася... 
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и изведнъж от приятното усещане го изтръгна 
рязко дрънчене!!!

Останалите вече спяха толкова дълбоко, че 
никой не чу дразнещия звук. А Нобел просто не 
можеше да повярва на толкова лош късмет! Ско-
чи като попарен и трескаво затърси причината 
за новия тормоз. Дрънченето идваше изпод дю-
шека на Матилда!

Нобел прекоси стаята със завидна бързина, 
бръкна под дюшека и измъкна оттам черна очу-
кана радиостанция – една от радиостанциите, 
намерени при британските учени... която дрън-
чеше, та се късаше! 

Мечокът натисна копчето за отговор и из-
ръмжа ядовито в слушалката. 

– Матилда!  – чу се оттам тънък загрижен 
глас. – Матилда! Най-сетне! 

– Кой сте пък вие, досаден господине? – избо-
боти Нобел. – Матилда по това време спи, като 
всяка уважаваща себе си мечка! 

– А вие кой сте? – запита гласът. 
Нобел се разгневи още повече. Какво да отгово-

ри на нахалника? Че той е неуважаваща себе си 
мечка? Или че е уважаваща себе си мечка, която 
просто страда от безсъние? 

– Зная, че спите през есента – продължи гла-
сът, – но имаме спешен случай! Наистина спе-
шен! Член на нашата мрежа има нужда от неза-
бавна помощ! 

– Не зная нито каква е смахнатата ви мрежа, 
нито пък ме интересуват членовете ѝ и тяхно-
то добруване! – сряза го Нобел. 
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– Затова искам да говоря с Матилда!  – от-
върна тайнственият събеседник. – Матилда е 
прекрасно същество с добро сърце, тя няма да 
остави никого в беда, дори да трябва да се лиши 
от малко сън!

– Никоя мечка никога не се е лишавала от... –
„зимен сън“, мислеше да завърши изречението 
си Нобел, но веднага в паметта му изскочи об-
разът на баба му Елизабет Втора, която беше 
будувала цяла есен и зима, за да гледа телевизия. 

– Добре – примирено въздъхна той. – Няма да
будя сестра си. Казвайте кой сте, каква е тая 
мрежа и кого трябва да спасявам, че да се свърш-
ва тая мъка и по-скоро да си лягам, защото ми 
писна и от вас, и от света. 

– Аз съм Сребристата чапла от Големия вир,
Почетен радист на ОСМЖ, Обединената све-
товна мрежа на животните. Получих сигнал, че 
един наш член – котаракът Мърмалад, е в беда! 
Според данните ми най-близо до него се намира 
Матилда, тя единствена може да го спаси! Ще 
ви продиктувам координатите на Мърмалад! 
Имате ли с какво да пишете? 

– Ах, вие, неук индивид! – изръмжа Нобел. – Май
сте пили твърде много грог! Какъв ти котарак в 
Арктика? Къде в Арктика има котараци? Поче-
тен радист ми бил! И май ви е време да узнаете, 
че думата „мармалад“ се пише с А. МАРМАЛАД. 
Не мЪрмалад. Но дори и с А това име е абсурдно 
за животно, пък било то и котарак. 

– Не, грешите! – отвърна невъзмутимо Сре-
бристата чапла.  – Мърмалад е много разпрос-
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транено име сред котараците. Понеже мъркат. 
Нали разбирате?

– Не разбирам! – сопна се мечокът. – Не ми е 
хрумвала нелепата идея да общувам с котара-
ци и не съм запознат с варварските им нрави. И 
изобщо, откъде да знам, че не ми говорите глу-
пости? Защо ѝ е потрябвало на Матилда да чле-
нува в някаква си Мрежа? 

– Тя се записа в нея още преди години, след като 
брат ви Алфред изчезна – осведоми го чаплата. – 
Опитваше се да намери информация за него. Раз-
бирате ли, ние имаме представители във всяка 
държава, на всеки континент, във всяка част на 
света. Мрежата служи и за информация – всичко 
важно, което се случва в света на животните и 
на хората, и за взаимопомощ. Помагаме на всяко 
животно, изпаднало в беда. Много сме ефикасни. 

– Май не сте толкова ефикасни, щом никой не 
е могъл да даде на Матилда сведения за Алфред, 
нали така? – прекъсна го Нобел веднага щом си 
възвърна изгубеното за момент дар слово.  – Е, 
къде е този ваш котарак? Казвайте да записвам 
и после ми се махайте от главата, че зимата 
свърши!




