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Пингвинът Гошо живееше на най-студения, най-ветрови-
тия и най-отдалечения континент на Земята – Антаркти-
да. За него обаче това беше най-хубавото място на света! 

Сигурно ще ти се стори странно, че Гошо толкова оби-
чаше Антарктида, ако научиш, че този континент е покрит 
с лед, дебел цели два километра, а температурата през 
зимата стига до минус 90 градуса! За пингвина Гошо 
обаче Антарктида беше истинска бяла приказка, защото 
това беше неговият дом. 

Гошо обичаше Антарктида с цялото си сърце и беше 
горд жител на белия континент не само заради неговите 
безбройни красоти. Гордееше се и защото беше научил 
още в училище, че в Антарктида е складиран почти всич-
кият лед на света, а континентът осигурява три четвърти 

от прясната вода на планетата Земя. Ето защо на мо-
менти Гошо се чувстваше особено важен и отговорен за 
живота на цялата планета, което понякога го караше не-
съзнателно да изпъчва бялото си коремче малко повече. 

На Антарктида имаше два сезона – един студен и 
един още по-студен. Но на Гошо изобщо не му беше 
студено. Той си ходеше с едно и също черно-бяло пал-
тенце, направено от хиляди малки твърди перца. Те бяха 
плътно наредени по тялото му като керемидки, които се 
застъпваха една с друга и не пропускаха студа. А ако 
случайно усетеше студ, Гошо се гмурваше във водите 
на Южния океан, наричан още Антарктически океан, 
за да се постопли. Южният океан заобикаляше целия 
континент Антарктида и в него винаги беше по-топло, 
отколкото на сушата. В допълнение там се предлагаше и 
вкусно пингвинско меню – риба, рачета и планктон.

Освен място, където да се стоплят и да намерят храна, 
Южният океан бе и любимо място за спортуване на всич-
ки пингвини. А пингвинът Гошо се славеше като изключи-
телен гмуркач. Всъщност Гошо беше птица. Но вместо да 
лети, той беше птица, която плува.  
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Природата си беше направила шега с пингвините и беше 
превърнала крилата им в плавници. Благодарение на тях 
Гошо беше ненадминат по умения гмуркач и ловец на 
риба. Той можеше да издържа под водата до 7 минути и 
да се гмурка на повече от 100 метра дълбочина. Гошо 
беше първенец в ежегодното Антарктическо състезание 
по гмуркане и така беше придобил известна популярност 
в южния залив на антарктическия остров Ливингстън,  
където живееше неговата колония от пингвини папуа. 

Един ден в началото на антарктическото лято, което за-
почваше през ноември, Гошо срещна Неви. Също като 
Гошо Неви беше пингвин от вида папуа и беше започна-
ла да си прави гнездо. За да ѝ се хареса, Гошо ѝ донесе 
едно камъче и го постави близо до ямката на гнездото, 
но изглежда, Неви не го хареса, защото обърна червена-
та си човка на другата страна и изобщо не погледна към 
Гошо. През целия ден Гошо носеше на Неви малки кръг-
ли камъчета, като се стараеше да намира все по-хубави 
и по-хубави. Това беше изключително трудно, защото 
камъчетата на Антарктида не бяха достатъчно и всички 
хиляди пингвини в началото на лятото ги събираха, за 
да си правят гнезда. Някъде на около петдесетото ка-
мъче, изглежда, Неви оцени усилията на пингвина Гошо 
и бутна камъчето в гнездото. Гошо много се зарадва, 
защото това беше ясен знак, че Неви е съгласна да бъдат 
заедно. Така Гошо и Неви започнаха да си правят общо 
гнездо, а накрая го облицоваха с пера от опашките си, за 
да бъде меко и топло. Скоро се появи и дългоочакваното 
яйце, което Неви снесе. Тогава започна най-отговорната 
част. Гошо и Неви се редуваха на всеки два-три дена, за 
да мътят яйцето, като си поделяха поравно работата по 
излюпването на тяхното малко пингвинче. 
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И ето че след два месеца 
мътене, в разгара на ан-
тарктическото лято през 
януари, се появи бебето 
пингвинче на Гошо и 
Неви. То беше малко и 
безпомощно, с пухкава 
перушина и очевидно 
беше най-красивото 
бебе пингвинче на света, 
мислеха си Гошо и Неви. 

А докато се чудеха как да 
го кръстят, бебето започна 

да писука: „Дииии, дииии“. 
Всъщност бебето пингвинче 

искаше да каже, че е гладно, но 
неговите родители си помислиха, 

че това е чудесно галено име за бебе 
пингвинче и решиха да го наричат Ди.



Гошо и Неви бяха толкова щастливи със своето бебе 
пингвинче Ди, че не можеха да му се нарадват. Те искаха 
да му покажат неговия нов дом Антарктида, преди да 
го дадат на антарктическите детски ясли, което ставаше 
около три седмици след излюпването. В антарктическите 
детски ясли работеха младите пингвини, които още ня-
маха свои гнезда и деца. Те помагаха в отглеждането на 
бебетата пингвинчета, докато възрастните се занимаваха 
с други отговорни задачи. Лятото беше чудесно време 
за дълги разходки на Антарктида, защото се стъмваше 
само за два часа след полунощ, а през останалото време 
беше светло. 

 Първото, което Гошо и Неви показаха на Ди, бяха 
айсбергите на Антарктида. Тъй като бебетата пингвин-
чета не биваше да влизат във водата, докато не сменят 
бебешката си перушина, Гошо и Неви заведоха Ди до 
брега на океана и оттам му показаха красивите многоц-
ветни айсберги. Айсбергите бяха големи ледени късове, 
отчупили се от сушата, които всъщност представляваха 
замръзнала прясна вода. На повърхността се виждаше 
само малка частица от тях, а по-голямата им част ос-
таваше под водата. След като се откъснеха от сушата, 
айсбергите поемаха своя дълъг път и постепенно се сто-
пяваха, като през това време осигуряваха на Земята така 

необходимата ѝ вода. Корабите ги заобикаляха отдале-
че, за да не се разбият в голямата им подводна част, а 
слънчевите лъчи и водораслите променяха цветовете им 
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