
7

Да се къпеш в сняг за целувки

– Герда, пак ли си правила сняг за целувки? – попита 
Клара. 

– Не съм – отвърнах аз. 
– Тогава защо са свършили яйцата?
– Аз поне не съм ги пипала. 
– Сигурна ли си?
Тя ме изгледа продължително. Очите ми се напъл-

ниха със сълзи и аз заклатих глава толкова силно, че 
тялото ми се разтресе. Обикновено Клара, домашната 
ни помощница, беше на моя страна. Ако тя не ми вяр-
ваше, то никой нямаше да ми повярва. 

Но за щастие, сега се усмихна и ме щипна по носа, а 
това бе добър знак, след което тихо промърмори:

– Понякога се чудя дали в къщата не живее още ня-
кой.

Обикновено Клара не се оплакваше, но напоследък 
се жалваше, че изчезва храна. Бе логично да обвини 
мен, при положение че всички знаеха за постоянния ми 
глад. Всъщност се случваше да открадна яйца или за-
хар, но този път наистина не аз бях виновната. 

Наведох се над тетрадката с домашните, но не мо-
жех да спра да мисля за изчезналата храна. Мишки ли 
имахме? Или някой я крадеше? И защо точно нашата 
храна? По това време и на нас не ни достигаше. Козе си-
рене например отдавна не бяхме виждали. Имахме дос-
татъчно херинга и картофи, но мен това не можеше да 
ме засити. Поне не колкото сладкишите. Само да можех 
да изям цял пакет с карамелени бонбони, да изпия една 
кана с разтопен шоколад или пък да се къпя в сняг за 
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целувки! Де да можех да си лежа в някоя огромна купа, 
да я облизвам, да плувам в меката жълта пяна, докато 
цялата не стана сладка и лепкава. И да усетя как коре-
мът ми се напълва догоре. Наистина би било хубаво. 

Но уви, яйцата ни бяха свършили, така че нямаше да 
видя смес за целувки. Било то и една малка купичка. 
Все пак беше война. 

Ала сега трябваше да се захващам с домашните. По 
средата на огромния лист сам-самички си стояха три 
малки криви числа. Беше направо жалка картинка, но 
не можех да измисля отговор на останалите задачи. Ос-
вен това не можех да смятам, като съм гладна. Затова 
реших да потърся по-големия си брат Ото. 

Той беше в стаята ни на втория етаж. Двамата с него 
все още деляхме детската стая, макар мама да бе казала, 
че на десет вече съм твърде голяма, за да спя в една стая 
с момче. Каквото и да означаваше това. 

В детската всеки си имаше собствено легло и бюро. 
Бюрото на Ото винаги беше подредено. На нощното му 
шкафче имаше глобус, който светеше в тъмното. Афри-
ка блестеше в жълто и зелено. Жълтото беше пустиня, а 
зеленото джунгла, така ми беше обяснил Ото. Този гло-
бус бе най-хубавото нещо в цялата ни стая. 

Ото седеше на бюрото и разгръщаше атласа си. Оби-
чаше карти. С часове мечтаеше къде да пътува и освен 
това знаеше имената на всички страни по света. Бива-
ше го в картите и уроците, но само в това. 

Съучениците му го наричаха Рибено кюфтенце. Не 
защото бе дебел. Точно обратното, беше същинска 
клечка. Казваха му така, защото нямаше сила. Вместо 
мускули като че ли имаше рибени кюфтенца. През два-
найсетгодишния си живот Ото беше изгубил доста иг-
ри на канадска борба, да го кажем така. Затова, вместо 
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да се състезава, предпочиташе да си забие носа в някоя 
книга. Точно както сега. Виждах само огромната книга, 
от която се подаваха ръцете и краката му. 

В този момент на пода видях дървения ни меч. Всъщ-
ност мечът беше на Ото, но аз си играех повече с него. 
За какво им е меч на рибените кюфтенца?

– En garde!1

Изскочих пред него и започнах да се фехтувам. Дали 
пък днес нямаше да му се играе с мен? Вече все по-ряд-
ко се случваше да си играем. 

Ето и сега. Той просто вдигна книгата по-високо пред 
лицето си. 

Скочих още по-наблизо. 
– Ааа! Змия!
Той продължи да чете. 
– Гигантска змия с очила!
Забучих върха на меча в книгата му. 
– Герда! Престани!
– Не искаш ли да си играем? Например на война?
Ото свали книгата и раздразнено завъртя очи зад 

очилата си. Нямаше равен в това. Очите му се обърнаха 
почти наопаки, а веждите му се вдигнаха чак до косата. 

– Войната не е игра. 
– Тогава какво ще кажеш на криеница?
– Твърде детинско е. 
– Моля те. На каквото и да е. Ти реши. 
– Няма да стане. – Той отново вдигна книгата пред 

носа си. 
Нямаше какво друго да правя, освен да продължавам 

да се фехтувам сама. 

1 Израз във фехтовката – призив за заемане на позиция. (фр.) 
Б. пр.
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Представях си, че съм Портос, единият от тримата 
мускетари. Той беше най-забавният. Наскоро бях про-
чела „Тримата мускетари“. Беше толкова увлекателна, 
че само като си помислех за това, и ме присвиваше ко-
ремът. Тримата мускетари и ученикът им Д’Артанян 
се сражават с шпаги срещу бандитите, побеждават ги 
всичките, а накрая спасяват самата кралица на Фран-
ция. Такива книги обичам!

Замахнах с меча. 
Внезапно улучих глобуса на Ото и той се олюля на 

ръба на нощното шкафче. 
Това не беше добре. 
Без съмнение щеше да падне. 
Но аз бях по-бърза. Хвърлих се напред и го улових 

точно преди да се озове на пода. 
– Хайде вече да престанеш, Герда!
– Но нали го спасих?
– Намери си други неща за чупене!
– Моля те, ела да играем на криеница!
Ото поклати глава. При него молбите не помагаха. 

Затова насочих меча към него. 
– Призовавам Ви на една игра на криеница... Вас, им-

ператор Очилата змия от детската стая. 
Ото се усмихна. Това бе добър знак. 
– Добре. Но само една игра. 
– Ура! Можеш да броиш пръв. 
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Най-доброто скривалище

Татко беше лекарят в града ни. Затова живеехме в така 
наречената докторска къща. Тя беше с червена фасада и 
към нея имаше голяма градина. Там растяха ябълкови 
дървета, касис и боровинки. И големи цветя. Но след 
началото на Войната Клара засади картофи в цветните 
лехи. Освен това се сдобихме с кокошки и едно сладко 
прасенце на име Кнют. Възрастните казваха, че ще го 
изядем на Коледа, но вече не бях толкова сигурна, че ще 
доживее дотогава. 

В къщата ни имаше много скривалища. Имахме го-
лямо мазе и просторен тавански етаж, три всекиднев-
ни, две спални и една стая само за книги. Освен това си 
имахме четири килера и много дрешници. В пералното 
помещение съхранявахме големите кошове за пране, 
а пък в килера човек можеше да се скрие в огромните 
щайги за картофи. Това бяха хубави скривалища, но не 
бяха перфектни. Най-доброто скривалище бе мястото, 
накъдето бях тръгнала сега. 

Клара простираше прането на въжетата в градината 
и пътят към кухнята беше чист. Безшумно се промък-
нах по чорапи надолу. От горния етаж се чуваше как 
Ото брои:

– Петнайсет, шестнайсет, седемнайсет, осемнайсет. 
Отворих малката вратичка към перфектното скрива-

лище, промуших се вътре и затворих капака след себе 
си. Вътре беше тясно, но сигурно. 

Сега оставаше само да чакам. Можеше да мине много 
време, преди Ото да ме открие тук. Бях се скрила във 
вградения в стената кухненски асансьор. Той тръгваше 
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от най-вътрешното помещение в килера, където съх-
ранявахме щайгите с картофи и бурканите със сладко, 
минаваше през кухнята и се изкачваше до втория етаж. 
Когато предишният лекар е живеел тук, асансьорът се е 
използвал за транспортиране на храна нагоре и надолу. 
Но ние не го ползвахме за нищо. Като изключим, че де-
цата се криехме в него, когато възрастните не гледаха. 

– Кой пред мен е, кой зад мен е, кой от двете ми стра-
ни, три пъти подред жуми. Отварям очи – извика Ото 
от горния етаж и започна да ме търси.

Навярно оглеждаше всяко кътче. Чувах стъпките му 
в стаята и коридора. 

Търси ме дълго и бавно като охлюв, пълзящ нагоре 
по някой склон. 

Краката започнаха да ме болят, защото седях свита 
на кълбо. 

За известно време настъпи пълна тишина. Вероятно 
ме търсеше в градината. 

Но после отново дочух стъпките му. Влезе в кухнята, 
отвори вратата на долапа и се завря вътре. 

Пълна тишина. 
Сетне отново излезе. Стъпките му спряха точно до 

стената, където се бях скрила. 
– Издай някакъв звук – нареди той. 
Свитите ми крака вече сериозно ме боляха. И на 

всичкото отгоре ми се пишкаше. Страхотно, няма що. 
– Цър – обадих се аз като мишка. 
Счу ми се, че Ото отваря вратата на шкафа. Сигурно 

си мислеше, че църкането идва оттам. Но аз не бях там 
и Ото продължи да ме търси. 

– Издай нов звук. 
Изцърках още веднъж. 
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Явно този път Ото се досети къде съм, защото стъп-
ките му се приближиха. Малката вратичка се отвори и 
той се вторачи в мен. 

– Татко ни е казвал да не си играем тук – скара ми се 
той. 

– Аз не си играя. Крия се. 
– Може да е опасно – скара ми се Ото. 
– Пуф! Само за слабаци!
В този момент се залюлях напред-назад и асансьорът 

изскърца шумно. 
– Видя ли? Нищо опасно няма. 
Ото се ядоса и се опита да ме издърпа навън. 
– Хайде, излизай вече. 
Но аз продължавах да се люлея. 
– Престани! – извика той и ме задърпа за ръката, но 

аз бях по-силна от него.
– Рибено кюфтенце, Рибено кюфтенце – нададох вик. 
Не биваше да му се подигравам така, защото сега ме 

затегли още по-енергично и ме заболя. 
Блъснах го силно, той падна на земята и си удари гла-

вата в крака на масата.
– Ох! – простена Ото и замалко да се разплаче. 
В същия миг в кухнята влезе Клара с коша за пране. 
– Герда! Какво правиш?
По тона ѝ усетих, че мога да забравя за снега за целув-

ки. При това завинаги.
Клара помогна на Ото да стане. Той си държеше гла-

вата и охкаше, но се сдържаше да не се разплаче. После 
се извърна към мен. Зад сълзите и очилата погледът му 
беше като на змия. 

– Тъпо момиче – просъска той. 
– Не съм!
– И даже не си истинско момиче! 
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– Разбира се, че съм!
– Пфу! Никога няма да се омъжиш! Никога – извика 

той и побягна. 
Бавно изпълзях от кухненския асансьор. 
– Все ми е едно, и без друго не искам да се омъжвам – 

тихо смотолевих. Вероятно не го мислех наистина, но 
и без това Ото сигурно не ме беше чул. Ядосаният му 
гръб вече се беше скрил в коридора. 

Клара ме изгледа и заклати глава. После взе коша за 
пране и също излезе от кухнята. 


