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1. 

Радвам се, че има само една седмица учили-
ще преди лятната ваканция. Днес беше толко-
ва горещо! Дрехите ми бяха залепнали по мен, а 
умът ми беше съвсем изтощен. Дори не си до-
върших задачите в училище. сега ще трябва да 
ги решавам за домашно.

влязох във входа на нашата кооперация, като 
си мислех колко хубаво ще ми дойде една голяма 
студена напитка. натиснах копчето за „наго-
ре“ на асансьора и зачаках. когато асансьорът 
стигна до партера, Хенри отвори вратата и аз 
влязох. тъкмо да тръгнем нагоре – и Питър Ха-
чър дотърча по коридора с тъпото си куче. 

– Чакай ме, Хенри! – извика Питър. – Ида.
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– Моля те, не го чакай, Хенри – казах аз. – 
това куче не се побира в асансьора.

но Хенри отвори вратата и изчака. 
– този асансьор побира десет души или нещо, 

което се равнява на тях – каза той. – а според 
мен кучето се равнява на човек и половина. зна-
чи аз, ти, Питър и кучето правим общо само 
четири души и половина. 

Понякога ми се ще Хенри да не прекарваше 
толкова време в мислене. 

– здрасти, Хенри – каза Питър. – Благодаря, 
че ме изчака. 

– за теб винаги, Питър – рече Хенри.
– Извинете ме, моля – казах аз и излязох от 

асансьора, като си стисках носа. – не мога да се 
возя с това куче. направо смърди!

сърцето ми биеше толкова силно, че Питър 
и Хенри със сигурност са го чули. Пък и косте-
нурчо, кучето, сто на сто ми се смееше. Изпле-
зи си езика и си облиза ъгълчетата на устата. 
направо си представяше каква съм на вкус! 

– смрад! – казах аз и закрачих по коридора с 
високо вдигната глава.

– Десет етажа не са малко, Шийла – извика 
зад мен Хенри.

– Чудо голямо! – отговорих му аз. 
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Хенри беше прав. Десет етажа са си доста. 
Докато стигна до нашия, така се запъхтях и 
разпуфтях, че трябваше да седна на площадка-
та да си почина. от лицето ми към врата се 
спускаха капчици пот. И все пак си мисля, че е 
доста хитро да се преструвам, че мразя косте-
нурчо, защото мирише. винаги си стискам носа, 
когато видя Питър да идва с него. така Питър 
никога няма да разбере истината!

след няколко минути избърсах лицето си с 
опакото на ръката и тръгнах по коридора към 
нашия апартамент. Госпожа Рийз е единстве-
ният човек на нашия етаж с куче. а тя не ме 
притеснява особено. кучето ù е толкова дреб-
но, че тя го разнася на ръце. вика му Бейби и му 
плете пуловерчета за зимата. 

отворих със замах вратата на апартамен-
та ни и отидох право в кухнята да си взема 
нещо за пиене. 

– ти ли си, Шийла? – извика майка ми. 
– Да – отговорих аз. 
– Добре ли прекара у Лори? 
– Да – казах аз, като изгълтах цяла кутия 

ябълков сок. 
– още ли е горещо навън? – попита мама.
– Да.
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– нали не си забравила да вземеш прясно 
мляко?

ох… знаех си, че имаше нещо. 
 – Шийла… носиш ли млякото? – попита от-

ново мама.
– не… забравих.
влязох в хола. Майка ми четеше книга. сD 

плейърът беше включен и сестра ми Либи се 
въртеше около оста си с розовите си цвички. 
тя е на тринайсет и се мисли за голяма бале-
рина. от нейните танци ми иде да си стисна 
носа, но не искам да си имам неприятности.

– най-добре се върни да купиш мляко, Ший-
ла – каза майка ми.

Пльоснах се на креслото със спускащата се 
облегалка и отвърнах:

– не мога, мамо. скапах се. току-що се качих 
по стълбите.

– не ми казвай, че асансьорът е развален! – 
рече мама.

– не е.
– тогава защо си се качвала десет етажа 

пеша? 
– не знам – казах аз. – така реших.
– Шийла, това е много глупаво решение в 

тази жега – рече мама. – Иди си в стаята и по-
легни малко преди вечеря. 
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– трябва ли?
– Да, трябва. Либи ще иде до магазина да взе-

ме млякото.
Либи направи три скока „еленче“, преди да 

отвърне: 
– не виждаш ли, че правя упражнения?
– Упражненията ще почакат – каза мама. – 

Млякото ми трябва за вечеря, а татко ви ще се 
върне всеки момент. 

– но… майка миии! аз съм по трико – рече 
Либи.

Преди Либи казваше „мамо“ като мен. Пос-
ле обаче мина в горните класове и оттогава е 
все „майка ми това, майка ми онова“. Много е 
странна.

– Можеш да си сложиш една пола над трико-
то и никой няма да забележи – рече мама. После 
погледна към мен. – Шийла, какво чакаш? върви 
да си полегнеш.

– Добре… добре. отивам. – свалих си обувки-
те и ги подредих на пода така, че да сочат към 
стаята ми. 

всеки ден ги подреждам, преди татко да се 
прибере. това е част от една тайна игра, която 
си имаме с него. аз винаги се крия някъде, а той 
трябва да ме намери. единствената подсказка 
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са обувките ми. Измислих тази игра, когато бях 
на седем, и оттогава си я играем. 

Либи каза, че на десет години се държала 
много по-зряло от мен. Мисля, че е пропуснала 
голяма забава. така или иначе татко ще се разо-
чарова, ако спрем да играем играта.

Двете с Либи имаме обща стая. аз се изтег-
нах на леглото, а тя обърна гардероба да си 
търси пола. 

– До гуша ми дойде от тебе! – каза тя. – Раз-
бираш ли, Шийла? Дойде ми ей до… до гуша!

не ù отговорих. 
– И защо си се качила пеша, а?
Пак не отговорих.
– Да не си видяла куче в асансьора? Бас дър-

жа, че е точно това. Бас държа, че госпожа Рийз 
е била в асансьора с Бейби.

– не позна! – казах аз.
Либи най-сетне намери пола и я нахлузи над 

трикото си. 
– тогава сто на сто Питър Хачър и косте-

нурчо са били там.
– Може да са били, може да не са били.
– Бъзла, бъзла, бъзла – подвикна Либи на из-

лизане. 
запуших си ушите, за да ù покажа, че изоб-

що не я слушам.
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Либи се върна с млякото точно преди тат-
ко да си дойде за вечеря. скочих от леглото и 
пропълзях под него още щом го чух да казва: 
„ехо, прибрах се“. 

знаех, че е намерил обувките ми, когато из-
вика: 

– аха! тръгвам да търся Шийла.
не е много трудно да ме намери. няма тол-

кова места за криене. Имаме само пет стаи. И 
все пак татко винаги се преструва, че предста-
ва си няма къде може да съм. 

когато дойде в стаята ми, започна да от-
варя чекмеджетата на шкафа. 

– Хм… тук няма никакви Шийли. И тук 
няма.

Разсмях се. татко знае, че не мога да се съ-
бера в чекмедже. когато се засмях, той вдигна 
кувертюрата и надникна под леглото. 

– аха! една Шийла намерена!
Изпълзях и го целунах за „здрасти“. в този 

момент влезе Либи. 
– не мисля, че трябва да я насърчаваш да се 

държи като бебе – рече тя. 
– не съм бебе! – извиках аз.
– тогава защо не спреш с тези бебешки 

игри? – попита Либи.
– окей, Либи – каза татко. – стига вече!
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– ето, виждаш ли – рече Либи. – винаги си на 
нейна страна!

– на ничия страна не съм – каза татко. – 
Дайте да зарежем това и да вървим да вечеря-
ме. Имам новини за вас.

сигурна бях, че става въпрос за летните ни 
планове. откога чакахме да разберем какво ще 
правим през лятото. аз исках да идем до Дис-
ниленд, но мама и татко казаха: „абсолютно 
изключено!“.

когато седнахме на масата и започнахме да 
се храним, татко каза: 

– Дадоха ни къщата!
– о, Бъз! – рече мама. – това е чудесно!
Искам хората да спрат да викат на татко 

Бъз и да почнат да го наричат Бъртрам. това е 
истинското му име. звучи ми глупаво да имам 
баща на име Бъз.

– каква къща? – попита Либи. 
– в таритаун – каза татко. – на един профе-

сор от „Меримаунт“, който ще прекара лято-
то в англия. 

татко също е професор в колежа „Мерима-
унт“. Преподава английска литература. Либи 
казва, че когато порасне достатъчно за колеж, 
няма да иде в „Меримаунт“, защото там няма 
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достатъчно момчета. Либи мисли, че момче-
тата са много важно нещо. не е нормална!

– звучи добре – рече мама. – всичко е по-доб-
ре от града през юли и август. 

– надявам се, че ще има какво да правим в 
таритаун – каза Либи. – наистина исках да ида 
на море това лято.

По една случайност знам защо – Либи има 
нов бански и иска да се изфука.

– в таритаун ще ти хареса – рече татко. – 
Близо до къщата има басейн и много добър дне-
вен лагер…

– вече съм голяма за дневен лагер, баща ми! 
Много добре го знаеш.

– не и за този – каза татко. – той е специа-
лен. няма да те вземат, ако нямаш навършени 
поне десет години. освен това е дневен лагер 
по изкуствата.

– не ме бива в рисуването, баща ми. това 
също го знаеш.

– „Изкуствата“ включват театър, музика 
и танци.

– танци ли? – попита Либи.
тогава на лицата на нашите се изписаха 

едни широки усмивки. През цялото време са 
знаели, че Либи ще е много щастлива, като раз-
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бере, че може да прекара лятото на тъпите си 
палци. 

– о, баща ми… о, майка ми! – извика Либи.
– на мен ми се ходеше в Дисниленд – обадих 

се аз.
– казахме ти, че това е изключено. 
– знам. но все пак ми се ходеше. 
– в таритаун ще си имаш своя стая – каза 

татко.
– сериозно ли? 
– Да. в дома на професор егран има хол, кух-

ня и четири спални. 
замислих се над това. Собствена стая. Дос-

та добре звучеше.
– И можеш да се научиш да плуваш – каза 

мама. 
– не искам да се уча да плувам. 
– ще видим – рече тя. – не е нужно да реша-

ваш сега.
– Може ли стаята ми да е далеч от тази на 

Либи? 
– И това ще видим – каза мама. – сега си до-

върши зеления боб.

на другия ден казах на Питър Хачър:  
– заминавам за цялото лято. ще си имам 

своя собствена стая.
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– Ми честито! – рече той.
– тъй че няма да ти се налага да си къпеш ку-

чето. няма да съм тук да ти казвам колко лошо 
мирише!

– кучето ми каза да ти предам, че ти също 
му миришеш – рече Питър. После отиде при 
Джими Фарго и двамата взеха да се заливат от 
смях. Много оригинално, няма що! не знам защо 
си губих времето да играя с тях на „гагарици“. 
Може би догодина ще имам късмет. Може би в 
пети клас няма да се падна в една паралелка с 
тях.

в коридора попаднах на госпожа Рийз. 
– заминавам за цялото лято – казах аз. – ще 

си имам собствена стая с тапети на цветя, 
пердета с къдрички и лампички във формата 
на свещи.

– значи имаш късмет! И на Бейби му се ходи 
някъде, но няма къде.

казах на Хенри, че ще отсъствам цели два 
месеца.  

– ще спя в своя собствена стая, в свое соб-
ствено легло с балдахин!

– ще ми липсваш, Шийла – рече Хенри. – кой 
ще ми напомня колко хора побира асансьорът? 

Двамата се разсмяхме.  
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– а казах ли ти за килимчето на пода? – по-
питах аз. 

– не – отвърна Хенри. – не си го спомена-
вала.

– ами то е много меко и пухкаво, цялото 
жълто, само в средата с една голяма червена 
роза. По него се стъпва толкова приятно, че 
можеш да караш без чехли. Цяло лято!

– адски хубаво звучи, Шийла.  
И аз така мислех. колкото повече говорех 

по въпроса, толкова по-добре ми звучеше. Да 
прекарам лятото в провинцията. Да прека-
рам лятото в таритаун. Да прекарам лятото 
в къща. Да прекарам лятото в своя собствена 
красива стая!

започна да ми звучи почти толкова добре, 
колкото да отида в Дисниленд. не ми пречеха 
даже опаковането на багажа и пътуването до 
таритаун. нямах търпение да видя къщата. 
нямах търпение да видя своята стая.

И тогава разбрах за Дженифър.
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2.

Дженифър е дребна, на бели и кафяви петна. 
Има дълги уши. когато я видя, Либи извика:

– о, какво сладко кученце!
– върви в комплект с къщата – каза тат-

ко. – това е кучето на професор егран, а през 
ваканцията – и наше куче.

– връщам се в колата – казах аз.
татко ме хвана над лакътя. 
– нищо няма да ти направи.
– Да бе – казах аз и се дръпнах. – нищо, аз ще 

почакам в колата, докато решите какво да пра-
вите с нея. защото, ако тя остане, аз си тръг-
вам. – затичах се по шосето, скочих в колата 
и се разтреперих. как можаха да ми причинят 


