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Ричи и

неговото семейство

В голямата дървена къща в полето, до самата гора, живееше котката 

Пира с трите си котенца: Ричи, Топчо и Прекрасна. Разбира се, освен тях в 

къщата живееха още семейството на Ники и голямото куче Тара.
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Ричи, Топчо и Прекрасна спяха в голя-

ма плетена кошница, в която майката на 

Ники им беше мекичко постлала, и те се 

чувстваха уютно, сгушени в мама котка.

Една сутрин, след като слънцето вече се 

беше събудило и закачливо гъделичкаше котен-

цата по нослетата, майка им Пира ги подкани:

– Хайде, деца! Стига сте спали! Вече не сте бебета и започваме с уроци-

те, на които се учат всички котки! Днес ще ви запозная с животните от 

двора – някои от тях са наши приятели, а някои… Е, да речем, че не си падат 

много по котки…

След като закусиха, котенцата излязоха навън. Досега те познаваха само 

майка си, Ники, родителите на Ники, няколко досадни мухи и едно неособено 
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сговорчиво паяче и бяха само зървали, ама наистина отдалеч – огромното 

и космато чудовище, което лаеше, виеше и оголваше застрашително зъби…

Онова огромно нещо майка им наричаше „Внимание, кучето Тара!“.

Навън беше много по-интересно: пред къщата имаше голяма каменна те-

раса, маса и столове, градински чадър и двор, пълен с най-различни дървета, 

храсти и цветя.

„Внимание, кучето Тара“ живееше в дървена колиба в двора и се чувстваше 

като най-важния обитател.

Котенцата най-после щяха да се запознаят с този толкова пъстър и 

непознат свят. Най-отпред вървеше Пира, вирнала високо опашка – ся-

каш казваше: „Ето ме, а това са моите котенца!“.

След майка си вървеше, или по-скоро се търкаляше, Топчо, дебеличък и веч-

но гладен, след него плахо се озърташе Прекрасна, която бе много срамежлива, 



и най-отзад вървеше Ричи. Той бе най-непослушен, но бе любимецът на Ники 

и това засилваше самочувствието и безстрашието му.

Точно когато Прекрасна се опитваше да се сприятели с една Розичка, а 

Топчо гонеше ядосана пчела, пред Ричи се изправи в цял космат ръст „Вни-

мание, кучето Тара“.

– Кой пък си ти? – оголи страшните си зъби огромната овчарка.

– Аз, такова… съм Ричи… – наежи опашка 

рижавото котенце.

Пира се беше вцепенила, с настръхнала 

козина, и всеки момент се готвеше да се хвър-

ли в битка, за да защити детето си, но „Внима-

ние, кучето Тара“ се облиза и каза на 

Ричи с ръмжащ глас:
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Котенцето Ричи

търси пролетта

Отминаха Коледа и новогодишните празници, дойде януари и настъпи 

големият студ. Дните бяха къси и смръщени. Езерцето в съседния двор 

замръзна и скреж покриваше прозорците на къщата. Нямаше ги щурците,

пролет
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Котенцето Ричи

и ягодовото сладко

Беше свежа лятна утрин и котенцата Ричи, Топчо и Прекрасна се припи-

чаха на поляната пред голямата дървена къща до самата гора, когато Ники 

и майка му се появиха на терасата с две 

щ

.

лято
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След като напълниха кошничките, трябваше да почистят яго-

дите, да ги измият, да ги поръсят със захар и чак тогава да за-

почнат да ги пекат във фурната. Майката на Ники приготви 

повечето неща, а Ричи непрекъснато се мотаеше в краката Ӝ.

– Ники, хайде излезте навън да поиграете, че Ричи, вместо да 

помага, май повече пречи… – скара се майката на Ники.

– Мамо, Ричи иска да опита палачинките 

с ягодово сладко, затова е толкова нетър-

пелив!

– Да, но нали знаеш, че преди да направя 

, трябва да съм направила сладкото 

все пак! – засмя се майката на Ники.

Ричи и Ники влизаха в кухнята точ-
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Котенцето Ричи

и градинските жаби

Познавате ли  Ричи, което живее в голямата   до гората с 

майка си Пира, сестричката си Прекрасна и братчето си Топчо?

Ричи е обикновено 

ичката тачк

, с остри зъбки и нокти, и мокро носле.

есен
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Първо пя жабешкият хор и котенцата замалко да оглушеят от кряка-

нията, но много се впечатлиха, когато жабчетата засвириха на чело и цуг-

тромбон. Чочо и Гочо бяха много артистични и свиреха фантастично. 

Всички много се забавляваха и накрая ги възнаградиха с дълги ръкопляскания.



Рецепта за домашен концерт
Ако искате да си организирате забава или музикален концерт, не е необходимо 

непременно да можете да свирите на някакъв музикален инструмент. Достатъчно 
е да си подберете музика по ваш вкус и да организирате тържеството с повече 
фантазия.
За сцена можете да използвате балкон, тераса или двор. За да изглежда всичко 

по-приказно, задължително трябва да украсите сцената си с много светещи гир-
лянди (коледните лампички могат да влязат в употреба и през есента) и гирлянди 
от . Ако нямате истински цветя от градината, можете да си нарисувате 
сами.
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Котенцето Ричи

и Коледа

Една сутрин Ричи, Топчо и Прекрасна се излежаваха на топличко в го-

лемия панер отстрани на камината, когато видяха Ники да носи някакви 

кутии. Ричи, любопитен както винаги, се затича към приятеля си. 
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зима






