
I Глава

В гората

Едно семейство, най-обикновено - с майка, баща и дъщеря, живееше
в малка къща, в малко село, в близост до малък град. Името на селото беше
Малък Чифлик, но за рошавата Бела (така се казваше момиченцето), то
въобще не беше малко. Имаше доста къщи (и една на дърво), безброй
поляни и още повече тайни места на които да се скриеш! Но тази сутрин
Бела не искаше да се крие - тя искаше да играe! Излезе от вкъщи като
фъртуна ( явно беше намислила нещо)…и се отправи право към
съседската къща и закова пръстче на звънеца. За всеки случай подвикна
няколко пъти

-Ивайла, Ивайла!  Слез!
Малко куче с оръфана козина залая, а птичките от близкото дърво се

пръснаха уплашени…И ето, че след миг се появи друго едно момиченце –
ококорено, с дълга светлокестенява коса и рижав кичур за разкош. Това
беше Ивайла – на единадесет..и можеше да прави страхотно циганско
колело.

-Да тръгваме - рече тя и двете приятелки се хванаха за ръце.
Отправиха се към малък треволяк, който впрочем приличаше на гора...да,
това наистина беше гора…,но една такава малка, в която няма мечки,
вълци и лисици…,но със сигурност има…

- Хм..маркуч? - каза Бела и посочи към краката си. До маркуча
имаше стъпки! Ивайла погледна обувките си и тези на Бела. Явно не бяха
техните следи. Явно не бяха сами,…явно някой друг бе открил любимото
им място за игра…но кой? На кого бяха тия огромни стъпки? Уплашено
продължиха да вървят напред. Изведнъж зад тях нещо
изшумуля…Маркуча се движеше…и най-вероятно не беше никакъв
маркуч..,а истинска : „Змияяяяя“- викнаха двете дружно…и
хукнаха…“Спокойно, спокойно момичета“ – чу се глас…Баба Ирина с
кошница пълна с гъби, високи ботуши и широкопола шапка се беше
появила сякаш от нищото…Ето на кого бяха стъпките…“Това е обикновен
малък смок…Търси къде да се припича. Не е опасен.“ - рече тя. „Сега ще
го уплашим и сам ще избяга“- каза тя и измъкна нещо от кошница.Малък ,
сладък таралеж - домашният и любимец…Не се чудете - повечето хора
имат за любимци кученца или котки…,но бабата не беше като повечето
хора…Тя беше необикновена баба, която си гледаше таралежче и го
наричаше с гальовното име Данчо. Данчо  хукна като кученце и змията за
миг изчезна. Двете деца обаче все още седяха като вцепенени. „Хайде, нека
всички се успокоим…Елате с мен, имам прекрасна рецепта за успокоение.
Какво по-добро успокоение от готвенето на магическа супа!“ „Магическа
ли??“- повтори въпросително Бела…и дяволито се усмихна „Да тръгваме!“



Баба Ирина взе отново Данчо и го пъхна обратно в кошницата.

II Глава

В къщата на баба Ирина

Когато видиш къщата на баба Ирина отвън тя ти се струва съвсем
обикновена малка селска къща, с голям обрасъл двор…Влезеш ли обаче
вътре, потръваш в чудат свят…Тук растат всякакви растения, избуяват
като луди и дават неземно вкусни плодове. Целия двор е пълен с плодни
дръвчета – круша, ябълка, череша, синя слива…и пролетно време, когато
цветовете цъфнат вятъра носи омайното им ухание… Има цяла плантация
от зелен боб, увиващ се и стремително протягащ стъбла към небесата,
точно, както в приказката…В страни от боба, бабата беше набола колове с
домати, които бяха прераснали в истинска гора от зелени листа и едри
червени зеленчуци, които ухаеха сладостно. Вместо градинка с цветя,
както в повечето къщи, баба Ирина беше развъдила коприва..,да истинска
пареща коприва,. . която бе като едно обширно зелено море, което при най-
лекия полъх люлееше застрашително острите си като бръснач треви. Тя
често повтаряше, колко е полезна копривата и приготвяше чудно вкусна
каша. Всъщност дори вярваше, че това е чудодейна трева, която може да
лекува всичко и затова никога не пиеше лекарства..,затова и днес именно
от нея баба Ирина смяташе да сготви магическата супа за успокоение.
Настроението и в момента беше прекрасно и както крачеше към вкъщи с
двете деца и Данчо тя запя една малко странна песен…:

“Ако в сърцето ти товар тежи,
копривена супа си близни.
Коприва на отвара в чаша,
Или пък сготвена на каша…
Копривата ти дава сили,
ала внимавай да не те ожили…“

Бела и Ивайла се изсмяха. „Да видим, кой ще стигне пръв до
къщата?“ – викна Бела и двете на мига побягнаха…За тяхно учудване баба
Ирина също побягна…,беше решила, че това състезание важи и за нея.
Трите развеселено нахълтаха през дървената порта..,която зееше
отворена..,явно бабата беше забравила да я затвори на излизане…Понякога
тя забравяше разни неща..и казваше, че това е, защото не си е изпила
копривената отвара за деня…“Здравей любимо мое черешово дърво!“ –
викна възторжено бабата…“Здравей и ти прасково!“…Двете момичета се
спогледаха…Баба Ирина им беше казала, че за да се развиват по-добре на



растенията трябва да се говори..,пък и нали живееше сама, често
разговаряше с тях като с живи хора. Когато вейнеше вятър и разклатеше
някой клон, тя смяташе че дървото и отговораря…“Добър ден, добър ден
синя сливо, и на теб скъпа ми коприво…добър ден и на теб ….аааа…ама
какво е това??? Кой е стъпкал милата ми коприва?“

Децата погледнаха към копривата тревожно,…чак сега всички
забелязаха, не само стъпканата коприва, но и строшеното глинено
джудже…От другия край на двора се чу шум…. Всички се затичаха в
посока на шума…

И изведнъж го видяха…някакво животно се бе оплело в телената
ограда. Сега като видя хората то започна да се дърпа още по-ожесточено и
да издава жалостиви звуци…“
- Но, това е сърна - рече притеснено Ивайла.
Къщата на бабата беше много близо до самата гора, явно сърната бе влязла
в двора през отворената врата…После се озовала в капан, поискала да
избяга..,стъпкала копривата, спънала се в глинената фигурка и в паниката
се заклещила в скъсаната ограда…
- Трябва да я спасим“- инстинктивно викна Бела.
- Викнете съседа - чичо ви Илия, сами няма да се справим, а аз ще и
напълня паничка с вода..да се напие горкото животно..,кой знае от кога се
мъчи тук само - каза бабата.

III. Глава

Спасяването на сърната

Съседът чичо Илия, с шапка от вестник на главата се бе качил на стълба и
както винаги ремонтираше нещо. В двора си беше измайсторил, какво ли
не - къща на дърво..,мелница, чиято перка се въртеше във ветровитите дни,
както и  издялкан от дърво щъркел в гнездо…Навсякъде в къщата му
тиктакаха различни видове старинни часовници, някой с кукувички, а от
други се разнасяха мелодични звуци. Бела и Ивайла много обичаха да му
ходят на гости и често му се примолваха да ги пусне да поиграят в
къщичката на високото дърво. Сега обаче случаят бе друг…Пребледнели и
уплашени те нахлуха без да почукат и завикаха една през друга. Чичото
захвърли чука и хукна след тях. Нямаха ни минута за губене. Баба Ирина
седеше с купичката вода в ръце…
- Не иска да пие, толкова е уплашена“- рече тя.
- Задния и крак е цял в кръв - каза чичо Илия. Стойте настрана деца, сега
ще се опитам да я освободя. Чичото и баба Ирина стояха от двете страни
на оградата, единия дръпна навън, а другият навътре. Със сетни сили



разтвориха оградата и освободиха заплетеното животно. То застина за миг
сякаш все още не можеше да повярва, че е свободно, погледна към хората
и с очи им благодари. Някой път животните умеят да говорят с очи и тоя
разговор е много по-съдържателен от всички думи на света.

-Ураа - заскачаха децата- Бягай, бягай мила сърничке!
-Еххх…сега наистина имаме нужда от една гореща успокоителна

супа от коприва…- рече баба Ирина и тръгна да събира и без това
изпотъпканата зеленина.

Късно вечерта, когато Бела си легна тя затвори очи, но не бързаше да
заспива…Мислеше си за този дълъг и изпълнен с приключения ден…и за
най-вкусната супа, която някога бе яла.

IV. Глава

Неканен гост

Рано сутринта Бела чу потропване на вратата. Кой ли може да е в
този ранен час? Тя разтърка сънено очи и отиде по пижама да отвори.
Навън нямаше никой…“Какво става тук…,сигурно съм сънувала, че се
звъни“ - помисли си тя и точно, когато си мислеше да затръшне вратата чу
тънко гласче: „Тук съм!“ Долу до самия праг на вратата седеше малко коте
с куфарче в лапичката. На главата си имаше шапка…Котето проговори
отново „Ела с мен, Бела! Някой те чака отвън!“ Бела изгуби ума и дума от
изумление..,за пръв път виждаше говорещо коте…Тя го последва, ей така
както си беше боса и по пижама. Пред къщата я чакаше сърната, която
спасиха вчера. „Качвай се!“- каза и сърната и се наведе. Бела я яхна като
конче и двете потеглиха нанякъде. Котето затича след тях..и замяука да го
изчакат…“Мяууу, мяяууу…,мяяууу“. Бела отвори очи…лежеше в леглото
си, а до краката и мяучеше малко коте…Било е сън…всичко е било
сън…Но това котенце, което я събуди си беше съвсем реално и
продължаваше да маука. Със сигурност бе влязло през отворения
прозорец. Тя го погледна и протегна ръка да го погали. То беше цялото
рижаво с бяло петънце на муцунката, козина като коприна и големи сини
очички. „Сигурно е гладно“- помисли си Бела и реши веднага да го
нахрани с мляко.“Голям си лакомник“ - каза му тя докато то ближеше от
паничката. „Как ми се иска да те задържа…,но мама има алергия от котки
и не ми дава да си имам коте вкъщи…“Котето я погледна тъжно сякаш я
разбра. „Не се страхувай. Може би моята приятелка Ивайла ще те
задържи!“

Бела изтича до къщата на Ивайла с котето в ръце. Беше го сресала и
му беше завързала червена панделка на врата.



Ивайла отдавна беше станала. Щом видя Бела с котето в ръце тя
завика от радост. Но щом чу, че малкото няма собствен дом посърна.
„Бела, нали знаеш, че имам две кучета. Невъзможно е котето да остане при
мен…“ „Ами сега, какво ще правим“-попита Бела готова да заплаче. „Как,
какво? Ще му намерим нов дом! Ти нали видя, как вчера чичо Илия
веднага ни помогна да спасим сърната. Това значи, че той много обича
животните. Със сигурност ще приюти това мъниче.“

V. Глава

Нов приятел

В къщата на чичо Илия се случваше нещо странно. Колкото повече я
доближаваха страннотията се увеличаваше. Някакви чудни звуци се носеха
от тая посока. Не беше рев на животно, не беше и обичайния звук на
чукове и триони, а беше…МУЗИКА!!!

Последваха тайнствените звуци. В двора на чичо Илия видяха
къдрокосо момиче с цигулка, което свиреше ли свиреше...

- Коя си ти? От къде си? И защо си тук? - заразпитваха една през
друга Бела и Ивайла.

- Аз съм Бояна от Велико Търново, на гости съм на дядо и баба и ще
остана тук цяло лято. - отговори плахо момичето. - А вие кои сте?

- Аз съм Ивайла.
- А, аз съм Бела. А това е…- тя погледна котето „всъщност още си

няма име, няма си и семейство. Търсим му дом! Искаш ли го.?
- Ами, аз вече си имам домашен любимец! Моето свинче –Лея…“
- Свинче ли??? - опулиха се момичетата. Но как гледаш прасе в

апартамент??…
Бояна се разсмя..

- Ама, то не е истинско свинче, а морско…-каза тя.
- И как гледаш морско прасе, без море??- недоумяваше Бела…
- Не го гледам в море, а в клетка - каза Бояна.
- Вече съвсем се обърках - каза Ивайла.
- По-добре елате да ви го покажа!

Тя ги заведе в къщата и им показа едно малко зверче в клетка, то бе
подобно на заек- пухкаво, с дълга козима, но с къси уши…“

- Ах, какво сладко животинче…- възкликнаха момичетата…И как
сладко си хрупа морков.

Котето от своя страна изведнъж се оживи, скокна от ръцете на Бела и
отиде до клетката. Двете животинчета допряха нослета сякаш си казаха
„Здравей!“ После морското свинче подскочи и избяга на другия край на
клетката…



-Много е плашлива моята Лея! Но мисля, че двете ще станат добри
приятелки! – каза Бояна.

- Това значи ли, че ще го задържиш?- викна радостно Ивайла
- Мисля, че баба и дядо няма да имат нищо против едно сладко коте!

– каза Бояна.
- Сега остава да му измислим име! – сети се Бела.
- Какво ще кажете за Рижко? Много ще му отива, защото е риж…
- Добре- съгласиха се останалите.

Децата бързо се сприятелиха. Цял ден играха на близката поляна.
„Колко е хубаво да имаш приятели. И нов домашен любимец!“ – помисли
си Бояна късно вечерта, когато вече беше в леглото. Навън беше тъмно и
само щурците свиреха като един ритмичен оркестър своите песни.

VI. Глава

Спешна ситуация

Рано сутринта Бояна се измъкна набързо от леглото. Не се излежава,
както обикновено защото имаше среща с Бела и Ивайла на близката
поляна. Нямаше нито миг за губене. Баба Хриса и дядо Илия вече бяха
станали.

Баба и пържеше филийки, а Рижко се умилкваше в краката и с
надежда да получи нещо вкусно. Бояна профуча, грабна една филия в
движение и хукна право към мястото на срещата.

- Почакай, Боби – викна баба Хриса, но думите и заглъхнаха и се
загубиха.

Баба и не се разсърди. Тя работеше като фелдшер в болницата в близкия
град. Това е нещо като доктор, но не съвсем, така обичаше да обяснява за
професията на баба си детето.
Беше я виждала дори да бие инжекция веднъж на един съсед в града, който
остана много доволен и я похвали, че имала „лека ръка“. Боби
недоумяваше как ръка, която държи такова страшно нещо като инжекция
може да е лека, и защо тоя човек беше дошъл сам самичък при нея…Тя
никога не би го направила доброволно. Но тая сутрин тя мислеше само за
новите си приятелки и приключенията, които им предстояха. Другите две
деца вече я чакаха. Бела носеше топка, а Ивайла правеше цигански колела
по поляната. Щеше да е прекрасен ден!
Щом се събраха децата радостно се прегърнаха и започнаха първата игра –
пиян морков…, като най-малка Бела беше избрана да е „пияния морков“, а
другите две момичета се забавляваха като хвърляха топката високо над



главата и…Това забавление обаче за малко да приключи със скарване,
защото на Бела скоро и омръзна да подскача и да тича ту към едната ту
към другата и за малко да се разсърди.

- Хайде, да се замеряме с балони пълни с вода! – предложи Ивайла.
- Супер идея! – викнаха другите две…
Ивайла от радост , че се е сетила за тая хубава игра направи две

цигански колела едно след друго. Боби се опита да повтори видяното, но
опита беше далеч от оригинала и всички се разсмяха. Разсмя се даже
кучето Рая, което живееше в близката къща.

В тая къща освен Рая живееше една интересна госпожа на име
Светлето заедно със своя мъж. Къщата им не беше голяма и дворчето беше
много малко, ала всичко в тая къщурка беше прекрасно! Подредено и
чисто, с много цветя в градинката,които сякаш също бяха подредени по
цветове и прекрасна розова арка до входната врата.  Кучето Рая си имаше
собствена малка кучешка колибка на която беше изписано името му. Рая
беше прекрасен лабрадор и с красотата си и добродушното си излъчване
някак допълваше очарованието на дома. Светла излезе от къщата да види,
какво става. Това, което децата определиха като смях беше лаенето на Рая.
А то не спираше и не спираше. За такова умно куче беше необичайно.
Затова и Светла се разтревожи. Облечена в дълга шарена рокля тя излезе в
двора и заговори на кучето сякаш говореше на човек. Питаше го нещо и си
отговаряше от негово име…Децата се накачулиха по оградата защото
разбраха, че смехът на кучето въобще не е смях, а е бил или
предопреждение за нещо или опит да каже нещо важно. А Рая се дърпаше
ли дърпаше и скимтеше жално, но синджирът с който бе вързана не и
позволяваше да стигне до целта.
Светла развърза едната му страна и я хвана, и Рая устремено я поведе
нанякъде. Вече не Светла водеше кучето, а то нея и слабото тяло на жената
стискаше каишката и вече трудно удържаше устременото към нещото
куче.

Ето, че то внезапно спря, завъртя опашка, засуети се и загледа своята
стопанка като очакваше похвала. На земята под стария висок дъб имаше
нещо. Има по-скоро няколко неща. Малки, голи, розови телца мърдаха
безпомощно. Бяха новородени катерички паднали от своята хралупа
незнайно как. Светла примря от уплаха, но бързо се свести. Дръпна Рая и
закачи каишката и обратно на синджира в къщичката.После сама изтича в
своята къща. Децата стояха все така накачулени на оградата и се чудеха,
какво да правят сега. След миг Светла излезе с голяма мъжка ръкавица в
ръка. Внимателно взе и постави в нея трите малки катеричета. Беше
решена да ги спаси. Но как всъщност можеше да стане това?



VII. Глава

Малиновият храст на стария Реджеп

Старият бай Реджеп живееше сам самичък долу в ниското, близо до
дерето, там където селото свършваше. Въпреки, че беше поне на
седемдесет години беше здрав леко прегърбен мъж с побеляла до сиво
коса. Беше мустакат, с огромни вежди които прерастваха в една, а под тях
очите – малки и черни винаги гледаха свъсено. В къщата си поддържаше
ред, ала не обичаше гостите, мразеше детската глъчка и изобщо сякаш
усмихнатите хора по някаква причина му пречеха.

Малинов храст се беше хванал и опасваше цялата ограда на стария.
Червените плодчета примамливи и сочни растяха като полудели без той да
полага никакви грижи за тях. Хората от близките къщи казваха, че всяка
година тия плодове изсъхвали или бивали изкълвавани от косовете и
гаргите. Стария Реджеп беше превърнал в мисия на своя живот да ги опази.
Защо му бяха? Питаха се хората. Той никога не приемаше гости, не
правеше нито сладка, нито компоти, ала опитите му да ги опази граничеха
с лудост. Беше поставил стари компакт дискове намерени в близкия
контейнер по цялото продължение на оградата с надеждата птиците да се
уплашат. Когато това не сработи той сам легна до оградата с малка
въздушна пушка в ръка. Появеше ли се заплаха стреляше на посоки.
Хората от съседните къщи се уплашиха. Тоя човек се превръщаше в
заплаха за самия себе си. А и повечето от тях често гледаха внуците си
през дългите летни ваканции. И тъй мълвата за стареца с пушката се
прехвърляше от човек на човек, от къща на къща, прескочи и в близкия и
единствен магазин в селото и накрая стигна до кметството.

Кмета се почеса с химикалката зад ухото. Ако се случеше нещастие в
селото той щеше да е отговорен. Трябваше да вземе мерки. И тъй една
прохладна сутрин той тръгна към къщата на бай Реджеп въоръжен с най,
ама най-сериозния си поглед.

Стария беше вече в градината и въобще не се зарадва на
посещението. Кмета си даде важен вид и го предопреди. Обясни му, че
съседите се страхуват, недоволни са и са прави. Продължи ли да стреля
напосоки с пушката щяха да съберат подписка и да го изселят.

Бай Реджеп слуша, слуша, после изсумтя, поогледа се наоколо
презрително и без да каже ни дума се обърна и влезе в къщата.

След тая случка наистина гърмежите с пушката спряха. Ала стария
стана по-зъл и от преди. Вече не поздравяваше и не говореше с никого



дори в магазина. Не влизаше и в кръчмата. Само обикаляше ли обикаляше
около оградата и пазеше малиновият храст.

Ивайла много добре знаеше за съществуването на тоя малинов храст,
защото малините бяха любимите и плодове. И не само заради малините, а
и защото отдавна не беше правила пакост тя реши, че тая нощ трябва да
отидат до къщата на стареца.

-Знаеш ли Боби –започна тя когато за пореден път трите деца се
събраха на поляната. – Ей, там в края на селото има прекрасен храст с
малини. По вкусни не съм яла…,а аз съм изяла наистина много малини в
живота си.

-За къщата на бай Реджеп ли говориш? – попита Бела ококорено.
Мама ми е забранила дори да минавам от там!

- Я, стига, не плаши Боби. На теб ти е забранила, защото си малка.
Тая вечер щом се стъмни с Боби ще отидем да си наберем, а ти ще си
мълчиш, иначе си порта. Разбра ли?

Бела кимна и обидено наведе глава. Прибра се мълчаливо вкъщи, а
вечерта не хапна и залък.

-Какво има Бела? – загрижено попита майка и. - Да не си болна?
Бела не беше болна, а загрижена. Тя беше чувала как стария Реджеп пукал
с пушката си и веднъж без малко да убие човек.  Тя обаче беше безсилна.
Не можеше да спре двете момичета. Ивайла щеше да я обяви за порта и
никога вече нямаше да играят трите на поляната. Боби пък изобщо не беше
чувала историите за лошия съсед и нямаше причина да откаже на Ивайла.
Все пак и тя самата обичаше да яде малини. И тъй срещата между двете
деца бе уговорена за 21:30 ч. когато слънцето щеше да е вече залязло. В
спускащия се мрак щяха тайно и много тихо да се промъкнат до къщата.
Никой, ама никой не трябваше да знае. Затова тя накара Боби да излъже
баба си, че тая вечер ще погледа телевизия в къщата на Ивайла. Ивайла пък
излъга, че отива в къщата на Боби.
Точно в 21:30 ч. две врати се отвориха и от тях излязоха двете момичета.
Срещнаха се и с тихи, но бързи стъпки те тръгнаха към желаната цел. След
по малко от десет минути стигнаха до къщата с малините.

По двора се мяркаше бялата риза на бай Реджеп и затова двете
приятелки се спотаиха зад един храст. Много време мина преди стареца
най-накрая да тръгне към къщата и да затвори вратата след себе си.

-Хайде. След мен. – прошепна Ивайла.
-Не съм сигурна. – каза Боби. –Ами, ако се върне?

Но Ивайла изобщо не я слушаше. Промъкваше се в сгъстяващата се
тъмнина привлечена неустоимо от малините. Боби запристъпва неуверено
след нея. Ето, че вече и двете бяха на оградата и закъсаха малките
плодчета. Прозорците на къщата светеха. Беше тихо. Много тихо. Двете
лакомо ядяха и им беше толкова вкусно и толкова бързаха, че на много
пъти се одираха в бодлите на малината. Ивайла се разсмя от удоволствие, а



след нея се засмя и Боби. И в тоя момент те чуха как вратата на къщата се
отвори и след това някъде на близо се чу гръм.

Гърмът профуча около тях. И двете без да мислят хукнаха. Ивайла
бягаше в тъмното, а Боби я следваше. Бягаха със спрял дъх, дишаха на
пресекулки за да не се издадат. Тъмнотията ги поглъщаше и изтриваше
стъпките им. Тревите из краката им се сгъстяваха, ставаха по дълги и често
ги препъваха. Нито Ивайла, нито Боби знаеха накъде бягат, защото от
уплаха вместо нагоре към селото бяха хукнали надолу от къщата на бай
Реджеп. Боби усети, краката си мокри. Сякаш стъпваше в нещо лепкаво, в
което беше трудно да се ходи.
- Блатото. Боби излез от там. – закрещя Ивайла. И от уплаха побягна
нагоре. Блъсна се някакъв дънер, но бързо се опомни и продължи.
Продължи без да се обръща.

Боби остана сама в блатото. От уплаха вместо да излезе навън тя бе
влязла още по-навътре и затъваше. Сълзите сами капеха от очите и. Беше
толкова страшно и тъмно и мокро тук и Ивайла я нямаше да и помогне.
Тя завика отчаяно за помощ.
Една ръка я хвана. Беше здрава, силна ръка и детето се вкопчи в нея.

- Ивайла! – рече през сълзи Боби.
-Не е Ивайла момиченце. – каза мъжки глас.

Бай Реджеп държеше момичето на ръце.Пренесе го през гъстия треволяк
заобикалящ блатото. Мина покрай стария дънер и след малко спря до
къщата си.

Бабата и дядото на Бояна пристигнаха занемели от ужас.
Ивайла влетяла в къщата и с ужас разказала всичко. После всички заедно
хукнали към блатото. Какво ли не им минало през ума.

Боби и бай Реджеп стояха от вътрешната страна на оградата.
Старецът чоплеше нещо из градината, а Боби ядеше малини.


