
Кой събира думи от уличните локви за своите дъждовни 
истории? Къде растат нотните дървета на графиня Фа Мажор? 

Може ли Краля на шишарките да владее оживена градска 
улица? Как да се справяме с обидните думи? Отговорите на 

тези въпроси сe таят из най-скришните местенца  
на улица „Оловна“.

„Чудни приказки за порастване“ е поредица истории за 
градски приключения с щипка тайнство, много смях и поне по 
едно важно откритие. В центъра на всяка приказка е известен 

чудак или вълшебно същество, които повеждат малките 
читатели за ръка, за да им разкрият, че приключенията се 

раждат из ъглите на всяка градска улица във всеки град. Точно 
там, сред прах, шум и сажди, се случват най-удивителните 

вълшебства, от които всеки има нужда, за да порасне.

Нели Маргаритова е един от най-разпознаваемите гласове в 
съвременната ни детска литература. Пише както поезия, така и проза 

и с лекота създава светове, в които и децата, и техните родители 
се чувстват еднакво уютно. Нейни книги са номинирани за наградите 
„Перото“ и „Бисерче вълшебно“ и са част от втория каталог „Детски 

книги от България. Съвременни писатели и художници“, с който 
страната ни бе представена на Панаира на детската книга в Болоня. 

www.soft-press.com

Цена: 5,99 лв.
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Полицай Бретон

олицай Бретон беше известен в целия квартал като 
строг пазител на реда. Рано сутрин прекосяваше 
улица „Оловна“ до оживеното кръстовище в цен-
търа на града. 

– Колко спретнат служител на закона! – възхи-
щаваха се възрастните дами от опашката пред хле-

барницата. – Каква походка! Каква осанка, изправен е като 
свещ!

– Бабо, полицаите свещени животни ли са? – попита на 
висок глас едно момченце. – От филмите знам, че трябва 
да се държим добре с тях и никой да не ги убива. Нали така 
било с кравите в Индия...

– Шшшт, искаш да те арестуват ли? – смъмри го баба му 
и сниши глас: – „Като свещ“ означава доста вдървен. 

Истината е, че някои съседи се подиграваха на полицай 
Бретон зад гърба му. 

– Прилича на картонена фигура. Как може да няма нито 
една гънка, нито едно петънце по панталона! Пък и тази 
коса над очите му! Как върши работата си, като не вижда 
половината неща?

П
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Полицай Бретон имаше странния навик да носи поли-
цейската си фуражка ниско нахлупена на главата. Това ня-
маше да е беда, ако не поддържаше много дълъг, гъст и сре-
сан право надолу бретон. Така косата му плътно покриваше 
очите поне до половината. Ако не вирнеше брадичка, а той 
не го правеше често, виждаше единствено и само долната 
половина от света. 

Сигурно сте съгласни, че всичко, което се намира долу и 
ниско, съвсем не е толкова забавно, колкото нещата нависо-
ко. Какво ще виждате, ако скриете с длан горната половина 
на очите си? Тротоарни плочки. Кал, прах и дим от авто-
мобилите. Смачкани дъвки и сухи листа. Обувки. Обувки. 
Обувки. Не е много приятно, нали? 

А ако поставите ръката си отдолу, за да виждате само гор-
ната половина на света?

Ето едно облаче с бебешко краче! И друго, топнато във 
вечерния небесен конфитюр. Върховете на дърветата се по-
дават между комините на къщите, а таванските прозорци 
вече светят. О, това трябва да е птиче гнездо, точно до пет-
лето ветропоказател! Да не говорим за звездите нощем и за 
лястовиците на зазоряване! Чудни неща!

Полицай Бретон не познаваше цялото това великолепие. 
Даже напротив, съвсем рядко забелязваше нещо приятно, 
което го беше превърнало в един доста намусен и мълчалив 
човек. Но какво да се прави – ние, възрастните, умеем да 
измисляме разнообразни начини да се натъжаваме сами. 

Всяка сутрин полицай Бретон изкачваше стълбичката 
към полицейската кабинка над оживеното градско кръсто-
вище. Сядаше между шестте стъкла и вперваше поглед в 
потока от автомобили под краката си. От време на време 
щракваше едно копче, с което сменяше светлините на све-
тофара, за да даде път на линейка или на пожарна кола. 
Това беше цялата му работа. 
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– Онзи човек горе май дори не мигва – гадаеха минува-
чите.

– Сигурно взема специално хапче за немърдане – хихи-
каха хлапетата от близкото училище. 

– Глупости – внасяха яснота по-големите, – с този бретон 
може да проспи целия ден и никой да не забележи. Свето-
фарът така и така си работи без него.

– Хайде, звънецът би, прибирайте се в час! – прекъсваше 
ги леля Серафима, училищната помощница, която почист-
ваше двора след голямото междучасие. Беше вечно усмих-
ната, пъргава и мъничко потайна. Всеки се чудеше как се 
справя с планините от боклуци след юнашкото хрупане в 
десет сутринта.

– Има пръсти от вятър – казваше за нея директорът на 
училището. – Помита всичко за нула време.

И сигурно беше така. Умееше да прави куп забавни неща, 
заради което децата много я обичаха. Подтичваше насам-
натам из двора в сивата си престилка и умееше да ги забав- 
лява по всевъзможни начини. Играеше дама, беше първо-
класен вратар и знаеше как да изсвири Котешкия марш с 
треньорската свирка. Наскоро бе донесла отнякъде огромно 
пъстро хвърчило, което всички в училището се надпревар-
ваха да пускат.

– Пазете ни хвърчилото, лельо Серафима! – молеха деца-
та и го връзваха бързешком за оградата. Тичаха в класните 
стаи, а вятърът го подемаше и по някакъв странен каприз 
на въздушните течения го държеше високо над старата 
сграда. Цялото бе в цветовете на дъгата, така че красеше и 
най-тъжното облачно небе. 

– Разбира се, че ще го пазя – уверяваше ги леля Сера-
фима, докато събираше хартийки, станиолчета и чашки. 
Разменяше по дума с някого от близката автобусна спир-
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ка, изхвърляше боклука и накрая сядаше на пейката, за 
да разплете връвчицата на хвърчилото или просто да му се 
любува.

Отсреща, в полицейската кабинка, полицай Бретон няма-
ше как да забележи хвърчилото. Нали гледаше все надолу – 
към потока от автомобили, а и в днешния ден най-вероятно 
съвсем не би му обърнал внимание. 

От сутринта всичко бе тръгнало накриво. Още щом отво-
ри вратата на стъклената си къщичка, застина.
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„Сигурно съм забравил отворен прозорец снощи“ – беше 
първото, което си помисли. Огледа се, но не забеляза нищо 
нередно.

Под стъклото, точно до копчето, с което превключваше 
светофара, стърчеше малък зелен плик. Ако беше открил 
малък зелен алигатор, навярно нямаше да се учуди толко-
ва. Освен необичайния цвят пликът си изглеждаше напъл-
но нормален. Само дето нямаше получател. Моля, отворе-
те! – пишеше върху зелената хартия. 

Полицай Бретон не обичаше изненадите. Предпочиташе 
времето да се точи скучно и еднообразно, без някакъв си 
там странен зелен плик да се мъдри в собствената му поли-
цейска кабинка. Повъртя го в ръце, помириса, помисли и 
накрая внимателно разряза едната страна. Отвътре се по-
даде бяло листче. 

Моля ви, хранете врабчетата на улица „Оловна“ – пише-
ше на него.

„Това трябва да е някаква шега! – каза си той. – Или може 
би грешка!“ Да, със сигурност беше грешка.

„Какво общо имам аз с врабчетата? Такива едни шумни, 
само вдигат врява и подскачат. Откъде накъде точно аз да 
ги храня!“

Понечи да хвърли писмото в коша, когато погледът му по-
падна върху ятото пухкави топчици отсреща. И преди беше 
виждал леля Серафима (през междучасието децата крещя-
ха името £ на всеки две минути) да троши остатъците от 
кифлички и гевреци. 

– Врабците – натърти ядосано. – НЕ СА МОЯ РАБОТА! 

Дали му се стори, или не, но в този момент Серафима му 
махна. „Сигурно поздравява някого от спирката – помисли 
си той. – Да, явно ми се е сторило.“
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Накрая полицай Бретон реши да забрави за писмото. Ча-
каше го напрегнат дeн. Автомобилите фучаха под краката 
му. Светофарът сменяше светлините си и само роякът враб-
чета около жената отсреща напомняше за странното писмо. 
Времето напредваше. Следобед слънцето напече през стък-
лата на полицейската кабинка. Усети, че го наляга дрямка, 
и... 

Когато се събуди, разбра, че е минало много време. Мра-
кът бързо прилапваше профучаващите нарядко автомоби-
ли. Не се виждаха пешеходци. Единствено жената с метлата 
отсреща все още се мотаеше около нещо, което от това раз-
стояние не се виждаше добре. Може би беше въженце или 
нещо друго, завързано за оградата на училищния двор. По-
лицай Бретон не се запита какво. Не го интересуваха чуж-
дите работи, а и беше време да се прибира. 

– Ех, ама съм и аз един! – ядоса се на себе си. – Как мо-
жах да заспя! Добре, че не е минавала линейка или пожар-
на този следобед!

Бавно се изправи, приглади напред косата си и нахлу-
пи ниско фуражката. Отвори вратата. Отвън го лъхна хлад 
с мирис на бензин. Стълбичката под краката му едва се 
виждаше. Под нея ивицата трева съвсем се мержелееше в 
тъмното. Погледна към пустите тротоари и големите жъл-
ти кръгове на уличните лампи. Това, което полицай Бретон 
не можеше да види, бе великолепното теменужено небе над 
улица „Оловна“. 

Жалко. Жалко. Жалко. Жалко.

Направи крачка, после втора. Аха-а-а-х, изплъзна се една 
прозявка и в този момент...

В много приказки на това място авторът измисля я ба-
нанова обелка, я динена кора. Но тъй като настоящата ис-
тория е съвсем истинска, ще ви кажа само, че човек, който 
върви съвършено изправен, а бретонът му покрива полови-


