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PROLOG

Драга мамо,
Како си? Ние сите сме добри... сега. На сите 

нам времето ни помина необично, но најмногу, се 
разбира, на Роуен. Ги сакаш добрите вести или ло-
шите вести? Па, претпоставувам дека е подобро да 
изберам, бидејќи не си во можност да одговориш. 
И бидејќи и онака не можам да ти го испратам ова 
писмо.

Не мислев да направам да се чувствуваш вино-
вна поради тоа - знам дека премногу се селиш, па 
немаш адреса на која можеме да ти пишеме. Попат-
но кажано, денеска го добивме она писмо од тебе; 
она од Франкфурт. Само баба беше малку чудна 
кога Лин ѝ го покажа - рече дека не разбира зошто 
ни пишуваш оти морето таму е „челично и сиво“, 
бидејќи нејзиното момче, Стен, многупати бил таму 
по работа и наводно ни оддалеку не е близу до море. 
(Како што ти пишав претходно, баба многу се гледа 
со овој батка, Стен, иако не го довела кај нас за да 
се запознаеме. И би ме убила ако ме слушне како 
го опишувам како нејзино „момче“, иако тој е токму 
тоа.)
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Како и да е, Лин само ги подигна раменици-
те и рече дека ти веројатно пишуваш поетично, 
обидувајќи се да направиш еден здодевен, инду-
стриски град да звучи романтично заради наше-
то расположение, но баба едноставно почна уште 
повеќе да мрмори.

Ох, заборавам за онаа работа добри вести / 
лоши вести, нели? Е па, лошата вест е дека Роуен 
неодамна западна во многу неволји. Сакам да ка-
жам, многу. Нешто од тоа беше нејзина вина, а не-
што од тоа апсолутно не беше по нејзина вина. Дури 
и она што беше по нејзина вина не беше по нејзина 
вина, ако ме сфаќаш што сакам да кажам. Хмм ... па 
добро, ќе видиш што сакам да кажам кога ќе го про-
читаш сево ова што сум го напишала.

А, добрата вест? Претпоставувам дека таа е 
оти сето тоа го решивме. Не целосно, но некако го 
решивме. На чуден начин.

Не правам ова да звучи премногу добро, нели? 
Но, ако ја сакаш Роуен - а знам дека ја сакаш, каде и 
да си - ти навистина треба да го прочиташ ова.

Јасно како голема чинија со овесна каша, 
знам.

Те сакам многу,
Ели
(твоето Дете на Љубовта број 3)

Бљак! Овесна каша - баба секогаш нè тера да 
јадеме тоа. Попрво би јадела слама за хрчаци. Всуш-
ност, мислиш ли дека овесната каша е едноставно 
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исцедена слама за хрчаци? Подобро да не му го ка-
жувам ова на Тор, бидејќи ќе земе еден куп сено и, 
пред да можам да го спречам, ќе го стави во соков-
никот...
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„Сите тие се МРТВИ!“, врескаше Тор, ронејќи солзи 
како пукната водоводна цевка.

„Кој е мртов?“, го прашав, фрлајќи ја мојата 
училишна чанта долу на подот и трчајќи околу 
кујнската маса за да го утешам моето малечко брат-
че.

Некако денгубев додека се враќав дома од учи-
лиштето. Запрев и разговарав со мојата најдобра 
другарка Сенди, на аголот од нејзината улица, а по-
тоа таа ме покани да дојдам дома кај неа и малку да 
се дружиме. Се чинеше дека тоа е кул, и се чинеше 
дека не пропуштам многу од тоа што се случуваше 
дома.

Се чинеше дека грешев.
„Кои сите се мртви, Тор?“, повторив, клекнувајќи 

долу и прегрнувајќи го.
На другата страна од Тор, кучето Ролф зјапаше 

во него со своите големи, збунети очи, тивко 
цимолејќи во знак на сочувство.

Но, Тор беше неутешлив - тоа не можеше да се 

SAMO NE GI SPOMENUVAJ KU^ENCATA...

1
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изрази со зборови. Ја земаше целата своја енергија 
само за да се обиде да дише помеѓу тие големи 
цимолења кои му ги напрегаа градите.

Во тој миг, баба влета во кујната, со кутија 
шамивчиња за возрасни луѓе (наменети за не-
возрасниот нос на Тор) и ги спушти на масата, пред 
него.

„Еве ти ги Тор, миличок“, рече таа со својот 
вообичаен љубезно - ефикасен начин, бушавејќи му 
ја косата додека јурна покрај него. „А сега, што ве-
лиш да побарам малку моркови, па да можеш да им 
дадеш на зајaчињата дополнителен оброк?“

Нашата баба е умна, навистина е. Знае дека 
најдобриот начин да го развесели Тор не е да му по-
нуди слатки, или грицки, или подоцна да си легне во 
кревет - најбрзиот пат до неговото срце е да разгали 
некои од (милионите) пердувести, крлушести, или 
крзнести жители со коишто, по некоја случајност, ја 
делиме нашата куќа. И прилично е фино од нејзина 
страна што го прави тоа, доколку земеме предвид 
дека таа всушност не е премногу приврзана кон жи-
вотните (само не кажувајте му го ова на Тор).

Како и да е, ми олесна: ако нешто кое одеше 
во погрешен правец можеше да биде решено со 
давање морковести грицки на зајaчињата, тогаш 
ништо толку сериозно не би можело да се случи. 
Сакам да кажам, не би можела да живеам сама со 
себеси ако некој ужасен тајфун ја погоди нашата 
куќа и го проголта целото мое семејство, додека сум 
била кај Сенди и сме гледале телевизија, пустошејќи 
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ја нејзината корпа со бисквити.
„Кој е мртов?“, ѝ шепнав на баба додека го пот-

чукнував Тор по грбот, обидувајќи се да го осло-
бодам од икањето кое го доби поради преголемото 
плачење.

Кога започна да ги сечка морковите крај ми-
јалникот, баба со главата ми даде знак да дојдам до 
неа.

„Лабрадорот Пени - ги загуби сите девет свои 
кученца“, ми прошепоти баба.

„Ах, Спасување миленичиња“, ѝ кимнав со гла-
вата, сфаќајки ја целата поента.

Тоа е една од омилените ТВ - емисии на Тор. 
Но, од друга страна, секоја ТВ - емисија за животни 
е негова омилена. Сите термини, канали и вечери се 
програмирани во неговата глава, и се бунтува ако 
кој било од нас сака да гледа нешто друго на друг 
канал кога се прикажува Шоуто за малечкото, слат-
ко, болно торбарче, или нешто слично. А, ако сме 
заборавиле дека една од тие емисии била на распо-
редот за гледање, Тор нè потсетува на еден сладок 
начин... Веднаш пред започнувањето на најавната 
музика, тој исчезнува на катот и јурејќи се враќа на-
зад со облечена маичка со куси ракави на којашто 
пишува „Спасете ги фоките“ (задолжителна унифор-
ма за гледање на секоја емисија за животни, и пред-
мет за облекување кој е мошне тежок за перење 
- секоја недела има МНОГУ емисии за животни, па 
затоа е многу мала можноста да се прошверцува ми-
ризливото нешто од неговата соба, и да се испере и 
исуши...).
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„Сите кученца се разболеа!“, икаше Тор кога 
цимолењата започнаа да се намалуваат и тој доби 
доволно здив за повторно да почне да зборува.

„Од што се разболеа?“, го прашав, враќајќи се 
назад кај масата за да му правам друштво.

„Само од кучешки грип, мислам“, прозаично 
промрморе баба, очигледно желна што побрзо да ја 
затвори оваа тема за да спречи натамошни завивач-
ки дуети од Тор и Ролф.

„Парво вирус!“, Тор ја исправи, пред гласно да 
си го издува носот во хартиеното шамивче кое беше 
доволно големо да му го завитка целото лице.

Зад него, можев да ја видам баба како превр-
туваше со очите. Мора да е необично да ве исправа 
некој кој е околу шеесет години помлад од вас.

„Та - ДАХХХ!!“
Ја завртев главата кон изворот на веселото 

викање. Тоа се чинеше прилично несоодветно кога 
Пени - Бог да ја утеши - само што ги изгубила сите 
девет кученца.

Роуен стоеше на влезот од кујната, држејќи по-
дигната една маичка со куси ракави, заземајќи ма-
некенска поза, со огромна насмевка залепена пре-
ку своето лице. Иако насмевката бргу спласна кога 
виде во каква состојба е нашиот мал брат.

„Ух - ох. Нешто умрело на Спасување миле-
ничиња, така ли е?“, постави реторичко прашање, 
спуштајќи ги своите раце и маичката со куси рака-
ви.

„Да, но ајде повеќе да не зборуваме за тоа, 
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важи?“, брзо кажа баба. „Зошто не ни покажеш што 
имаш, Роуен, миличка? Дали тоа е нова маичка?“

Насмевката се врати на лицето на Роуен.
„Да - јас после училиште појдов со Вон во Вуд 

Грин и ја купив. Симпатична е, нели?“
Баба малку ги стисна своите усни додека ја гле-

даше најновата набавка на мојата сестра. Не дека 
таа не ја одобруваше маичката - виолетова маичка 
со куси ракави, со пеперутка на градите која се пре-
ливаше во боите на виножитото - туку повеќе беше 
дека таа нема баш премногу добро мислење за Вон. 
Мислам дека претпочита Роуен да се дружи со дру-
гарка која е на иста возраст со неа (т.е. петнаесет 
години), а не со 18-годишна која има пристап во па-
бовите. И по можност со другарка која нема пирсинг 
во носот и тетоважа (всушност, баба не знае дека 
Вон има тетоважа - тоа едноставно би било уште 
нешто на кое би гледала со неодобрување). Сè на 
сè, мислам дека баба се грижи оти Вон ќе ја повле-
че Роуен по лош пат, но придружувањето на мојата 
сестра додека купува во улицата Вуд Грин Хај во-
општо не ми се чини како нешто кое е разуздано и 
премногу бучно.

„Божествена е, нели?“, зрачеше Роуен, поми-
нувајќи со задоволство преку пеперутката. „Наред-
ната сабота треба да одам на забава - мислам дека 
ќе ја облечам.“

Да, како да не - ако во меѓувреме не си купи 
дванаесет други маички. Роуен обожува да купува 
- иако, тоа треба да биде кажано, таа не е тип на 


