
Текст и илюстрации Роксана Ороян

ПРИКАЗКА ЗА ЗАЕДНОСТТА

ИСТОРИЯТА НА ЕДНА ПАНДЕМИЯ, РАЗКАЗ ЗА РОДИТЕЛИ И ДЕЦА



Планетата Земя, третата 
планета в Слънчевата система, 
има толкоооова много жители. 

Това е един безкраен свят 
с всякакви форми на живот, 
от много, много големите до 
микроскопичните.



Понякога тези живи 
същества се разбират 
много добре. Например, 
пчелите и цветята 
вършат чудесна работа 
заедно. 

Рибата клоун и морските 
анемони също са 
страхотен екип.



Друг път живите същества 
на Земята изобщо не се 
разбират. Например, лианите 
са в непрекъсната битка 
с дърветата, върху които 
живеят. 

Друг пример са колорадските 
бръмбари, които могат 
да изядат всички листа на 
картофите.



Да помислим колко неуспешно се справиха хората, заради чиито действия изчезнаха 
всички онези защитени видове животни.Така изчезна черният африкански носорог,  

както и гигантската костенурка Пинта.



Понякога съществата, които не могат да 
живеят заедно, са с подобна големина. 

Да вземем например газелата и лъва.



А понякога едното същество 
може да бъде много, много  

по-голямо от другото. 
Помислете само колко  
по-малък е комарът в 

сравнение с вас!



В света има същества, които са 
толкова малки, че едва ли можем да 
ги наречем „същества“. Тези форми 

на живот са микроскопични -  толкова 
са малки, че можете да ги видите 

единствено с микроскоп. Въпреки 
малкия си размер, те са в състояние 

да направят големи бъркотии в 
живота на по-големите същества. 

Можем да кажем, че за нас те са това, 
което сме ние по отношение на още 
по-големи неща, като замърсените 
океански води. Или като увредения 

озонов слой. Или топящите се 
полярни ледени шапки. Всичко е 

свързано по невероятен начин тук, на 
тази планета, наречена Земя. Третата 
планета в Слънчевата система, която 

има толкова много жители.



Всъщност много  
от микроскопичните 
форми на живот, които са 
в тялото ви, се държат 
по приятелски и дори 
полезен начин. Повечето 
от тях. Така наречените 
микроорганизми, които 
живеят във вашето 
тяло и му помагат 
да функционира по 
здравословен начин.

Понякога тези  
микроскопични форми на 
живот могат да влязат в 

други, много по-големи живи 
същества. Вземете например 
комара. Той може да влезе в 
тялото ви само ако случайно 
го сдъвчете, нали? Но вирус, 

нещо много малко по размер, 
което можете да видите само 

с помощта на микроскоп, би 
могъл много лесно да навлезе 

в тялото ви. 



Но други 
микроскопични неща 
изобщо не ни помагат. 
Затова през този 
период е необходимо 
да останем по-дълго 
у дома. Някъде 
около нас има нов 
микроскопичен вирус, 
който разболява 
хората. Всичко това е 
ново за нас и тепърва 
ще го опознаваме. 

В момента, ако излезем навън на оживено място, 
това мъничко нещо, за което всички говорят, 
Коронавирусът – „Корона тук, Корона там“ - може 
да влезе в телата ни. През носа, през устата или 
през очите - не се знае точно как, но може.



Не забравяйте, че тук на Земята някои 
неща са големи, а други са много, 
много малки. Размерът им в случая е 
без значение. Някои неща просто са 
несъвместими помежду си, независимо от 
големината им.

Затова през този период е необходимо да 
си мием  по-често и старателно ръцете.
За да стоят настрана от нас онези 
мънички неща, за които всички говорят 
или да изчезнат. За да сме в безопасност.

Всички! В безопасност, заедно: ти, твоите 
майка и татко.



Ти си още малко дете и в 
същото време си много силно. 
Много по-силно от онези 
мънички неща, за които днес 
всички говорят. Но дядо може 
да не е толкова силен, въпреки 
че е много по-голям. Ето защо 
не виждаме баба и дядо толкова 
често през този период.

Дори да останем вкъщи и да 
си мием ръцете по-често  и 
старателно, тези малки неща, 
за които днес всички говорят, 
могат да се окажат навсякъде 
около нас. Разбира се, не бихме 
искали те да стигнат до дядо и 
баба.



Вече не работим по начина, по който 
бяхме свикнали, но все пак работим 
от вкъщи. Ето защо се налага да не 
излизаме навън, за да играем и да 

опознаваме заобикалящата ни средата 
както преди. Ето защо вече не ходиш на 

детска градина или училище. 
Това е и причината вече да не виждаме 

приятелите си. Знам, че приятелите ти ти 
липсват... Но знаеш ли? И ти им липсваш. 
И те си стоят вкъщи, също като теб. И 
също като теб, е необходимо да мият 
ръцете си по-често и старателно. Така, 

че онези много малки неща, за които 
всички говорят днес, да стоят настрана 

или да изчезнат.



Всеки един от нас иска да бъде в безопасност- всички, заедно, отделно. 
Искаме да сме в безопасност.

Онези много малки неща, за които всички говорят днес, не са лоши. Просто те изобщо 
не се разбират с нас хората. Ние, хората, също не сме лоши. Дори ако понякога нашите 

действия влияят негативно на планетата - като  
озоновия слой, водите на океаните или застрашените видове.



Сега сме изолирани, за да 
можем да се наслаждаваме 
един на друг по-късно. И да 

се наслаждаваме на живота на 
тази планета.

 Планетата Земя, третата 
планета в Слънчевата система, 

която има толкова много 
жители. Това е един безкраен 

жив свят на същества, от 
много, много голямото до 

микроскопичното. Учим се  
един от друг, всеки ден,  

всички заедно.
Когато тези малки неща 

престанат да разболяват 
хората, ще знаем повече, 

ще бъдем по-добри и  ще се 
справяме по-добре. За себе 
си, за планетата, всички ние, 

заедно.



Но сега е необходимо да 
останем в безопасност. 
Вкъщи. Налага се да си 
мием ръцете по-често 
и  старателно. И много ти 
благодаря, че го правиш 
заедно с нас.



Още нещо...

Вашият домашен 
любимец се справя с 
всички онези дребни 
неща, за които днес 
всички говорят. Не е 
необходимо да миете 
лапите му по-често.

Ако все пак се 
налага да излезеш 
от дома си, до 
кварталното 
магазинче или да 
разходиш кучето, 
помоли баща си да 
играете играта „Виж, 
аз не пипам нищо“. 
Ах, чакай! Всъщност 
можеш да пипаш 
кученцето си :)

Когато носиш маска, опитай 
с майка си да играете 
на “Какво животно мога 
да бъда?”. Просто си 
представи, че си мечка, 
котка, заек... Каквото 
искаш! Може дори да 
нарисуваш някое животинче 
върху маската. 

Не забравяй, че може 
да докосваш само 
маската, но не и лицето 
си, защото носът, очите 
и устата могат да бъдат 
входа, през който 
малките неща да влязат 
в тялото ти.
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