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Фермата в съседство с нашата е собстве-
ност на господин и госпожа Грег. Семейство 
Грег имат две деца, и двете момчета. Казват 
се Филип и Уилям. Понякога ходя в тяхната 
ферма, за да си играем.

Аз съм момиче и съм на осем години. Филип 
също е на осем.

Уилям е с три години по-голям. На десет е.
Моля?
Е, добре де.
На единайсет е.
Миналата седмица със семейство Грег се 

случи нещо много странно. Ще се опитам да 
ви разкажа историята, доколкото мога.



Господин Грег и двете момчета обичаха 
най-много от всичко да ходят на лов. Всяка 
съботна сутрин те вземаха пушките си и 
отиваха в гората, за да стрелят по животни 
и птици. Дори Филип, който бе само на осем 
години, си имаше собствена пушка.

Аз не понасям лова. Мразя го. Струва ми се 
несправедливо мъжете и момчетата да уби-
ват животни само защото им доставя удо-
волствие. Затова убеждавах Филип и Уилям 
да престанат да ходят на лов. Всеки път, ко-
гато отидех във фермата им, се опитвах да 
ги разубедя, но те само ми се смееха.

Веднъж дори споменах нещо по въпроса на 
господин Грег, но той просто ме подмина, все 
едно изобщо не ме забеляза.
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