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...Щом се прибра, Маляка отвори учебника 
по история. Очакваше да го изпитат. Започна да 
чете за хусистките войни, но мислите му хвър
чаха другаде. Прочете надве-натри урока и из
мъкна вестник „Старт“.

По цялото протежение на първа страница 
бе снимката на капитана на българския наци
онален отбор по баскетбол в момент на акция.

Дълго я гледа.
Остави вестника и измъкна от гардероба 

кутия, пълна със снимки. Отдели няколко и из- 
ряза от една собствената си глава. Постави я 
върху лицето на капитана на националния от
бор. Хареса се като капитан. Откъде пък да знае 
човек, може би един ден...

Маляка разлисти вестника. Една статия 
привлече вниманието му: „Бабинов разказва 
за тайните на успеха“. Под портрета на мъж с 
оплешивяла глава пишеше: Никола Бабинов, 
старши треньор на българския национален бас
кетболен отбор.

Статията не прочете, но заглавието и сним
ката на този симпатичен мъж го наведоха на 
една мисъл. В телефонния указател на буквата 
„Б“ имаше трима Никола Бабиновци. Провери 
по телефона точно кой е треньорът, преписа си 
на листче адреса и излезе.

След двайсет минути натисна звънеца на 
Бабинов. Отвори му самият той.

-  Какво има?
-  Може ли да поговорим?
Стаята, в която го покани Бабинов, беше 

осеяна със снимки Бабинов получава купа, 
Бабинов пред мавзолея на Ленин, Бабинов пред 
Айфеловата кула... И къде ли не. Колекцията от 
най-различни сувенири говореше за триумфал- 
ното му шествие по света. И снимките, и суве
нирите възбуждаха още повече въображението 
на Маляков.

-  Слушам те, момченце -  каза Бабинов.
-  Искам да взимам уроци.
-  Уроци ли?
-  Уроци!
-  Имаш грешка!
-  Нямам. Вие сте Никола Бабинов, треньор 

на българския национален отбор по баскетбол.
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-  Е, какви уроци искаш тогава от мен?
-  По баскетбол!
-  По баскетбол?
-  Защо по цигулка да може, по френски да 

може, а по баскетбол да не може?
-  Може би защото няма родител, който да 

даде пари за уроци по баскетбол!
-  Знам, но аз ще казвам, че съм на френски.
Бабинов се смя много. В този хлапак има

ше нещо, повече от симпатично.
-  Слушай, моето момче -  каза той, -  частни 

уроци не ти трябват. Ти и без частни уроци ще 
станеш голям баскетболист.

-  Мислите ли?
-  Сигурен съм.
-  Благодаря!
Маляка стана да си ходи.
Бабинов го изпрати много любезно. Дори 

му подари книжката „А, Б на баскетболната 
игра“. Надписа му я: „На бъдещия изтъкнат 
баскетболист Димитър Маляков, от автора“. 
Маляка се трогна, нямаше друга книга с авто
граф. Стисна му ръката.

-  Ще я науча наизуст! -  обеща той.
-  Чак пък наизуст!
Маляка тръгна бавно по стълбите. Спря се. 

Бабинов стоеше още на площадката.
-  Какво?
Маляка се подвоуми. Искаше му се да по

пита каква е заплатата на един национал. Но се 
отказа.

-  Много ви благодаря! -  рече Маляка и 
хукна надолу.

Братя Мормареви, из „Войната на таралежите“



1. За какво мечтае Маляка?
A) Да получи отлична оценка по история. 
Б) Да се научи да играе добре баскетбол.
B) Да се запознае с известен баскетбо
лист.
Г) Да получи много награди като състеза
тел.

2. Как се отнася треньорът на национал
ния отбор към Маляка?
A) с насмешка Б) със симпатия
B) с подигравка Г) със строгост

3. Как Маляка разбира къде живее Нико
ла Бабинов?
A) от интернет
Б) от телефонния указател
B) от вестника
Г) от справки по телефона

4. Какво прави най-силно впечатление 
на Маляка в стаята, където го поканва 
Бабинов?
A) снимките и сувенирите 
Б) скъпите картини
B) модерните мебели
Г) колекцията от медали

5. Множеството снимки и сувенири в 
дома на Бабинов говорят за:
A) голямата му колекционерска страст
Б) многобройните му международни 
спортни успехи
B) увлечението му по фотографията
Г) участията му в състезания като тре
ньор по баскетбол

6. Как Маляка смята да заплаща уроците 
по баскетбол?
A) Като сам изкарва пари.
B) Като помоли родителите си да му дават 
пари.
В) Като взема пари назаем.
Г) Като ползва парите за уроци по френски.

7. Какво е отношението на Бабинов към 
уроците, за които Маляка го моли?
A) Убеден е, че без частни уроци Маляка 
не може да стане добър баскетболист.
Б) Не мисли, че някой родител би имал ин
терес към частни уроци по баскетбол.
B) Смята, че Маляка трябва да взема уро
ци по френски език, а не по баскетбол.
Г) Изпитва радост от това, че Маляка се 
обръща именно към него за уроци.

Маляка се трогва от подаръка, който 
му прави Бабинов, защото:
A) няма друга книга с автограф 
Б) обича да чете всякакви книги
B) иска да знае повече за баскетбола 
Г) може да се хвали пред приятелите си

Какво разглежда с най-голямо внима
ние Маляка, когато разгръща вестни
ка?
A) статията за старши треньора на нацио
налния отбор по баскетбол
Б) снимката на капитана на българския 
национален отбор по баскетбол
B) снимката на старши треньора на на
ционалния отбор по баскетбол
Г) статията за успехите на българския на
ционален отбор по баскетбол

Защо Маляка се спира на стълбите, 
след като се разделя с Бабинов?
A) Изчаква Бабинов да го заговори отново 
за бъдещите му успехи.
Б) Надява се Бабинов да му предложи 
частни уроци по баскетбол.
B) Иска да попита Бабинов каква е запла
тата на един национал.
Г) Колебае се дали да не зададе на тре
ньора още няколко въпроса.

Запишете израза от текста, който по
казва, че Маляка чете урока по исто
рия небрежно.

12. Защо Маляка отива при Никола Баби- 
нов? (Отговорете с няколко изрече
ния.)


