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Лора Докрил е писателка и илюстратор, въз-
питаник на училище за сценични изкуства BRIT. 
Участва в много фестивали и литературни съби-
тия в цялата страна, измежду които Edinburgh 
Fringe, Camp Bestival, Latitude и Southbank Centre’s 
Imagine Festival. Участва в топ десет на класа-
цията на „Таймс“ за литературни таланти и в 
топ двадесет за изгряващи звезди красавици на 
списание „ELLE“. Работила е за всички радио 
канали на Би Би Си, включително за шоуто на 
Джема Кеърни по Радио 1, имала е изяви при Хю 
Мъри, Колин Мъри и в „Часът на на жената“ 
по Радио 4.
Лора е работила и като репортер 

за наградите за забавна литера-
тура Roald Dahl Funny Prize, 
и на консултативния съвет 
към Министерството на ис-
ториите (детски център с 
литературна насоченост). 
Живее в южен Лондон с бра-
датия си съпруг.

„Дарси Бърдок“ е първа-
та книга за деца на Лора. 
След като сцената на Camp 
Bestival, на която чете една 
от книгите си за възраст-
ни, бива нападната от 
петдесет вилнеещи деца, 
тя решава, че наистина 
се наслаждава на случка-
та и много би искала тя 
да се повтори. Лора би 
искала да се знае, че 
всяка прилика меж-
ду нея като дете и 
Дарси е съвсем точ-
на и нарочна.

„Всеки пада по 
Лора Докрил“ – 

VOGUE
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На Даниел,
Най-страхотната история, която знам
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Първа глава

Забелязвали ли сте някога, че забелязва-
те? Аз понякога забелязвам, че забелязвам 
толкова много, че съм обречена да забе-
лязвам забелязването си. Обичам да забе-

лязвам най-различ-
ни неща. Например 
как татко винаги 
си отмъква резен-
чета шунка от па-
кета в хладилника 
и си мисли, че ни-
кой не го вижда. 
Или как съсед-
ката ни Хенрие-

та се притеснява 
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толкова много, 
след като ни се 
е накарала, че се 
скрива зад пра-
нето и престо-
рено невинно 
си тананика 
мелодията на 
една от онези са-
пунки, които мама гледа. Или как Сирил, 
мъжът, който живее отсреща, не отлепя 
цяла, ама цяла вечност очи от жената в 
цветарския магазин, сякаш те двамата са 
единствените хора на света, които имат 

значение – макар че 
Сирил си има г-жа 

Сирил, така 
че очевидно 
не казвайте 
на никого, че 
съм ви разка-
зала това. 
На това му 

казват забелязва-
не, предполагам.
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Тази книга е предназначена за забеляз-
ващите. За любопитковците. Тъй де – за 
онези, които надничат през пролуки, ко-
гато не бива да го правят. Онези, които 
си пъхат носа в гледащите към улицата 
стаи на хората, когато се връщат от 
училище; онези, които се преструват, че 
си връзват обувките, когато всъщност 
крадешком подслушват нечий разговор. 
Разбира се, тази книга не е за всеки. Така, 
както гъбите не са за мен, ето за кои не 
е предназначена тази книга:

Досадници
и

Доналд Пинчър
и

Джейми Хадък
и 

Бебешорчета

Казвам се Дарси и съм на десет години, 
но това прави почти единадесет. Имам 
дълга коса, която никога не реша, и всички 
казват за нея, че прилича на птиче гнездо 
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или че някой ден 
ще се превърне в 
кълбо от ямайски 
плитчици, ако не 
внимавам. Но в 
моите собст-
вени очи  аз съм 

митична и магична 
и косата ми е просто 

поредното нещо, което 
ме прави още по-специ-
ална. Всъщност аз съм 
точно като русалка, с из-

ключение на това, че не съм 
достатъчно женствена, за 

да бъда пълноправен вид русалка. Освен 
това съм доста нормална, като... обикно-
вен мармалад, така че това ме прави мар-
малка (мармалад + русалка = мармалка).
Мармалките седят на канапета на мор-

ския бряг с невчесани коси, четат японска 
манга и ядат бонбонки M&Ms с фъстъци 
и когато някой попадне в беда, незабав-
но се хвърлят в морето и стават герои. 
Ние можем да дишаме под вода цели часо-
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ве – не, години – без да спираме. Правим 
изкуствено дишане на всеки, който има 
нужда от това, но очевидно не уста в 
уста, понеже това означава целувка, така 
че поставяме морска раковина, с нейно 
съгласие, между нашите устни и тези на 
давещия се, заради хигиената. Естестве-
но, да си мармалка има своите предим-
ства и макар че това ми харесва, трябва 
да продължа да бъда и нормален човек. 
Освен това да си играя на мармалки бе 
много по-забавно, когато бях по-малка. 
Напоследък най-често ми се присмиват.
Отчаяно искам да стана писателка.
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Часове наред си мечтая, че съм писа-
телка. Спестявам всичките си джобни 
пари – е, ако изобщо получа джобни пари, 
което не става винаги, дали защото съм 
била твърде непослушна, или мама е заб-
равила, или на татко му се е досвидяло 
да развали десетачка – и ги харча за тет-
радки… Тоест, ако вече не съм ги похарчи-
ла за шоколад, бонбони или наденички. И 
тогава разгръщам тетрадката на първа-
та нова, празна страница и написвам име-
то си с най-добрия си почерк. Татко казва, 
че пиша като келнера от китайския рес-
торант – с къси, малки, прибрани заврън-
кулки, подобни на тъмната следа, която 
би оставил паяк, след като едва не се е 
удавил в мастилница и безпомощно е про-
лазил по страницата в упорита агония да 
се добере до спасителен бряг.
Това е първата ми книга. Един ден 

тази книга ще бъде издадена и това оз-
начава, че ще стои по книжните лавици 
на хората и в библиотеките, и хората в 
библиотеката ще могат да я четат. Но 
никакви пикливи, сополиви бебета или до-



садни многознайковци. Ще я 
четат хора като вас.
И аз през цялото време 

чета. Искам да пиша книги 
като онези, които хората 
държат по лавиците си. 
С гръбчета, на които се 

чете моето име. Попитах татко дали 
според него ще успея и той каза:

– Няма причина да не успееш. Само гле-
дай света и го направи свой.
Така че, в общи линии, правя именно 

това. Просто гледам. 
Обичам да боядисвам ноктите си в раз-

лични цветове. Обичам Дискавъри чанъл; 
веднъж даваха нещо за октоподи. Имаше 
един пурпурен октопод, той изглеждаше 
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толкова тъжен и самотен и аз го съжалих; 
представете си да имате всичките тези 
ръце, но да нямате кого да прегърнете с тях. 
Залепила съм си голям стикер с пурпурен ок-
топод върху писателската тетрадка, чичо 
Ейдриан ми го донесе от „Сий уърлд“*.
В момента октоподите са любимите 

ми създания. Обичам чорапи, които имат 
отделение за всеки пръст. Октоподите 
нямат пръсти. Мразя да пазарувам в мо-
мента, понеже съм твърде голяма за дет-
ски дрехи, но все още не мога да се вместя 
в дрехите за възрастни, което ужасно ме 
нервира: нямам търпение да започна да 

нося блузи с поло-яка и го-
леми халки на ушите като 
Ани, по-голямата сест-
ра на най-добрия ми 
приятел Уил. Предпола-
гам, че мога да започна да 

нося такива обеци, 
но в момента не 
ми дават да си про-

бия ушите.
* Увеселителен аквапарк в Орландо, щата Флорида. – Б.п.
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Веднъж сритах 
една чайка, понеже 

бутна сладоледа ми от кофич-
ката. Татко нарича това „да-
леч не най-славния ми момент“, 
но УХА! – опитвали ли сте ня-
кога да ритнете чайка? Не е никак лесно. 
Така че, в крайна сметка, всъщност тай-
но се гордея със себе си. И без това не 
си падам много по птици, понеже те пре-
карват целия си живот в самосъжаление 
и крякане. Повече харесвам насекомите. 
В момента в стаята ми живее паяк. Той 
е уловил муха в мрежата си, но не я яде. 
Странно. Аз никога не оставям храна в 
моята чиния. Ако намеря насекомо в къ-
щата ни, винаги го махам оттам и много 
внимавам да не го убия.
Удряла съм кроше на един човек преди, 

и ето това е нещо, с което не се гордея. 
И дори не зная защо го направих. Е, разби-
ра се, че зная защо, просто не зная защо 
тогава ръката не слушаше главата ми. 
Това беше Джейми Хадък. Все още го поз-
навам и той продължава да бъде жалко и 
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зло човече, но не ми разрешават да го до-
ближавам, понеже съм го ударила. Което 
ми е все едно, но той винаги се присламч-
ва и се опитва да ме заговори.
Изглежда изобщо не му пука, че съм го 

ударила. Ударих го, понеже той отряза 
крилото на пеперуда с ножица. Мисля, че 
ако видите това да става пред собстве-
ните ви очи, и вие вероятно ще фрасне-
те Джейми Хадък в лицето. Аз не загазих 
много, главно защото в моето училище 
знаят, че съм добро момиче и имам мо-
рал. Освен това знаят, че Джейми Ха-
дък е истински кошмар... Той е разплаквал 
дори учителка преди, така че може би съм 
го ударила от името на всички?
Обичам да изпробвам костюми и пе-

руки в магазини за маскарадни облекла. 
Майсторка съм на дегезировката. Оби-
чам да карам колелото си BMX с Уил. Но 
обичам и момичешки неща. Веднъж дори 
ми вързаха част от косата на плитка в 
Испания. Но аз се съгласих, единствено за 
да се сдобия с това голямо тежко топче 
накрая, с което да перна сестра си Попи. 
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Обичам през ваканциите да ходя по места 
с вода, понеже съм страхотна плувкиня, и 
с радост бих приела ролята на акула при 
необходимост.


