
ГЛАВА 4.

ЛЮБОВ.

 Пубертетът. Възрастта, в която детето постепенно престава да бъде дете. 
Възраст наситена с много емоции, нови мисли, усещания, въпроси... Възраст, в 
която се появява и осъзнава онова чудесно и неуловимо нещо наречено любов. 
Възпявана от поети, писатели, музиканти, анализирана от философи, учени и... 
все още необяснима... 
 Какво е това любов ? Това истинската любов ли е ? Как да я позная ? Пък и 
не мога да се целувам ?! Въпроси, въпроси...

 Здравей РИК,
 Получавам те от много отдавна и честно да ти кажа ти си най-суперското 
вестниче, което съм получавала. Моля те да разрешиш моя проблем, а той е:
 Имам много приятели, но нито на един не мога да направя впечатление. 
Аз просто не знам как да привлека вниманието на едно момче, така, че да ме 
хареса, дори и нещо повече (нали разбираш) от приятел.
 Очаквам как ще ме посъветваш. Дори очаквам писма от момичета, които да 
ме научат как да привлека вниманието на едно момче.
 Искам да те помоля и за още едно много важно нещо: не споменавай името 
ми, а само „С., на 13 г.“. Обичам те с цялото си сърце !
 С. 13 г.

 Мила „С. на 13 години“, това, че имаш много приятели е чудесно. Доколкото 
разбирам от писмото ти, ти нямаш в момента някое конкретно момче предвид, на 
което да искаш да направиш впечатление, а питаш само по принцип. Аз бих те 
посъветвал следното: недей да се тормозиш и да измисляш някакви специални 
начини за привличане на внимание и за правене на впечатление. Винаги се 
получава малко изкуствено. Когато едно момче започне да те харесва, то ще те 
хареса защото това си ти, с твоя характер, с твоята външност, с твоите маниери, 
всичко това, а не защото си му направила впечатление с някой фокус. И все пак, 
според мен има някои неща, които момичетата трябва да избягват. Преди всичко 
- да се държат грубо, „мъжкарански“. Да казват например: „Копеле, я дай да му 
запалим по една !“ Да се обличат небрежно, да миришат на пот. Такива момичета 
много рядко биват възприемани като „нещо повече от приятел“. Като част от 
компанията - да. Но не повече.
 
----------------------

 Скъпо вестниче, казвам се И., на 11 години, от София. Преместих се в ново 
училище. Там има едно много готино момче. Много го харесвам, но не знам дали 
то ме харесва. Мечтая си да спя с него и да се оженим. Моля ви, не отпечатвайте 
писмото ми.
 И., 11 г.

 Мила И., реших все пак да отпечатам писмото ти, тъй като отговорът, може 
би, би бил полезен и интересен и на други момичета.
 За съжаление не мога да дам отговор на въпроса ти дали то те харесва. 
Защо не се престрашиш и да го питаш ? Или да покажеш по някакъв начин 
чувствата си и да видиш как ще реагира ? А за мечтите ти - мисля че е още 
много, много рано за това. И това ще дойде някой ден !



---------------------

 Скъпа редакция, 
 Обожавам вашия вестник (въпреки, че не винаги имам възможността да 
си го купя). Вече притежавам 2 последователни броя на вестника и с радост 
установявам, че наистина сте станали СУПЕР !!!
 Казвам се Ралица, на 14 г. съм. „Той“ е на 15 ! Ще Ви бъда много 
признателна ако ми помогнете да реша един свой проблем. От почти две години 
имам много добър приятел но ... лошото е, че аз го обичам, просто много го 
обичам и това изглежда разваля всичко ! Измъчва ме отношението му към мен 
- той упорито се прави, че не знае за чувствата ми, а те са вече обществена 
тайна ! Дала съм му всичко от себе си - надали има момиче, което да му е 
отделило повече време отколкото аз, да го е изслушвало, разбирало, съветвало, 
преживявало заедно с него... Това е, отчаяна съм и последната надежда ми е във 
вас ! На моменти имам чувството, че полудявам, когато го виждам тъжен - та той 
е винаги усмихнат !!!
 Ралица, 14 г.

 Мила Ралица,
от писмото ти виждам, че вие сте едни много добри приятели. Ти искаш обаче да 
прекрачите границата и да станете „нещо повече“ от приятели. Защо не опиташ 
ти да направиш първата крачка ? Нерядко момчетата на тази възраст не смеят, не 
знаят какво точно или не знаят как да го направят. Страх ги е да не се изложат 
или пък - момичето да „не им се разсърди“. Може да го е страх и от евентуалните 
подигравки на околните. Както и да е - опитай да вземеш инициативата в свои 
ръце, но по възможност така, че околните да не разберат това, а само той ! Успех 
!

---------------------

 Здравейте вие гении, които сте се сетили да ощастливите всичките 
момичета и момчета, които са хлътнали по „Супер  Рик“ ! Аз имам проблем и не 
зная как да се справя с него. Проблемът е, че харесвам момче, което е толкова 
хубаво, че когато го погледна не мога и дума да продумам. То е от нашия клас, 
от Vб клас. Както и да е, аз го накарах да си признае, че ме харесва, но когато 
той ми предложи аз му отказах. Въпреки това той се опитва отново да се добере 
до сърцето ми. А аз не искам, защото не знам дали да се съобразявам с околните 
или да не им обръщам внимание. Моля ви помогнете ми !
 „Х“, 11 г.

 Мила „Х“, доколкото разбирам от писмото, ти го харесваш. В такъв случай 
защо трябва да се съобразяваш с околните ? Те ли ще дружат с него или ти ?
 Решението е изцяло в твоите ръце. Помисли, прецени кое е по-силно - 
това, че ти го харесваш и искаш да дружиш с него или страхът от евентуални 
подигравки на околните ?

---------------------

 Здравей Супер вестниче ! Ето го и моя проблем. Казвам се Мартин, на 13 г. 
съм. По-миналата година ходих на море със семейството ми. Ходихме в комплекс 
„Елените“. Един наш познат ни запозна с едно българско семейство. Те имаха 
дъщеря по-малка от мен с 21 дена. Веднага се влюбих в нея. Вече година и 



половина я търся. За тях зная само, че баща й се казва Борис, а тя - Альона. Тя е 
руса с дълги коси. Срам ме е да кажа на родителите ми, че я харесвам и я търся. 
Не издържам повече. Знам само, че живее някъде в „Дружба“.
 Имам още един проблем. Не ми се учи. По цял ден седя в къщи, имам много 
време за учене, но не ми се учи. Само понякога, но това е много рядко. А пък 
искам да кандидатствувам в Американския колеж. Особено по история съм много 
зле. Уроците са дълги по 3 листа и не мога да ги запомням. Запомням 2 - 3 реда и 
след това - край. Моля Ви, кажете ми как да уча, как да запомням прочетеното.
 Мартин, 13 г.

 Мили Мартине, твоето писмо ме върна много години назад. И аз се влюбих 
за пръв път, когато бях на твоите години и това стана също на морето, в Бургас. 
И тя беше руса, с дълги коси. По същия начин и аз се чудех после как да я 
намеря в София, и по същия начин, и мен ме беше срам да помоля родителите 
си за помощ. Минаха около две години. Също като теб и аз бях почти забравил 
как изглеждаше тя, и като я намерих, в края на краищата, честно да ти кажа, 
малко се разочаровах. В моите спомени тя беше много, много по-хубава ! 
Междувременно тя ме беше позабравила, аз се опитах, въпреки всичко, нещо да 
направя, но нищо не излезе.
 Не знам дали ще ти хареса моят съвет но той е - по-добре не я търси ! 
Остави я като един хубав спомен от първото си влюбване. А и след като досега 
вашите семейства не са се срещали повече, и след като живеете далеч един от 
друг, много е нереално вие двамата да започнете да се виждате.
 Във втората част на писмото ти също видях себе си. И на мен не ми се 
учеше. Седях над учебниците, а мисълта ми витаеше някъде. Фантазирах си, 
измислях си разни истории или пък четях книги, скрити под учебниците. Но 
постепенно започна да ме хваща срам. Понатрупаха се двойки и разни други 
слаби бележки. Родителските срещи станаха кошмар за мен. „Умен е но много го 
мързи !“ - казваха учителите. Майка ми и баща ми се срамуваха от мен. Много 
зле ми действувавше и отношението на съучениците ми, на момичетата. Слабия 
ученик няма авторитет, никой не го уважава, не го забелязва. И така, постепенно 
се ядосах на самия себе си. „Аз ли ще съм най-тъпия, най-глупавия ! С какво 
толкова другите ме превъзхождат ?“ И се стегнах. Ще те излъжа ако ти кажа, че 
беше лесно. Или, че стана бързо. Учейки, всеки път, когато усетех, че мисълта 
ми се отклонява нанякъде си казвах: „Стегни се !“. И започвах отначало. Дългите 
уроци учех на части. Прочета десетина реда (или някой малък раздел) и се 
опитам да си го разкажа. Пак го прочета, за да видя дали съм пропуснал нещо. 
Ако съм пропуснал - разказвам си го още един път. После карам по-нататък. 
Накрая - разказвам урока изцяло. На сутринта или преди часа гледах винаги да 
го прочета още веднаж. Може би ти се струва много трудно. Така е, но само в 
началото. После човек свиква, става му навик и престава да му тежи. И колкото 
повече свикваш, толкова по-леко и по-бързо става ученето. И толкова повече 
свободно време започва да ти остава. Това е моята рецепта. Опитай. Само, че 
не очаквай да стане бързо - няма да стане за по-малко от една учебна година. 
Необходимо е много упорство и безмилостно отношение към себе си. Така ще 
изчезне един от основните ти проблеми - ученето, съучениците ти ще те уважават 
все повече и повече (момичетата - също !), няма да имаш проблеми с влизането 
в Американския колеж, по-нататък - във висше учебно заведение и изобщо 
животът ти ще стане много по-лек и приятен. Струва си да се понапънеш малко, 
нали ?
Ще се радвам ако пак ми пишеш.

---------------------



 Не искам да я загубя ! 
 На 13 г. съм и харесвам едно момиче. В началото си мислех, че и тя ме 
харесва и тогава започнах да се правя на глупак. Лошото е, че е от нашия клас 
и много рядко си говорим пък и момичетата ни са много затворени. Престраших 
се и я попитах какво мисли за мен, но бях разочарован. Тя иска да си останем 
само приятели и твърди, че никога не ме е харесвала. Кажете ми какво да правя 
? Страх ме е да не я загубя и като приятелка, а и като нещо повече.
 И.Г., 13 г.

 Мили И.Г., ако искаш да я запазиш като приятелка недей да настояваш да 
ставате „нещо повече“. Бъдете си приятели, виждайте се, разговаряйте. От една 
страна, в любовта „насила хубост не става“, от друга - нерядко от обикновената 
дружба впоследствие, от само себе си, се развива и това „нещо повече“ за което 
си мечтаеш.

--------------------
   
 Здравей мила рубрика ! Пишат ви пет приятелки. Искаме да ни посъветвате 
нещо. Нашият въпрос към вас е следния: Ние сме пет приятелки, които отдавна 
мразят момчетата. За огромно съжаление те много често ни ухажват. Харесвани 
сме дори от възмъжали момчета. При мисълта, че ще дойдат пак при нас, се 
въздържаме от разходки. Поради това момичетата много ни мразят. Ние не сме 
виновни за това. Много ви се молим, посъветвайте ни нещо, така, че да не тичат 
по нас.

 Мили „пет приятелки“, според мен вие не трябва да съжалявате, че ви 
ухажват, а да се радвате. Това, че ви харесват е нещо много хубаво и напълно 
естествено. Моя съвет е да не се въздържате от разходки, а да живеете като 
всички други момичета. А единствения начин да не „тичат по вас“ е да се 
направите външно да изглеждате като Баба Яга, да не се къпете няколко седмици 
та да замиришете на пот и вкиснато, да ходите мръсни и с раздърпани дрехи и 
т.н. Това сигурно ще подействува. Само че все пак не ви го препоръчвам. �

---------------------

 Моля Ви да ми помогнете. Имам приятел, когото много харесвам. Но той 
не ми обръща внимание. Има си друга приятелка. Какво да правя ? Моля да 
публикувате писмото ми. Много ми се иска да спя с него и да правим любов.
 Ивелина, 12 г.

 Мила Ивелина, след като той си има приятелка не е много редно ти да се 
намесваш, колкото и да го обичаш. Той не е свободен. Приятно ли ще ти бъде 
ако ти си имаш приятел и някое момиче ти го отнеме ? Нали си чувала: „Не прави 
другиму това, което не искаш на теб да направят“ ? А за „спането“ и „правенето 
на любов“ - мисля, че е още много, много рано за теб ! На тази възраст то е 
вредно и за психическото и за физическото ти развитие. Не случайно, според 
законите в почти всички европейски страни, (и у нас) всякакви полови действия 
с деца под 14 годишна възраст се наказват със затвор !

----------------------

 Здравeй „Супер Рик“. Искам да ми помогнете. Казвам се Мария и съм на 13 



г. От дълго време харесвам едно момче. Но той си сменя приятелките всеки ден. 
Занася се и с мен, но мисля, че не е сериозно. Как да постъпя ? Отчаяна съм!

 Мила Мария, аз мисля, че ти сама знаеш отговора - човек, който си сменя 
приятелките всеки ден не може да ти донесе нищо друго освен разочарования и 
неприятности. Не ти препоръчвам да се захващаш с него колкото и да ти харесва.

---------------------

 Казвам се А. и съм на 13 г. Много обичам едно момче от моя клас, но не 
знам дали и с него е така. Той постоянно се бие с мен (е на шега, така че никой 
да не пострада). Какво трябва да направя за да разбера отношението му към мен 
и да си задълбочим приятелството. Той знае, че го харесвам.
 А., 13 г.

 Мила А., много често момчетата на тази възраст изразяват чувствата си към 
човека, когото харесват или обичат с „бой“. Така, както ми го описваш - „бие се, 
но така, че никой да не пострада“ ми прилича точно на такъв случай. Мисля, че 
спокойно можеш да направиш първата стъпка и да предизвикаш един откровен 
разговор.

-----------------------

 Здравейте мили редактори на в. „Супер Рик“. Казвам се Драган, на 16 г. 
Имам въпрос към д-р М. Сираков. Имам много хубава и разбрана приятелка. 
Когато се съберем ние се прегръщаме, но без страстни целувки. Моля Ви ми 
обяснете как стават тези целувки.
 Драган, 16 г.

 Мили Драгане в любовта и в секса е почти невъзможно да се дадат 
общовалидни рецепти и съвети. Аз мога да ти опиша това, което според някой 
е „страстна целувка“, а ти или някой друг да каже „Ужас !“ или „Отвратително 
!“. И така: най-често като „страстни“ се описват тези  целувки, при които силно 
участие взема езика. Двамата се целуват с полуотворена уста и с език леко 
„галят“ устните и езика на партньора. Това е така да се каже умерения вариант. 
При по-бурна целувка може да се стигне и до цялостно натикване на езика в 
устата на партньора. (Някои от вас казаха „Ужас !“, нали ?) Това е. В заключение, 
аз все пак  бих ви препоръчал да се целувате така, както на вас ви е приятно и 
да не мислите за някакви „специални“ целувки или да се ръководите от клишета.

-------------------------

 Може да Ви се стори глупаво, но аз още не мога да се целувам. До сега 
не съм ходила с момче. Сега мисля, че съм влюбена в момче, на което не съм 
безразлична. Проблемът е в това, че не мога да се целувам. Не знам какво да 
правя ! Помогнете ми ! Не искам да го загубя !
 Силвия, 15 г.

 Мила Силвия, мисля, че вече няколко пъти съм отговарял на подобен 
въпрос. С риск някой да ме обвини, че се повтарям, ще ти кажа същото, което 
съм писал вече - целувката не е нещо свързано с някаква особена техника. За 
да е хубава се иска преди всичко много любов и нежност. В началото тя не се 
отличава например от целуването по бузата на едно дете. Само че се целуват 



устните. При „задълбочаването“ на целувката, леко (!) се всмукват устните на 
партньора или се прекарва език по тях, както и по езика му. Все едно, че ги 
галиш нежно с езика си. При много бурна, страстна целувка може да се стигне 
вече и до не толкова леко всмукване на устните и езика. 
 Това е така да се каже схемата, а пък всеки сам определя кога, как и какво 
точно да прави. Един съвет - не робувай на клишета. Недей да мислиш, че ако 
демонстрираш на приятеля си някаква страхотна техника на целуване или буйна 
страст това ще е гаранция, че няма да го изгубиш. Много често се получава точно 
обратното. Така че - прави това, което ти идва отвътре. И пак ще повторя - с 
много любов и нежност.

 И още 21 страници...


