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Вълшебството на снежинките, автор Маргарита Павлова  

Ледено вълшебство  

 

 Много отдавна, когато бях малко дете, като вас… В студените зимни дни по 

стъклата на прозорците в дома ни се образуваше скреж. И не кога да е, а нощeм. 

Вярвах, че скрежът се появява през нощта, за да остане пълна загадка как точно се 

случва това. А ние с брат ми всяка леденостудена утрин се наслаждавахме на 

причудливите форми, покрили стъклата. Фини и нежни, красиви и неповторими, те 

изпълваха сърцата ни с радост. Всеки път бяха различни! Веднъж приличаха на 

паунови пера, друг път през тях прозираше светът и той изглеждаше стъклен, понякога 

бяха като красиви ледени цветя или храстовидни клонки, но винаги - различни и 

неповторими. Скрежът може би е художник, но така и не го срещнах до днес.  

Разгледайте снимката и помислете на какво ви приличат ледените фигури по 

стъклото?  

 

Скреж по стъкло 

Зная, че някои от вас ще кажат, че това са гирлянди, други, че е водорасло, трети 

ще го оприличат на храстовидно растение… Каквото и да кажете, то е правилно, 

защото  нашето въображение1 има способността да  създава необичайни образи. С две 

думи, всеки може да оприличи ледените фигури според въображението си.   

Сега ще ме попитате какво всъщност представлява скрежът, а аз ще ви отговоря, 

че е тънка ледена коричка. Появява се, когато има висока влажност и температурите са 

минусови2. За да ме разберете по-точно, си припомнете как изглеждат през зимата 

                                                             
1Въображение  –  способност да изграждаме мислени  образи 
2Минусови температури – когато температурата е под нула °C (градуса Целзий). °C е единица за 

измерване на температура. През 1742 г. шведският астроном Андерс Целзий пръв предлага скала за 

измерване на температурата. Тя носи неговото име.  



3 

Вълшебството на снежинките, автор Маргарита Павлова  

стъклата на автомобилите рано сутрин или си представете заскрежените клони на 

дърветата – сякаш захаросани.   

Докато си припомните, аз ще се подготвя да разкажа следващата приказка.   

     

Как се образуват снежинките  

 

 Преди време хора вярвали, че снежинките падат от същите облаци, от които 

валят и дъждовните капки. Така изглеждали нещата на пръв поглед.  Но един ден 

учените установили, че снежинките се повяват сякаш от нищото.  

 Внимавайте сега…   

 

Преди много години, точно на рождения ми ден, който е на 2 декември, валяха 

красиви, нежни и бели снежинки. Аз вървях бавно под снега и усещах красотата, 

величието и неповторимостта на природата, когато една снежинка кацна на рамото ми 

и заговори с човешки глас: 
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 -Здравей! Казвам се Северина. Току-що се родих от водна пàра и студ. Странно 

ти се струва, но това е истината. Избрах да падна на твоето рамо, защото видях как 

наблюдаваш снежния ни танц. Малко хора се радват на снега, като изключим децата. 

Те много ни обичат, играят си с нас, а ние щипем бузките им, ей така, за здраве.  

 -Здравей! – отвърнах ѝ смаяна - Никога не съм предполагала, че ще имам 

възможност да разговарям със снежинка. Днес е един от дните, в които се случват 

чудеса. Ето затова Венцеслав Константинов3 казва: „Откриваш в света толкова 

чудеса, колкото носиш в себе си.” 

 -Ами чисто чудо е появата на снежинките... Когато водните пари се издигнат 

високо над земята, там е много студено. Изведнъж се образуват съвсем мънички ледени 

кристалчета, в повечето случаи с шестоъгълна4 форма. Падайки надолу към Земята, от 

леденото кристалче започват да израстват  шест лъча, докато се  превърнат в красива 

звездичка. Ето ти тебе вълшебство – хората не виждат пàрата във въздуха и студа, но 

ние въпреки това се появяваме. – обясняваше въодушевено Северина, след това попита 

- Ще ме разгледаш ли по-внимателно? 

 Отговорих положително и заоглеждах нашата снежинка. Ето как изглежда тя: 

 

                                                             
3Венцеслав Константинов – български писател, преводач и афорист  

4 Шестоъгълник  – или  хексагон  е  многоъгълник  с  шест  страни  
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-Изяществото! – прошепнах аз и продължих да говоря -  Ти си красиво, нежно 

създание на природата. Толкова си крехка, че не смея да дишам – да не те стопи дъхът 

ми.   

Не бе снежинка, която обича да ѝ правят комплименти, затова насочи разговора 

в друга посока:  

- Кръстили са ме Северина, защото баща ми Снежин е искал името ми да  

означава Север – той много обича студа. А майка ми Снежина е настоявала да се казвам 

Ина. След дълги разговори и взаимни отстъпки решили да се казвам Северина. Така е 

създадено името ми.  

- Поздравление за родителите ти! Правилно са постъпили. Трябва да намерим  

решение за различията, а не да се караме на инат.  

След тези свои думи се замислих. Колко много бъркат хората, като не правят 

взаимни отстъпки.     

 

Снеговалеж  

 

През същия този ден - 2 декември, докато размишлявах за естеството на човешките 

взаимоотношения, плавно падаха снежинките. Нямаше вятър и някакво тихо и светло 

спокойствие обзе света. Този вид снеговалеж са нарича  Хапре. Разбрала за какво точно 

си мисля, снежинката Северина се обади:  

- Има още три вида снеговалеж, ето ги и тях:  

 

 Парле – снеговалеж, при който плавно падат снежинките, носени от лек 

вятър;  

 Стемсен – снеговалеж, при който се наблюдава бързо падане на снежинките 

без наличие на вятър;  

 Слейкд – снеговалеж, при който снежинки падат на посоки, под 

въздействието на ураганен вятър. В България се нарича виелица.  

 

- Благодаря! До днес не знаех, че има още три вида снеговалеж. Нали знаеш, че 

човек се учи, докато е жив.  – отвърнах ѝ аз.  
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- Когато снеговалежът е Слейкд, тогава се получават снежни навявания или 

преспи. Преспите много приличат на планини. – каза и разпери Северина лъчите си, за 

да покаже колко са големи, след това продължи - Преспите много приличат на дюни, 

образуващи се при силен вятър от пясък в пустинята. Една малка пясъчна песъчинка с 

нищо не те застрашава, освен да влезе в окото ти. И една снежинка с нищо не те 

застрашава, освен да кацне на рамото ти. Но-о-о когато се съберат много песъчинки 

или снежинки на едно място, можем да направим големи поразии. При силен 

снеговалеж се налага затваряне на пътищата, късат се далекопроводи, чупят се клони и 

дървета, всички се прибират вкъщи и на никого не му е до красотата ни. С всичко е 

така, когато  прекаляваме…  – рече мъдро нашата снежинка.   

-Северина, знаеш ли песента „Зимна песничка”? Автор на текста е Димитър 

Спасов5, а композитор  академик Христо Недялков6. 

-Знам я, хайде да я изпеем… - предложи тя.  

Не умувахме дълго, а запяхме:   

Над смълчаните полета 

пеят медени звънчета. 

Писана шейна премина 

бялата пъртина. 

Припев: 

Зън, зън, зън, зън, 

бялата пъртина... 

Когато изпяхме въодушевено песента до края, продължих да разказвам:  

-Чувала съм, че в град Москва, столица на  Руската федерация, на 30 април 1944 

година  са падали 10 сантиметрови снежинки.  Зная също, че най-голямата снежинка е 

видяна през 1887 г. в американския щат Монтана. Големината ѝ била 38 сантиметра,  а  

дебелина 20 сантиметра.  

-Огромна моя посестрима! – извика Северина и се огледа, търсейки с поглед да 

види колко големи снежинки падат в момента около нас.   

                                                             
5 Димитър Спасов – е български детски поет и писател, роден в град Плевен на 20 септември 1925 год. 

Той е създателят и на оригиналния текст „Аз съм Сънчо” и още много стихотворения за деца. Починал е  

на 28 април 1996 г. 
6 Академик* Христо Недялков – е български композитор и хоров диригент. Основател е на Детски хор 

към Българско национално радио. Роден е на 1 септември 1932 година в град Дряново.  Той е композитор 

на над 400 песни. Починал е на 29 октомври 2013 год. *Академик е научното звание.    
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Известно време не ѝ говорих, оставих я да разгледа спокойно падащите бели 

свои посестрими.  

 

Многоцветен сняг  

 

 Мина време, откакто оставих Северина да разгледа на спокойствие падащите 

снежинки и когато изгубих търпение, попитах: 

-Северина, падат ли огромни снежинки? - не, че не виждах, но все някак 

трябваше да започна разговора. Северина се сепна и рече: 

-Огромни снежинки няма, но ми си струва, че друго вълшебство се случва и то 

е… - не довърши тя. 

След това помълча за по-дълго време и взирайки се в натрупалия сняг, продължи 

с тревожен глас: 

-Струва ми се, че снегът е жълт с червеникав оттенък.  

 

Цветен сняг валял в град Кърджали  

Успокоих я, обясних ѝ, че и аз виждам оцветен снега. Северина, невярваща на 

думите ми, попита: 
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-Така ли? – учуди се още повече тя -  Помислих си, че е мираж7. Миражите се 

наблюдават най-често в пустините…  

-Не е мираж. Снегът наистина е с жълто-червеникав оттенък. Знаеш ли защо е 

така? 

-Не зная… - отвърна Северина.  

Тогава ѝ разказах  това: 

-Една от снежните чудатости е, че тук-там по света вали цветен сняг. Например 

в България понякога пада точно такъв сняг, защото вятърът носи пясък от пустинята 

Сахара. В средата на леденото кристалче, от което се появява снежинката, е пясъчна 

прашинка с такъв цвят.  

-Сняг с други цветове има ли? – попита, гледайки ме с огромни очи Северина. 

-Понякога в Арктика8 се наблюдава червен сняг. Оцветяването е заради 

микроорганизми9, които живеят между кристалите на снега. А през лятото в планината 

Сиера Невада10, по билото на върховете ѝ, може да се наблюдава розов сняг, който 

мирише на диня и има същия вкус. Този  удивителен феномен се обяснява с наличието 

на водорасли Nivalis Chlamydomonas, които съдържат пигмент11 астаксантин. Тези 

водорасли  са  храна за някои микроорганизми и ледени червеи, способни да живеят 

само при отрицателни температури.  

-А сняг с други цветове валял ли е някога? – попита Северина, сигурна, че няма 

какво да кажа повече по този въпрос.  

-Валял е. – отвърнах за нейно огромно учудване и продължих да говоря -  В  

Калифорния  през  1955 г.  хората  са  наблюдавали  зелен  снегопад. Сякаш зеленият 

сняг е  фосфоресцирал12, толкова  е  било красиво, че някои възрастни са опитали вкуса 

му. За съжаление, след известно време те са починали. А тези, които са дръзнали да го 

пипнат, получили силен сърбеж и обриви.  

 

                                                             
7 Мираж – природно явление, при което се получава оптична измама. Много често хората в  пустинята 

виждат в далечината вода, но това не е истина.  
8 Арктика – е северната полярна област на Земята, т. е. северният полюс.  
9 Микроорганизми – много малък организъм, невидим с просто око.  
10 Сиера Невада –  намира  се  в  щата  Калифорния  в  САЩ.  
11 Пигмент – вещество, отговорно за оцветяването на тъкани, вещества и тела. 
12 Фосфорицира – излъчва собствена светлина.   
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-Страшна работа. Отровен сняг! Сякаш не е за вярване, но нали всички деца  

знаят, че снегът не се яде? – попита разтревожена Северина. 

-Знаят, че снегът не се яде, но освен това трябва да изпълняват заръката на 

възрастните. – отговорих ѝ.  

-Дано са послушни, че току-виж ги заболяло гърлото. – рече и се накани да 

обърне поглед настрани.  

Извиках я по име, защото трябваше още нещо да кажа, а то бе: 

-Северина, на  Коледа през годината, в която съм родена аз, в държавата Швеция 

завалял черен сняг. Причината  за  това  явление е лоша екология13. Или казано по-

просто - въздухът бил замърсен. 

-Коя година си родена? – попита ме снежинката.  

-Родена съм през 1969 година в България. – отговорих изчерпателно аз. 

А сега… Оставям Северина да обърне поглед встрани и да види колко красив 

изглежда светът, с черните очертания на клоните и посипания върху тях бял пухкав 

сняг.  

 

                                                             
13 Екология – наука, която изучава взаимоотношенията между организмите, както и взаимоотношенията 

между организмите и околната среда, в която живеят.  
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Преспи и дюни  

 

 Дълго гледахме снега. Бялото вълшебство така ни завладя, че дори не разбрахме 

как снеговалежът от Парле  е преминал в Слейкд. И докато осъзнаем какво се случва, 

снегът натрупал преспи. Сякаш големи снежни вълни, като морските, са застинали и 

превърнали света в снежно-морско вълшебство.  

 

              -Северина, ти каза, че преспите много приличат на дюните, образуващи се от 

пясък под въздействието на силен пустинен вятър. Но нека разкажа за един чудат 

феномен,  наречен  „Пеещи дюни”.  И  така, в държавата Казахстан, по поречието на 

река Или, се намира Национален парк14 „Алтън Емел“. Там в близост до град 

Капчагай е световно известната и популярна „Пееща дюна”. Дължината ѝ е 3  

километра, а  височината 150 метра. Точно тук можем да чуем феномена15 „пеещи 

пясъци”. Особеността на „Пеещата дюна“  е,  че в дни, когато не вали дъжд, издава 

звуци. Мелодията се чува или много тихо, или толкова силно, че наподобява звук от 

двигател на самолет. Тогава земята наоколо вибрира и „песента” може да се чуе от 

няколко километра. Вълнуващо изживяване е нощем да чуем този внушителен звук.  

-Пееща дюна в Казахстан! – повтори учудено и отново попита снежинката  -  В 

други държави има ли „пеещи дюни”? 

 

                                                             
14 Национален парк  –  защитена територия, в която не е разрешена човешка дейност.   
15 Феномен – необичайно, свръхестествено явление.   
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-Има. Едната е в държавата Мароко, а другата - в държавата Оман. 

 

-И как така пеят? – недоумяваше Северина.  

 

-Сега ще ти обясня… Учените  намериха отговор и на този въпрос. Ето как… 

Екип на френския физик Симон Дагоа-Бои е направил проучвания и установил, че не 

всички дюни „пеят”. „Пеещите дюни”  са съставени от сух пясък, подреден по 

определен начин. Учените записали звук от две „пеещи” дюни – едната е край град 

Тарфаян  в държавата  Мароко,  а  другата -  в  Ал Асхара  в  държавата  Оман. 

Оказало се, че  мароканската  дюна  „пее”  в  тон  сол диез и честота, съответстваща на 

105 херца16, а дюната  в  Ал Асхара  издавала  звук  в  няколко  тоналности – от фа диез 

до ре. 

-Чудо! – прошепна снежинката. 

-Дюните „пеят“ под въздействието на вятъра, когато пясъкът започне да се 

свлича. – продължих  аз  -  Дюни, изградени от песъчинки с различна големина, 

издават звуци в няколко тоналности.   

-Какви са размерите  на песъчинките на дюните в Мароко и Оман? – отново 

зададе въпрос Северина.  

-Песъчинките на дюната в Оман са с размери от 150 до 310 микрона17. А 

песъчинките  на  дюната  в Мароко - от 150 до 170 микрона (почти една и съща 

големина).  

-Един последен въпрос искам да задам. Може ли? – примоли се снежинката.  

 -Попитай. - отвърнах ѝ аз. 

-В каква  тоналност е  звукът  от  "Пеещата дюна" в  Национален парк „Алтън 

Емел” в държавата Казахстан?  

 -За съжаление, не мога да отговоря на този въпрос. Ние, възрастните, не знаем 

всичко, но когато човек има желание, винаги ще намери начин да го научи. И да знаеш, 

в библиотеките има книги, от които можеш да научиш всичко, което те интересува!     

 Снеговалежът Слейкд продължаваше. Преспите ставаха все по-големи, светът 

изглеждаше все по-красив и вълшебен, а душата ми бе топла, защото една снежинка се 

спря на рамото ми и разговаря с мен в този празничен леден ден. Такова нещо може да 

се случи само веднъж в живота, на рождения ти ден, когато вали сняг.   

 

                                                             
16 Херц – единица мярка за измерване на трепнете за една секунда, наречена в чест на немския физик 

Хайнрих Херц.  
17 Микрон  –  единица мярка за дължина, равна на една хилядна част от милиметъра. 
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Цветът на снега и леда  

Снеговалежът Слейкд се увеличи. Не ми остана нищо друго, освен да оставя 

снежинката Северина на завет до прозореца, от външната страна, и да се прибера 

вкъщи. Досетихте се? Ако я внеса у дома, тя ще се стопи от топлината. Речено-сторено. 

Оставих Северина в ъгълчето на перваза на прозореца и се прибрах. Едва сега усетих, 

че ръцете ми са измръзнали. Понякога ти стига само една снежинка на рамото, за да те 

стопли така, сякаш те е прегърнал най-добрият и любим човек на земята.  

 

Изморена от преживяването, заспах и сънувах как Северина, застанала на 

прозореца като на театрална сцена, ми говори:         

 -Маргарита - започна тя, – всички обичат светлината, но без тъмнината как ще 

оценим светлината? – зададе реторичен въпрос18 снежинката.  

Замислих се, понякога на човек му е „тъмно” дори в слънчев ден. Но Северина 

не ме остави дълго да разсъждавам, а продължи да говори: 

                                                             
18 Реторичен въпрос – въпрос, който съдържа в себе си и отговора. Целта на реторичния въпрос е да 

привлече вниманието на читателя и да го накара да разсъждава. Отговорът на риторичния въпрос е в 

самия въпрос.    
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 -Искам да знаеш, че снегът всъщност е безцветен.  

 Изненадах се и попитах: 

 -Как така? Нали всички виждаме, че снегът е бял? 

 Северина се завъртя като балерина, поклони се и обясни: 

 -Когато вали сняг, ние, снежинките, падаме една върху друга в рехав19 

безпорядък20. Така образуваме снежна покривка, а снежната покривка е  непрозрачна.  

 Изведнъж се досетих и рекох: 

-Видимата слънчева светлина е бяла. Строежът на снежните кристали създава 

безброй  малки  повърхности, от които почти цялата светлина се отразява като в 

огледало. Ето това е причината снегът за изглежда бял. За първи път в историята на 

човечеството Исак Нютон21 работи в сферата на оптиката22 и прави извод,  че цветът е 

резултат на това как предметите отразяват светлината.   

-Много сложно изглежда. – обясни Северина. 

-Така е, но учениците изучават подробно цветовете и отражението на светлината 

в часовете по учебния предмет Физика в седми клас. А ти, Северина, сега би ли ми 

обяснила защо ледът е прозрачен? 

-Ледът е  прозрачен,  или казано по детски безцветен, защото пропуска през себе 

си изцяло слънчевите лъчи и човек не може да получи снежна слепота. – рече 

търпеливо снежинката и продължи – А отражението на  слънчевите  лъчи в снега може 

да доведе до  снежна слепота. Затова  е важно хората да използват слънцезащитни  

очила и през зимата. 

-Снежна слепота! – повторих и преминаха тръпки по гърба ми. Звучеше много 

страшно, ето защо помолих снежинката да ми обясни.  

-При снежната слепота се получава временна, а понякога и пълна слепота. 

Защото отразена слънчева светлина от снега е много силна.  Виждаш ли колко сме 

опасни, когато сме много. Същото е и с преспите. – повдигайки раменца, говореше 

Северина. 

На разсъмване някакъв шум ме стресна и се събудих. Северина изчезна, но 

вълшебният сън остави траен спомен в съзнанието ми. Веднага скочих от леглото и 

                                                             
19 Рехав – пухкав, рохкав, който между елементите си има въздух 
20 Безпорядък – бъркотия, безредие 
21 Исак Нютон – английски физик, математик, философ и др. Роден на 25 декември 1642 г. – починал на 

20 март 1727 г.   
22 Оптика – дял от физиката, занимаващ се със свойствата на светлината 
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отидох  до  прозореца.  Исках  да  видя дали вятърът  е  отнесъл  Северина  нанякъде,  

или все още  е  на  перваза. А  какво видях? Ще  прочетете  в  следващата  приказка.   

 

Тежат ли снежинките   

Изтичах, за да стигна по-бързо до прозореца. Погледнах навън - грееше слънце.  

Тогава се разтревожих още повече. Дали се  е  стопила, или вятърът  я  е  отнесъл  със 

себе си? Отворих прозореца и извиках:   

 -Северина-а-а!  

 Никой  не ми отговори… Започнах  да  търся снежинката с поглед. Нямаше я.  

 -Северина-а-а-а! – отново извиках силно. 

 Тогава нападалите снежинки се размърдаха и се показа сънена Северина.  

 -Добро утро. – рече тя и се прозя.   

 -Ама, че се притесних! – трескаво обясних – Първо си помислих, че  вятърът те е 

отнесъл със себе си, след това, че слънцето те е стопило, и накрая, че може би си 

решила и си тръгнала на разходка по широкия свят.   

 -Радвам се, Маргарита, чувствам се специална. Но кой би избягал от приятел 

като теб? Ти съзерцаваш красотата, величието и неповторимостта на природата,  

слушаш ме внимателно, когато говоря, остави ме на перваза на прозореца и не ме внесе 

в дома си, търсиш ме веднага щом отвориш очи, заедно пеем песни. За такъв приятел 

всички мечтаят.  

След тази думи на Северина се успокоих и рекох:  

-Колко е хубаво да дам част от себе си на някого, който цени това. Толкова съм 

щастлива, че една малка, бяла и красива снежинка оцени доброто ми чувство към нея и 

заобикалящия ни свят. Ето в това е щастието – да даваш. 

-Колко съм мъничка… С  малки  размери,  а  успях да те направя щастлива. – 

обади се Северина – И тъй като наистина съм с малки  размери, нека ти разкажа за това 

колко тежат снежинките.  

Северина ме погледна с очакване, аз кимнах с глава одобрително и тя започна: 

-Малките снежинки  тежат 1 милиграм23, а големите – 3 милиграма. – каза и 

огледа всички снежинки наоколо. - Вече знаем за десетсантиметровите снежинки в 

Москва  и  тридесет и осем сантиметровата снежинка в американския щат Монтана – ти 

                                                             
23 Милиграм – 1 000 000 милиграма = 1 килограм 
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ми разказа в  третата  приказка. Но трябва непременно да знаеш, че 

една средно голяма снежинка се състои от 180 милиарда молекули 

вода, а молекулата е най-малката градивна частица на веществата. 

Една молекула вода е изградена от 1 атом  Кислород и 2 атома 

Водород.  

-Браво! Имаш познания и по химия24. – похвалих снежинката – Но да знаеш, че 

една средно голяма снежинка пада от небето със скорост от 5 километра в час. И сега 

внимавай! Всяка зима приблизително един септилион25 снежинки падат от небето.   

-Сега разбирам що за чудо се случи! Приземих се на рамото ти точно на 2-ри 

декември. От всички септилион снежинки, точно аз и точно на твоето рамо. – грееща от 

щастие, обясняваше Северина с широко отворени очи.  

-И аз съм щастлива. Запознах се с приятелка точно на рождения си ден. Но нека 

ти разкажа още интересни неща. А те са, че на 5 март 2015 г. в община Капракота, 

Италия, е паднал сняг и образувал снежна покривка26 от 203 сантиметра за 18 часа. 

Дотогава рекордът е от 193 сантиметра паднал сняг в „Скалистите планини” на щата 

Колорадо в САЩ. 

-Къде в света пада най-много сняг? – попита Северина. 

-В  Япония, префектура  Аомори.  Там  снежната покривка е  близо  8 метра за 

една година. На северния и южен полюс също вали много сняг, но поради липсата на 

целогодишно измерване на снежната покривка, засега не знаем какъв е рекордът за 

денонощие. 

-Благодаря, благодаря! – рече Северина и погледна останалите снежинки 

отвисоко, сякаш да им каже – видяхте ли каква приятелка имам.   

-А сега трябва да се преоблека, че в бързината дойдох до прозореца по пижама. – 

обясних усмихната.  

Взех си довиждане със  снежинките и затворих прозореца. Разбрала, че няма 

значение  колко  си  малък, ти  можеш да направиш някого щастлив.  

 

 

                                                             
24 Химия – наука, изучаваща състава, структурата и свойствата на веществата.   
25Септилион – това е число, изписващо се с единица и 24 нули. Ето как изглежда то - 

1 000 000 000 000 000 000 000 000. 
26Снежна покривка  –  означава височината на навалялия сняг. Измерва се в сантиметри.  
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Лед и айсберги   

 

Докато обличах ежедневните  си  дрехи,  размишлявах  върху друг голям и 

важен въпрос: 

      -Защо най-красивите неща в света са временни? Ето, един ден моята снежинка 

Северина  ще се стопи. Цветята винаги прецъфтяват. Дъгата всеки път изчезва. 

Понякога и любовта си отива. Все хубави неща, но временни.  

 Явно  изражението  на лицето ми е било тъжно, защото…! Защото се чу силен 

звън по стъклото. Обърнах поглед към прозореца и що да видя? Всички снежинки 

залепили  нослета  на  стъклото,  тропат, ли тропат с ледените си лъчи. Отворих 

прозореца, а те в един глас заговориха: 

 -Как може да си тъжна? Знаем за какво си мислиш. Светът е създаден така, за да 

ценим това, което ни се случва в момента. Ако винаги всичко около нас е едно и също, 

ще ни е скучно. Освен това човешкият мозък има свойството да помни. Така винаги  

хората могат да запазят в спомените си красиви моменти. Я виж сега! 

 И що да видя? Снежинките като истински акробати подскочиха, полепнаха по 

стъклото и се получи дантелено перде от звездички, почти същото като това. 

 

 Ах,  тези  вълшебни  снежинки. Разбрали са какво си мисля. И защото не трябва 

да  предаваме  лошото  си  настроение  на другите, аз  се усмихнах. Тогава те ме 

поканиха да изляза отново навън. Послушах ги. Винаги чистият въздух освежава ума и 

придава добро настроение. Обух си ботушите, облякох палтото, сложих шапка, 

ръкавици  слънцезащитни очила и хайде-е-е при снежинките. Студеният въздух бе чист 

и миришеше на сняг. Спомняте ли си как мирише снегът? И докато си припомните, аз 

ще разкажа на снежинките за леда. Започнах разказа си отдалече: 
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-От течно в твърдо агрегатно състояние водата преминава, когато се охлади до 

температурата по-ниска от 0 °C. През зимата децата се пързалят по ледените пързалки, 

благодарение на ниското сцепление между леда и кънките за лед. Когато ходим по 

снега, между подметката на обувките ни и снега няма триене, затова има опасност от 

подхлъзване. Има случаи, когато неразумни постъпки водят до загуба на живот! 

Една от тях е, ако се пързаляме по леда на  замръзнало езеро! Ледът винаги е на  

повърхността на водата, защото е по-лек и има по-малка плътност. Но той е крехък и 

може да се счупи. 

 

 -И ако се счупи... – махна с лъч снежинката, неискаща да каже какво следва, ако 

се счупи ледът, и продължи да говори – Плуващ лед, наречен айсберг, е разрязал като с 

нож корпуса на най-големия пътнически кораб по онова време „Титаник” и го е 

потопил. Това се е случило през нощта на 14 срещу 15 април 1912 г. във водите на 

Атлантически океан. По това време на година, на това място, на повърхността на 

водата плуват безброй айсберги. – обясни с тревожен глас Северина.  

 -Искам да запомните – обърнах се към снежинките, -  че през лятото на 2000 

година айсберг с дължина 296 км и ширина  37  км се е откъснал от континента 



18 

Вълшебството на снежинките, автор Маргарита Павлова  

Антарктида. Името му е Б-15. Той в продължение на 18 години плава, изминавайки 

повече от 10 000 (десет хиляди) километра.  Достигнал  екваториални  води27, айсбергът 

се стопи.  

 -Ето пак разказът ти достигна до стапянето на айсберга. – критично каза 

Северина.    

 -Аз не съм тъжна, че айсбергът се е стопил. Нали агрегатните състояния на 

водата са твърдо, течно и газообразно. Това, че ледът се е превърнал във вода, не е 

повод за тревога. След това ще се превърне в пàра, а  после - в сняг или дъжд. Водата с 

трите си агрегатни състояния пътешества из цялата Земя.   

 Снежинките разбраха, че невинаги когато размишляваме по големи и важни 

въпроси, имаме повод за тъга. Важното е да ценим всеки миг от случващото се с нас и 

всичко в природата.     

 

Фигурно пързаляне  

 

След този сериозен разговор, снежинките пожелаха да поиграят на фигурно 

пързаляне. Скочиха от прозореца и се запътиха към замръзналата вода в коритото на 

чешмата. Само да ги видите колко са изящни, пързалят се по леда, подскачат във 

въздуха, приземяват се като световно известни фигуристи и се радват. Когато се 

измориха, дойдоха до мен и ме попитаха: 

-Как е? Пързаляме ли се  артистично? Искахме да се представим в най-добрата 

си светлина.  

-Разбира се! – уверих ги  аз – Сякаш наблюдавах спектакъл от световно 

първенство по фигурно пързаляне. Искате ли да ви кажа как се казват различните 

скокове във фигурното пързаляне?  

Северина извика силно: 

-Да-а-а! 

И аз продължих: 

-Най-известните скокове се наричат Аксел, Толуп и Ритбергер. Има и други – 

Лутц,  Салхов,  Флип и Валей. В повечето случай имената им идват от името на този 

                                                             
27 Екваториални води – водите от Световния океан близо до Екватора. Там температурата е над 25 

градуса.  
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фигурист, който ги е изпълнил за първи път. Вие, мили снежинки, без да подозирате, 

изпълнихте всички тези скокове. Танцът ви бе много красив, изпълнен с изящество и 

финес.   

-Под  лъчите  на  слънцето изглеждаме като ледени принцеси, нали? – попита 

най-малката снежинка.  

-Точно така. На ледени принцеси приличате.  

-Но защо се измориха очичките ми? – отново попита най-малката снежинка.  

Всички се замислиха. И техните очи бяха изморени, а само от няколко часа бе 

светло. Като не намериха отговор, се обърнаха към мен с думите: 

-Ти  знаеш ли? 

-Зная. – отговорих и разказах това – Албедо се нарича способността на телата да 

отразяват светлината. Албедото на прясно натрупан сняг е 90%, което води до снежна 

слепота.  

-Оле-ле! – извикаха  снежинките, спомниха си, че имат слънцезащитни очила в 

джобчетата си и като истински фокусници ги извадиха и ги сложиха пред очичките си.  

Интересна  гледка  е  да видим снежинки със слънцезащитни очила, но когато 

човек вярва в чудеса, те му се случват. Остана само да  добавя, че:  

-Голямото албедо  на снега прави нощите светли. А когато има облаци, 

светлината  се отразява  в тях и се връща обратно към земната повърхност – тогава  е 

още по-светло. 
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В  градовете  светлината  от  уличните  лампи,  отразявайки се в снега, води до 

така наречената „светла нощ”. Подобен ефект се получава и при пълнолуние.    

-Ето защо през изминалата нощ бе толкова светло. – рече Северина и предложи – 

Довечера може да се пързаляме на лунна светлина, без опасност да получим снежна 

слепота.  

Всички се съгласиха. Отидоха на сянка и започнаха да подготвят мислено 

последователността на скоковете си. Защото всяка снежинка трябва да може да танцува 

много добре, дори и на лед.  

 

 

Какво се случи през нощта 

 

Цял ден снежинките радостни очакваха да падне нощта, че да се пързалят без 

опасност да навредят на зрението си. Но както понякога става в живота, все нещо се 

обърква. Готови ли сте да научите какво е то? 

  Докато снежинките очакваха нощта, заваля сняг. Техни посестрими падаха 

върху ледената пързалка и вече бе невъзможно да се пързалят там. Но нали има място 

за всички под слънцето – както казват мъдреците, нашите приятелки не се разсърдиха, а 

изчакаха търпеливо снегът да спре. След това помолиха вятърът да премине бързо над 

пързалката и да премахне навалялите снежинки. Точно тези снежинки се оказаха 

публиката, пред която ще изнесат галаконцерта28 си нашите приятелки.     

И така, среднощният спектакъл започна. Снежинките се пързулнаха по леда, 

завъртяха се в кръг и снежното изящество завладя света. Гледах и не вярвах на очите 

си. Сякаш неземно тайнство се яви пред очите ми. Красиво и нежно, ледено и 

феерично, излязло от приказките, написани от най-талантливия писател на света. Но 

по-голям творец от природата няма, затова  всичко в нея е неповторимо, единствено и 

                                                             
28 Галаконцерт – внушителен празничен концерт   
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вълнуващо. И защото винаги  тайнството трябва да те учуди поне два пъти, на 

зазоряване снежинките запяха песента „Вятърът снежинки гони” по текст на Димитър 

Спасов и композитор академик Христо Недялков:   

Баба Зима пак размята 

белият кожух. 

Ний се стелим по земята 

леки като пух. 

 

Припев: 

Над къщички и дворчета 

край светлите прозорчета 

летим, летим и се въртим 

децата веселим… 

 

 На сутринта, когато всички децата се събудиха, за да отидат отново на 

пързалката, нашите снежинки си намериха местенце под най-голямата пряспа и докато 

заспят, Северина им разказа нещо много, много интересно: 
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 -Професор Либрехт е изследвал дълги години снежинките и установил, че 

формата им зависи от температурата. При минус 2 градуса по Целзий се получават 

плоски дискове. При минус 5 градуса - иглообразни, а при минус 15 градуса - големи 

красиви звездовидни снежинки като Северина. При температура под минус 30 °C 

кристалите приличат на колони. Или казано научно - снежинките приличат на дискове, 

игли, звезди, таралежи, колонки, перушинки и призми29 според класификацията на 

Международната комисия по снега и леда. Най-сложни по структура снежинки има 

там, където климатът е по-суров - например в Аляска и  Източен Сибир. Колкото е по-

висока влажността на въздуха, толкова по-красиви и причудливи форми могат да се 

образуват. 

Когато спря да разказва, Северина се огледа и разбра, че всички спят. Прозя се, 

намери си удобно местенце и заспа. Нищо, че е ден. Нека ѝ пожелаем „лека нощ”.   

 

Фестивали на ледени и снежни фигури  

 

След среднощния галаконцерт сякаш денят беше по-хубав, по-весел и по-

слънчев. Това  е  така,  защото  изкуството  се  създава,  за  да  направи хората  по-

добри, да  им  покаже  красотата  по  друг  начин  и  да изпитат радост и възхищение. 

Ето затова аз си спомних: 

 Всяка година в град Харбин в държавата Китай, се провежда един от най-

големите в света фестивали на ледените скулптури. През 2019 г. са използвани 120 000 

(сто и двадесет хиляди) кубични метра лед и 111 000 (сто и единадесет хиляди) 

кубични метра сняг за направата на леден град с гигантски замъци, повече от 100 

забележителности  и изящна снежна статуя на Буда, 340-метрова ледена пързалка и 

много други. Всичко това през нощта грее в пъстри цветове от  3D светлинно шоу.  

Ако ме попитате откъде са взели толкова много лед, веднага ще ви отговоря – от 

река Сунгуа. Тя преминава през град  Харбин.  

И в България се провежда фестивал на ледените фигури. Градът, в който се 

организира, е Русе, а името на фестивала е „Русе Айс Фест”. Град Русе се намира на 

десния бряг на река Дунав. Тази река е втора по големина в Европа и единствената 

                                                             

29 Призма – многостен     
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европейска голяма река, която тече от запад на изток. Тя преминава през десет 

държави30, за да се влее в Черно море.   

 Но нека се върна на ледения фестивал в град Русе, състоял се  през  2018  година. 

Интересно е да се знае, че фигурите са създадени от 130 (сто и тридесет) блока 

кристален лед с тегло от 20 тона. В сравнение с фигурите от град Харбин в Китай, 

нашите се малки  и  изящни. 

 „Красотата ще спаси света” е казал  Достоевски31, а аз бих променила израза 

така - изкуството  ще спаси света, защото те кара да мислиш, да развиваш 

въображението си и да изпитваш положителни чувства, слушайки музика, гледайки 

картина, съзерцавайки ледени фигури или четейки книга.   

 Денят  преваляше,  нашите  снежинки  още  спяха, затова отивам да се опитам 

като истински скулптор да извая нежна и красива снежна фигура на Богородица с 

младенеца.   

 

     

Знаете ли, че?  

 

 Завърших успешно снежната статуя на Богородица с младенеца. Тя бе 

миниатюра32  на  монумента33 „Света Богородица с Младенеца“, намиращ се в град 

Хасково. Запомнете хасковската скулптурата е висока 14 метра, тежи 80 тона, 

поставена е върху 17  метров  постамент34, който отвътре представлява параклис. С тази 

статуя през 2004 г. град  Хасково  влиза  в  Книгата на Гинес35  в  раздел  „Религия“ - 

за  най-високата статуя в света на Богородица с Младенеца. Съвсем близо до 

монумента се намира и 30-метрова камбанария. Тя е една от най-високите на 

Балканския полуостров.   

 

                                                             
30Десетте държави, през които преминава река Дунав са: Германия, Австрия, Словакия, Унгария, 

Хърватия, Сърбия, България, Румъния, Молдова и Украйна.  
31 Фьодор  Достоѐвски  –  руски световно известен писател 
32 Миниатюра –  малка по размери. В изобразителното изкуство миниатюрите са картини, скулптури и 

графични творби с малки форми.  
33 Монумент – голям паметник   
34 Постамент – каменна или бетонна поставка под паметник   
35 Книгата на Гинес –  „Световни рекорди на Гинес “, позната до 2000 г. като „Книгата за рекорди 

на Гинес“, е годишен справочник, съдържащ признати световни рекорди, включвайки както човешки 

постижения, така и природни крайности. 
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Монумент „Света Богородица с Младенеца“ и камбанарията, град Хасково 

Фотографиите са предоставени от Мариан Марков  

  

Мога да ви разкажа още много, много интересни неща, но както всяко нещо има 

начало и край, така и тази книжка е към края си. Докато нашите снежинки продължават 

да спят на завет под пряспата, стигнахме до последната дванадесетата приказка. В нея 
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накратко ще добавя още интересни неща, свързани със снежинките, снега и очилата 

против снежна слепота. И така:  

 95%  от снежинката  е  въздух; 

 Снегът  отразява  до  90%  от  слънчевите лъчи; 

 Снежинката по време на падане във вода "пее". Звукът от паднала снежинка 

във вода е неуловим за човешкото ухо; 

 Скиорите имат собствена терминология, за да опишат различните видове 

сняг. Например:  

 "пиф-паф";  

 "пюре";  

 "сняг шампанско";  

 "карфиол";  

 "лепкав сняг" и 

  "прах". 

 Ескимоските „очила“, предназначени  против увреждането на очите и снежна 

слепота, са изработени от еленски  рог и еленски сухожилия; 

 Когато стъпваме върху снега, той скърца. Този звук се издава от триенето на 

снежинките една в друга и натрошаването им; 

 Две трети от хората в света никога не са виждали сняг; 

 Известните американски изследователи на снега Уилсън Бентли и Уилям 

Хъмфри фотографират за „Атлас на снежните кристали“ 6000 (шест 

хиляди) различни варианта на снежинки;  

 Хионофобията представлява страх от снега. Хората с хионофобия изпитват 

страх от  всичко, свързано със снега. Страхуват се от падащия сняг, 

безпокоят се да не паднат в снега, плашат се да не ги затрупа сняг,  боят се да 

не попаднат  снежинки  в  устата им, тревожат  се  дали ще успеят да намерят 

пътя към дома, когато той е затрупан със сняг. Те разбират, че страхът им е 

неоснователен и странен, но не могат да го контролират.   

Но вместо да се страхуваме от снега, предлагам, докато Северина се събуди, да 

направим Снежен човек – весел и усмихнат. А след това да се радваме на слънцето, 

вятъра, природата и всеки идващ ден. И когато някой ден зимата отново пристигне със 

снежното си наметало, спомнете си за приказната енциклопедия „Вълшебството на 

снежинките“ и мен, Маргарита Павлова, защото написах тази книга с много любов, за 

Вас.   
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P. S. 

Всичко това се случи  на 2 декември… Много, много отдавна. На рождения ми 

ден  се  появи  снежинката Северина. Щастлива съм, че имах възможността да 

разговарям с една необикновена снежинка и да разкажа всичко това, на вас, 

читателите. През  зимата,  когато завали сняг, огледайте  се  и  знайте, че някъде 

около вас е Северина. А знае ли се, може да кацне и на вашето рамо, за да ви разкаже 

някоя чудновата снежна история. Толкова чудновата, като появата на снежинките 

от невидимите за  нашите  очи  пàра  и  студ.   

А сега аз, Маргарита Павлова, и снежинката Северина Ви благодарим, че 

прочетохте книжката „Вълшебството на снежинките“! И да знаете, днес ние сме 

много радостни, защото споделената радост е двойна радост.  
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За автора 

Маргарита Павлова е родена в град Кърджали на 2 декември 1969 година. 

Нейни книги са издадени в България, Руската федерация, Италия и Турция. Тя е автор 

на приказки за малки и големи. Носител е на много награди, но това което най-много я 

радва е любовта на нейните читатели.  И ако я попитате какво мисли за любовта, тя ще 

каже:  

- Аз донесох любовта до вашата врата. Излезте ѝ  я отворете.  Вие донесохте 

любов до моята врата. Излязох да я отворих.  

 

 

За художника 

Бесте Йълмаз Бербер е родена на 24 юни 2005 г. в гр. Кърджали. В момента е 

ученичка в VIII клас в Средно училище „Отец Паисий“ гр. Кърджали. Занимава се с 

рисуване от 6 годишна. Печелила е няколко призови места на общински, областни и 

национални конкурси за детска рисунка (1-во място в Национален конкурс 

„Вълшебният свят на Родопите“ през 2019 г., 3-то място в Национален конкурс 

„Вълшебният свят на Родопите“ през 2018 г., 3-то място в Областен конкурс „Родопски 

багри“ през 2018 г. и др.). През 2015 година илюстрира книгата с приказки преведени 

на турски език на кърджалийската писателка Маргарита Павлова, която е издадена през 

2019 г. в Турция под заглавието “Masallar” („Приказки“). Част е от екипа към Школата 

по изобразително изкуство при ОДК – Кърджали, който илюстрира помагалото на 

Областен съвет на БЧК - Кърджали озаглавено „Учим се да помагаме – мама, татко и 

аз!“, издаден през 2019 г. 
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Книгата е издадена с любезното съдействие на Златко Атанасов, директор 

на   СУ „Отец Паисий“ – Кърджали,  първото светско  училище в Източните 

Родопи  със  106 годишна история, доказало се във времето като място, в което 

учениците учат, творят, усвояват и затвърждават знания и умения. 

Възпитаниците на училището са успешни и достойни граждани на Република 

България, с които всички се  гордеем.  
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