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Марти, Лина и мама вървяха към къщи.
– Мамо, у Софи ще си имат бебе – каза Лина.
Мама мълчеше. Не каза нито думица.
– Не е честно! – ядоса се Лина. – Софи винаги получава
каквото поиска. Не може ли и ние да си имаме бебе?
Този път мама я погледна малко особено, засмя се и отвърна:
– И ние ще си имаме бебе.
Лина я зяпна:
– Наистина ли?
– Да, наистина. Но ще мине известно време, докато бебчето
дойде на бял свят.
– Ама как така ще дойде? С кола ли? – попита Марти.
Мама се разсмя.
– Не, то расте в корема ми, като всички бебета. Но за да порасне
толкова, че да се роди и да дойде при нас, е нужно време.

Колко време расте бебето в корема на мама?
Бебето прекарва в корема на мама около девет месеца. Това време
се нарича бременност. При някои животни бременността продължава
по-дълго. Слониците например носят бебетата си в корема цели
22 месеца – почти две години! Хамстерите обаче раждат малките си
само след 16 дни – това е малко повече от две седмици.
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– Обаче трябва да си имаме братче! – заяви Марти. – Искам бебето
да бъде братче.
Лина скочи в една огромна локва:
– Не! Аз искам сестричка. Може ли да направиш така, мамо? Може
ли да бъде сестричка?
Мама поклати глава.
– Не. Това не зависи от мен. Вече е определено дали бебето
ще е момче или момиче. Само че аз все още не знам какво ще е.
А пък и няма никакво значение. С татко ви страхотно се радваме,
че ще си имаме още едно бебче. Точно толкова, колкото се радвахме
и за вас двамата.
– Точно колко страхотно се радвахте за нас? – попита я Марти.
– Поне сто хиляди килограма страхотно – погали го мама.
– А ти откога знаеш, че и ние ще си имаме бебе? – попита Лина.
– Отскоро. В началото обаче не бях сигурна дали бебето ще иска да
остане при нас. Затова на никого нищо не казвах.
– Затова ли все лежеше на дивана? – попита Марти. – За да е удобно
на бебето и да остане с нас, нали?
Майка му се усмихна.
– Знаете ли, когато жената носи в корема си бебе, често мнооого се
уморява. Затова понякога е в ужасно лошо настроение. Забелязахте
това, нали?
Изведнъж мама клекна и силно гушна Лина и Марти. И то по средата
на тротоара!
– Искам да ви се извиня за лошото си настроение. Извинявайте!
Извинявайте... Извинявайте... – повтаряше тя.
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Какво ще бъде бебето – момче или момиче?
В самото начало никой не знае. Лекарите могат да разберат това, когато бебето в
корема на мама е поне на четири месеца, дори на пет. Лекарят преглежда мама с
апарат, наречен ехограф. С него вижда бебето вътре в корема и даже може да му
направи снимки, макар и не цветни. На някои снимки дори се вижда лицето му.

Колко голямо е бебето сега?
Бебето вече е на около три месеца и е дълго около десет сантиметра –
малко повече от татковия показалец. То тежи едва 80 грама –
колкото едро кокоше яйце, но вече изглежда
досущ като мъничко човече.
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– Гледай, Лина! – прошепна Марти. – Виж онзи мъж с големия
корем! Сигурно в него има бебе.
– Глупости! – шепнешком му отвърна Лина. – Мъжете не могат да
имат бебета.
– Могат, и още как! Точно като жените! – тропна с крак Марти.
– Мамо, нали мъжете не могат да имат бебета? – попита Лина.
– Е, не е съвсем така. Мъжете не раждат, но стават бащи и имат
деца. Ето, тати има вас. Вижте какви чудесни деца имаме двамата
с него – каза мама. – Двамата заедно.
– Да, но само ти си ни носила в корема си, нали? Или тати е носил
Марти, а пък ти – мен?
– Не – поклати глава мама. – Аз носих в корема си и тебе, и Марти.
– Видя ли? – оплези се Лина на Марти.
– Това не е честно! – намръщи се Марти. – Защо мъжете не могат
да раждат деца?

ошли,
Добре д
Лина!
Марти и

С Лина

6

и Март

и

– Защото само момичетата и жените имат в тялото си нещо, което
мъжете нямат. Нарича се утроба, или матка. Матката е като малка
хралупка. Докато е в корема на мама, бебето живее в нея. Там е на
топло и не може да му се случи нищо лошо. Матката много прилича
на балон. Когато в нея расте бебе, тя се разтяга и става все по-голяма,
за да има място за бебето.
– Мамо, а като се разтяга така, може ли да се спука?
– Не, стените ѝ са много здрави. Когато бебето порасне достатъчно
и стане време да се роди, стените на матката започват да се свиват
и отпускат. Така избутват бебето към специален отвор между краката
на майката, докато то излезе при нас.

Орех, круша или балон
Матката при момиченцата е голяма колкото орех. При жените е по-голяма –
колкото дребна круша. Намира се зад пикочния мехур и малко над него.
Когато в нея расте бебе, тя се уголемява и притиска мехура. Затова
бременните жени често-често трябва да тичат до тоалетната. От матката
към яйчниците излизат две маточни тръби. Наричат се и яйцепроводи.
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