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Марина Кремер 

Родена е в Русия през 1974 г. Като малка тайно украсява 
стените на детската си стая с мотиви от любимите си приказки. 

По-късно рисунките Ӝ започват да красят ученическия вестник. 
В края на 90-те години тя заминава да живее в Германия, 

където следва визуална комуникация и графичен дизайн в град Щутгарт. 
От 2007 г. работи като илюстратор на свободна практика 

и живее в град Лудвигсбург заедно със семейството и котарака си.

Райетата на 
тигърчето Макс

и неговите приятели



Тигърчето Макс седеше пред огледалото 
и съскаше срещу отражението си.

– Глупави райета! – изръмжа гневно то. – 
Не ги искам вече!

– Че защо? – учуди се зайчето Емил.
– Защото искам да съм като 

останалите животни в гората. 
Което ще рече: без райета!

– Но и други животните имат райета – 
възрази му Емил. – Енотът Ник например 
е с раирана опашка. А едно време и 
глиганката Марика беше на райета...

– Но сега не е! – тропна с крак Макс. – 
Да бях само с раирана опашка, щеше да 
е чудесно. Но аз имам райета навсякъде. 
Даже и по главата си!

– Добре. Разбирам, че искаш да ги 
махнеш – въздъхна Емил. – Но как 
смяташ да го направиш? 

Тигърчето вдигна рамене.
– Не знам, ти имаш ли идея?



Зайчето се замисли.
– Можем да скрием райетата ти с листа от дърветата! Ще ти 

направя костюм – предложи то.
Макс го изгледа изненадано, но зайчето мигом се залови за работа.

– Стой, спри! – 
викна зайчето Емил 
и хукна след него.

– Ето, готово! Облечи го! – рече накрая то. – Така райетата 
ти вече няма да се виждат!

– Да знаеш, че този костюм не е особено удобен – оплака 
се тигърчето.

То се опита да направи една крачка, препъна се, катурна 
се на земята и се изтърколи надолу по склона.


