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Родена е през 1981 г. в град Шверин, Германия. Още като дете с часове
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– Ще отскоча до пазара –
каза мама Зайка. – Ще се върна
бързо, а вие тук си играйте
заедно.
– Уф! – намуси се зайчето
Йози и седна унило на един
пън в градината.
Беше му криво. Даже много
криво.
На гости им беше дошла
Лена и сега тя и двете му
сестричета – Мира и Марта,
играеха на поляната.
Лена уж беше приятелка
и на Йози, но този път
това по нищо не си личеше!
Йози я беше чакал с нетърпение,
дори беше решил да Ӝ покаже
своето тайно скривалище
за морковчета.
Но ето че сега трите
момичета все измисляха игри,
на които Йози не искаше
да играе.

Първо сплетоха венци
от цветя и ги увиха
около ушите си.
– Ама че глупаво! –
процеди презрително Йози.

После направиха
чаено парти за своите
плюшени играчки.
– Още по-глупаво! –
каза си отчаяно Йози.

Когато чаеното парти
свърши, пяха песнички.
– Пей и ти с нас, де! –
викна му Лена.
Но Йози си запуши
ушите с лапи.

След това трите момичета
започнаха да играят на жмичка.
– Йози, няма ли да играеш с нас? –
попита Лена.
– Не! – сопна се сърдито Йози
и реши да ги дразни.
Заставаше пред скривалищата им
и гледаше право в тях. Така момичетата
за нула време разбираха кой къде
се е скрил и играта скоро им омръзна.
– Щом аз скучая, и сестрите ми няма
да се забавляват! – закани се Йози. –
Ще видят те!

