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Защо говорим за това?
Защото с помощта на Амал много хора научават за трудния живот на децата
на сирийските бежанци.

Амал е необикновена кукла. Тя е много по-голяма от обичайното. Пътешествието ѝ от 8000
километра минава през Европа. То символизира съдбата на деца, които принудително са
напуснали родината си.

Амал е гигантска кукла на деветгодишно момиче от Сирия. Висока е 3 метра и половина. Тя е
тип кукла, наречена марионетка. Амал оживява благодарение на четирима души. Двама
движат всяка от ръцете ѝ и един придържа гърба. Четвъртият човек се намира вътре и ходи
на кокили. Той контролира движенията на главата, очите и устата на Амал. Така гигантската
марионетка разказва историята на сирийско дете, попаднало в бежански лагер в Европа.
Пътешествието на Амал започва през юни тази година на границата между Сирия и Турция.
Оттам тръгват всички, които напускат родната си Сирия. В страната се води война от 2011 г.
до днес. Това кара цели семейства да търсят по-добър живот в Европа. Родителите често са
принудени да сменят работата си, а децата да работят от малки. Сред тях има и сираци.
Амал изразява желанията на всички деца по света да имат право на образование и да са
щастливи. Пътешествието ѝ преминава през много градове в 8 европейски страни. Завършва
през ноември в Манчестър във Великобритания. Там се намира организацията, която е
решила да разкаже за децата бежанци с помощта на гигантската марионетка Амал.
Ако познаваш деца като Амал, помисли дали не можеш да им помогнеш. Понякога дори и
само една добра дума е достатъчна.
Ако пък искаш да научиш повече за марионетките, посети ателието в най-близкия куклен
театър. Там художниците и кукломайсторите ще ти разкажат и за други видове кукли.
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