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МОМЧЕТО СЪС ЗВЕЗДА НА ЧЕЛОТО

АВТОР: ХАВИЕР БИЛБАО
В една далечна вълшебна страна, където морето докосва хоризонта, се
родило чудно момче със звезда на челото. То имало невероятната
способност да разказва приказки и не само да разказва, а да пее своите
приказки. Това били необикновени песни за сътворението. С всяка
песен, някъде в необятното, се раждал нов свят, нова звезда, нова
планета. Светлите дни на момчето били помрачени. Започнали да го
застигат сънища – те идвали от едно и също място, Синята планета.
Неговите песни сякаш не можели да достигнат това място.

Задавал се най-големият цветен Празник на Синята планета, на който
хората плетели венци, правели венчета от върбови клонки и боядисвали
шарени яйца. Този път обаче било различно. Сънищата на децата били
сиви и мрачни, лишени от цветове. Ако се върнела надеждата и любовта,
цветовете отново щели да изпъстрят Синята планета.
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МОМЧЕТО СЪС ЗВЕЗДА НА ЧЕЛОТО

Момчето със звезда на челото толкова искало усмивките и радостта
отново да засияят на детските личица, че свалило звездата от челото си,
разчупило я на малки парченца и пратило по едно сияйно зрънце в съня
на всяко дете от Синята планета. Докато децата спели тихо под топлите
си завивки, малките звездни зрънца засияли на челата на всяко дете, а
усмивките и радостта се върнали отново на детските им личица.

Оттогава децата на Синята планета са със звезди на челото, а майките
им често ги наричат „звездички”.

А какво станало с момчето и песните за сътворението? Уверявам ви, че
щом има звезди, цветове, радост и игри, то вероятно също е живо и
здраво някъде там, в своята далечна вълшебна страна, сред звездите.
Ако чуете децата си да припяват песни за сътворението, бъдете сигурни,
че те знаят защо и знаят къде е техният звезден приятел... и той вероятно
много им липсва!
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ЗЛАТНИТЕ РЪЦЕ

ЗЛАТНИТЕ РЪЦЕt

АВТОР: СИМЕОН МАРИНОВ

Имало едно време един златар. Той правел изящни изделия от злато.

Един ден банда разбойници го ограбили и взели всичкото   му
злато.Тогава мъжът казал:

-Главатарю, благодаря ти,че ми остави най-ценното нещо, което
притежавам. Него никой не може да ми вземе, то винаги ще е с мен.
-Казвай, къде е! - извикал главатарят.
  -Моите златни ръце! С тях ще изкарам повече от това, което може да
вземете.
Така и станало! Златарят спечелил повече отколкото му взели
разбойниците, а престъпниците били жестоко наказани.
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ХРАБРИЯТ МОМЪК

ХРАБРИЯТ МОМЪК

В древни времена имало чудна държава, където слънцето било топло и
гальовно, водата в реките и езерата била кристалночиста и лековита,
земята – богата и плодородна. Цветята били ароматни, а песента на
птиците – омайна. Хора и животни живеели в хармония и мир.

АВТОР: НИКОЛАЙ ПОПОВ

 Тази приказна страна била управлявана от мъдър и справедлив цар и
неговата царица. Те имали прекрасна дъщеря, красива като зората.
Щастието и радостта заливали двореца и цялата държава
благоденствала.
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ХРАБРИЯТ МОМЪК

- Ще открадна радостта им! Ще ги окова в страх! Ще излича жалките
усмивки от лицата им! – крещял магьосникът.

И той заповядал на своите слуги – гарваните да полетят заедно с него
към прекрасната страна. Литнали черните гарвани, хвърлил върху
двореца плаща си магьосникът и радостната глъчка спряла. Птиците вече
не пеели своите омайни песни, цветята изгубили аромата си. Водата в
реките станала мътна, плодородните полета посърнали, изворите
пресъхнали. Останал само един извор в малко закътано селце, където
яростта на магьосника не достигнала. Заизвивали се дълги опашки от
хора, които идвали да пълнят чиста вода.

През девет планини в десета живеел зъл и завистлив магьосник. Когато
наблюдавал във вълшебното си огледало щастливия живот в приказното
царство, сърцето му изгаряло от яд, гневни светкавици се стрелкали в
мрачния му замък.
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ХРАБРИЯТ МОМЪК

ХРАБРИЯТ МОМЪКt

В селцето живеел красив и храбър момък. Гледал той тъжната
върволица от хора, дошли отдалече, спомнял си за щастливия живот
преди и решил:

- Ще отида в замъка на магьосника! Ще премеря сили с него! Ще спася
народа си!

 Изведнъж до него, незнайно откъде, се появил окъсан старец.

- Гладен съм, синко! Помогни ми! Дай ми от твоята питка! – казал
старецът.

Въпреки, че били последните хапки, момъкът не се замислил и нахранил
клетия старец. После му дал и малкото останала вода в манерката.

Речено – сторено! Напълнил вода от извора, взел пита хляб и тръгнал на
път. Хората тъжно клатели глави:

- Жалко за младежа!

Дори и царят не повярвал, че може някой да се опълчи на злия магьосник.
Толкова бил съкрушен от ставащото в държавата му.

 Но младежът смело крачел напред:

- Ще успея! Трябва да има начин да победя!

Пътят бил дълъг и труден. Движел се в полумрак, защото слънцето било
закрито от гарваните на магьосника.

Един ден, изморен от дългия път, той седнал да си почине и да изяде
последните залъци от питата. Водата също привършвала.
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ХРАБРИЯТ МОМЪК

- Накъде си се запътил, синко? – попитал старецът.

Момъкът му разказал, а старецът мълчаливо го слушал. После бръкнал в
торбата и извадил оттам чудни неща – прозрачен бял камък, остър меч и
голяма червена кърпа.

- Ти не само си смел, но имаш много добро сърце! Тези три предмета
имат чудодейна сила. – казал старецът. После му показал как да си служи
с всеки един от тях. И както внезапно се появил, така и изчезнал.

Момъкът продължил по пътя си. Не след дълго пред него се появила
злокобна гора. Който се опитал да я премине, намирал смъртта си.
Момъкът извадил меча. Той бил бляскав и двуостър, развъртял го и  всяко
дърво, до което се докоснел, ставало на прах. Момъкът минал
безпрепятствено.

Скоро се появила огнена река. Хвърлил момъкът прозрачния бял камък в
реката – пламъкът угаснал и водата станала бистра, а камъкът се върнал
в ръката на младежа. Храбрецът преминал без усилие реката. Не след
дълго стигнал огромна планина, на върха на която била крепостта на
магьосника. Тя била с огромни зъбати кули, от които стражи изстрелвали
намазани с отрова стрели. Момъкът разперил червената кърпа и се
загърнал с нея. Тя го издигнала високо над крепостта. Стражите
изпращали срещу младежа своите отровни стрели, но те се строшавали
още преди да го доближат.

Магьосникът изпратил буреносни ветрове, огнени светкавици срещу
храбрия младеж, но напразно. Червената кърпа пазела юнака и той
неповреден стъпил точно пред трона на злодея.

-Как смееш да идваш тук, нищожество?! – изревал магьосникът.

https://www.igra4kite.com/article/hrabriyat-momak


ХРАБРИЯТ МОМЪК

ХРАБРИЯТ МОМЪК

Момъкът храбро го погледнал в очите, извадил двуострия меч, насочил
го срещу него и видял как злото създание става на прах под нозете му.
После обърнал меча към слънцето. Изведнъж хиляди бели орли
полетели срещу гарваните, които закривали слънцето. Сграбчили ги с
човките си и ги отнесли незнайно къде.

Цялата земя се съживила. Бликнали водните извори. Реките и езерата се
напълнили с риба, която плувала в кристалните лековити води. Полята се
отрупали със златни класове. Птиците запели своите омайни песни. Хора
и животни се изпълнили с радост.

Народът възторжено приветствал момъка. Царят и царицата го
посрещнали с разтворени обятия, а красивата принцеса го погледнала с
любов и възхищение.

Не след дълго вдигнали сватба. А на най - почетното място заемал
старецът. Сега той бил облечен в бляскави бели дрехи и се усмихвал,
знаейки, че всички заживели щастливо!
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ГЛАДИАТРИЯ

ГЛАДИАТРИЯ

Преди много години живял един принц. Той бил много храбър. Постоянно
искал да изживее някакво приключение. Баща му все му казвал:

- Внимавай, синко. Не прави толкова рискове.

Той му го казвал,защото си нямал друг наследник.

АВТОР: МАРТИН КОЙЧЕВ

Един ден принцът, който се казвал Исперих, решил да тръгне на поход.
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ГЛАДИАТРИЯ

ГЛАДИАТРИЯ

На следващата нощ те избягали. Но не знаели къде да отидат, затова
решили да отидат да се бият за земята, която Исперих искал, но загубил.
Отпочинали си и тръгнали на бой. Кой щял да победи? Гладиаторите или
войската на Сезар. Били се до последно, до последната капка кръв и
победили. Така гладиаторите основали своята държава- Гладиатрия.

На следващия ден Исперих събрал армията си и тръгнал. Вървели,
вървели той и хората му, прекосили реки, изкачили планини и след три
седмици стигнали до една прекрасна земя. Тя била осеяна с плодородни
земи, обширни зелени гори и пълноводни реки, но те не били
единствените, които искали тези земи. Трябвало да се бият за тях, но не
с кого да е, а с господаря на Евразия - Ром. Била кървава битка, били се
седем дни и седем нощи, но накрая легионите на пълководеца на Ром-
Сезар надделели. Исперих и най-доверените му хора направили
гладиатори, а другите избили.

Следвали трудни времена за Исперих. Но той не се отказал, бил се за
живота си. Печелел битка след битка и станал непобедим. Това му се
отплатило, след тези славни боеве, станал обичан и почитан, заради
своята храброст и сила. Един ден той събрал всички гладиатори и им
казал своя план за бягство. Те го подкрепили.
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ЕДНОРОГОТО КОЗЛЕ

ЕДНОРОГОТО КОЗЛЕ

Живели някога в двора на бедни дядо и баба пет козлета, три кокошки  и
едно магаре. Един ден, когато дядото излязъл с козлетата на паша, към
тях се приближило много странно козле с един рог и поискало да си
играе с тях. То било по-голямо, имало странни дълги крака, дълга опашка
и само един рог на главата си. Козлетата му позволили да остане с тях,
макар да не го харесвали много. Техният собственик, дядото, много се
зарадвал на новодошлото козле – щели да си имат още една козичка да
им дава мляко, с което се прехранвали. А козлетата много обичали
дядото и бабата и каквото те кажели, било закон за тях.

АВТОР: МИХАИЛ ДЖЕНКОВ
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ЕДНОРОГОТО КОЗЛЕ

ЕДНОРОГОТО КОЗЛЕ

На сутринта, като се събудило, видяло неочаквана гледка пред себе си.
Пред погледа му се ширела огромна поляна, а по нея тичали още много
такива козлета като него с един рог. Те били високи, грациозни, с дълги
цветни опашки и много красиви. Козлето не можело да повярва на очите
си. Изправило се и що да види – то било съвсем същото като тях. И щом
го забелязали, се приближили към него и поискали да си играе с тях.
Козлето с радост приело поканата им. Когато се затичало, забелязало, че
и неговата опашка е станала такава цветна и красива като техните.
Другите му обяснили, че то не е козле, а еднорог като тях. Затова имал
само един рог. И то не какъв да е, а рог, който прави вълшебства и
изпълнява желания.

Щом отминал топлият сезон и дядото вече не извеждал козлетата навън,
за него станало още по-трудно по цял ден с останалите в кошарата. По
цял ден трябвало да слуша подигравките им. Една нощ, след като дълго
лежало будно и не могло да заспи, козлето решило да напусне дядовия
двор и да търси щастието си някъде другаде. Нямало какво да вземе със
себе си, просто бутнало резето и тръгнало. Вървяло цяла нощ по
пътеките в близката гора с надеждата да открие местенце, на което да
се приюти. Накрая, останало без сили, се сгушило до един дънер и
заспало.

И така, козлето заживяло в двора с другите животни. Дядото и бабата се
грижели много добре за тях  – всеки ден им давали храна и вода, а след
това по цял ден тичали на воля. Макар, че имало подслон и храна, козлето
било тъжно и нещастно – другите козлета му се подигравали, не искали
да играят с него, бутали го с рогата си и го гледали с насмешка, заради
самотния му рог. Кокошките кълвяли главата му, за да открият къде се
крие вторият му рог, а магарето се приближавало до него и започвало да
реве и да се смее гръмогласно срещу него.
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ЕДНОРОГОТО КОЗЛЕ

ЕДНОРОГОТО КОЗЛЕ

Споделило с новите си приятели идеята и поели към стария му дом.
Когато красивото стадо еднорози се появило там, всички животни в
двора ахнали пред красотатата им и не могли да повярват, че и техният
стар познайник – козлето с един рог – се връща при тях и ще им помогне
да живеят по-добре. Засрамили се заради обидите и подигравките, с
които го обсипвали и с наведени глави започнали едно след друго, да му
искат прошка и да му се извиняват. А дядото и бабата били толкова
щастливи, че в очите им се появили сълзи. Поканили добрият еднорог да
остане при тях, но той им отказал, сбогувал се и тръгнал със своите
приятели по широкия свят да правят добрини.

Козлето било толкова щастливо, че веднага си помислило, че ще се
върне при дядото и бабата и ще им помогне да заживеят в по-добър дом
и по-богато.
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СТРАНАТА НА ДОБРОТО

Вече сме във ваканция. Бях сама вкъщи. Скучно ми е. Приятелите ми са
на почивка с родителите си. Реших да нарисувам морето, моето море.
Времето минава бавно.Тик-так, тик-так….много бавно…
И изведнъж.

АВТОР: Назлъ Кьороглу

- Помощ, помощ, аз съм под водата! Ехо, има ли някой? Но чакай! Аз как
дишам под вода?! Ехо…..
- Бълбук, бълбук! – обажда се някой отнякъде. - Ти си в морското царство.
- А ти коя си?
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МОЯТА ПРИКАЗКА- ЧЕТВЪРТА ЧАСТ

СТРАНАТА НА ДОБРОТО

- Помощ!!! Помощ!!!
- Ей, сега ще те науча!- извика моята спътница и заплува в посоката на
силния вик.
Нямах избор и заплувах след нея. Една мидичка си беше отворила много
широко устата и не можеше да я затвори, защото перличката в нея беше
много голяма. Моята другарка грабна един камък и...

- Ти си русалка!
- И ти си русалка!

Тогава се огледах. Аз наистина бях русалка. Много, много странно....

– Е, хайде, ела след мен! Искам да ти разкрия красотите на нашето
кралство!
Последвах красивото морско момиче. Тук всичко сияеше и се вихреше в
танци. Имаше невероятни неща- морско училище с учители медузки,
магазин за домашни любимци, които бяха акулки с млечни зъбки и
наморници. Имаше даже и фонтани, от които извираше шоколад!
Фантастична страна!

Изведнъж някой извика силно:

- Чакай, какво правиш!!!
– Как какво.....така се прави, когато някой вика...
- Поспри, там където аз живея е различно, нека да ти покажа.

Пред мен се появява една красива жена, с дълга зелена коса, сини очи,
ослепителна усмивка.
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СТРАНАТА НА ДОБРОТО

- Такъв е моят свят. Добри сме и си помагаме. 
- Заслужаваш награда! - извика Нептун. Ето ти един сандък с диаманти и
тази перла. 
- О, не Ваше Височество....Благодаря Ви, но на мен ми стига, че успях да
направя добро!
-ДОБРО!!! Какво е това ДОБРО?
- Не знаете ли? Аз ще Ви разкажа. Добротата ти дава приятелство,
усмивки. Хората, които са с добри сърца са възпитани, мили. Да утешиш
някой, да го изслушаш, да помогнеш на някого в беда, да се извиниш,
когато си обидил- това те прави красив човек.Това прави живота като
приказка.Това е част от Добротата.   Да те гушне мама, да те вдигне на
рамене тате и да докоснеш с носле розовите облачета.....Как ми
липсват.....

- Такова нещо не съм очаквала, вече си мислех, че ще съм със счупена
черупка.
- Защо го направи, откъде го научи?- попита ме и русалката.
Обърнах се. Целият морски сбят се бе събрал и ме гледаше мълчаливо.

-Благодаря, благодаря, благодаря!
И така хиляди пъти....Не можехме да спрем мидичката.

Някой разроши косата ми....Отворих очи. Мама! Сънувала съм. Нещо
заблестя. ....
Една розова перличка, погледнах я. На нея пишеше: 
“ За момичето дошло от страната на Доброто!“

Отидох до изплашената мидичка. Внимателно я взех и я прегърнах, леко
извадих голямата перличка и тя затвори уста, но тишината бе само за
малко:

https://www.igra4kite.com/article/stranata-na-dobroto


ПЧЕЛИЧКИ

ПЧЕЛИЧКИ

Имало едно време две пчелички.Те били много работливи. Имали си и
детенце- Работливка! Тя много обичала да се труди и да събира мед, но
за жалост нямала с кого да си играе, защото за зла участ всички пчелички
изчезнали от земята. Но майка ѝ разказвала как на другия край на света
има друга пчеличка и как те един ден ще се открият.

АВТОР: ИВАЙЛА СТОЯНОВА
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МОЯТА ПРИКАЗКА- ЧЕТВЪРТА ЧАСТ

ПЧЕЛИЧКИ

-О,Боже, кой е там? - казала тя с уплашеното си гласче. Ами ако великан
или по-лошо, ако има някой див звяр, който обича да яде пчели! В този
миг видяла няколко мухички с големи шапки, доста бъбриви при това.
Заприказвали се.

Но тази вечер било много тъмно, а Работливка била толкова изморена,
че нямала сили да търси благоуханно цвете, за да си полегне в него.Тя
видяла един голям и студен камък, без да се замисли си легнала и
бързичко се понесла на крилата на съня. Kогато се събудила - какво да
види- била паднала мъгла и тя не виждала нищо. Натъжила се малката
пчеличка. Та сега как ще продължи своя път. И точно в този момент чула
шум.

Само надеждата, че ще открие онази загубена пчеличка, я утешила. И
така Работливка поела на дълъг път. Преминала през планини и морета,
срещнала много странни същества, а някои от тях били и зли, но
смелостта ѝ за миг не я напуснала и тя продължила да търси. Когато се
изморявала от дългия път си намирала някое уханно цвете, сгушвала се в
него и бързо заспивала от умора.

И така Работливка растяла и помагала на своите родители до онзи ден, в
който те остарели и се споминали. Малката пчеличка много тъгувала, но
силно стискала устни и не издавала нито звук. Защото знаела, че само
едно тихичко и тъжно „БЪЗЗ” да издаде….и ще се превърне в огромна
черна буболечка и никога няма повече да лети. Затова стискала силно
устнички, притискала малкото си хоботче в листенцата на момината
сълза. А тя, звъняла и разнасяла на далеч мъката ѝ.
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И така те помогнали на Забраванка да намери дома си. Тя удържала на
думата си и изпълнила най-съкровеното им желание. Цялата гора се
напълнила с работливи пчелички. Всички заживели щастливо и задружно
и често помагали на Забраванка да намира дома си.

Двете пчелички се спогледали с учудване. Те имали само едно желание
и то е да се върнат всички пчелички. Излезли всички от къщичката и
тъкмо съставяли план как да открият дома на феята, от небето паднало
едно красиво цвете. Яяяя, май не било от небето, а от едно много
странно дърво, а на дървото - една къщичка. Ами да, домът на феята!

И поела на път малката пчеличка, но вече не била самичка. Намерила си
верни приятели... е малко бъбриви, но пък винаги щастливи. И ето
случило се чудо, на една полянка имало една красива къщичка, а пред
нея прекрасна цветна градинка и една пчеличка. Зарадвала се
Работливка. Прегърнала другата пчеличка и всички дружно влезнали в
къщичката. Но както си говорили и се подслаждали с вкусен цветен
прашец, изведнъж някой почукал на вратата:

- Ехооо има ли някой тук ? -и една малка руса главичка се показала на
вратата.
- Аз съм феята Забраванка и забравих къде живея, ако ми помогнете ще
изпълня най-съкровеното ви желание!

Работливка разбрала доста неща за дивата гора и за всички буболечки и
за някакава пчеличка...Някаква „Каквo”??? ...Пчеличка ли?! Зарадвала се
Работливка. Целунала всяка мушичка и шапките им големи, те сякаш вече
не били толкова странни. Всичко навред засияло. Дори мъглата
изчезнала.
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Имало едно време една чудна планета. Тя била Планетата на магиите,
вълшебствата, приказките. Но там живеело едно дете, в което нямало
никаква магия и никой не си играел с него.

Когато пораснало, то станало лош човек, който мечтаел да завладее тази
Планета. Изобретил машини, с чиято помощ станал силен като великан и
успял да сбъдне мечтата си. И всички станали мрачни и тъжни като него.

АВТОР: МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА

Е, не всички....Три деца- Ева, Стефи и Лили, които не били докоснати от
магията, защото били в библиотеката, а там били защитени. Те се
разхождали в парка, забелязали, че всичко било мрачно. Хората не се
усмихвали. Изведнъж се появила една мрачна врата сред Нищото.
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МОЯТА ПРИКАЗКА - ЧЕТВЪРТА ЧАСТ

ЕДИН ВЕСЕЛ СВЯТ

- Къде сме попаднали? Това не е нашата Планета.- казала Ева.
- Уж всичко е същото......но ....-прошепнала Лили.
- Толкова е сиво, толкова е тъжно....Недоумявам как може да има толкова
мъка...- просълзила се Стеф.

Но не успели да извикат още веднъж, защото всичко утихнало и те се
изтърколили на полянката в парка. Но всичко било различно. Нямало ги
децата, които ритат топка и се люлеят на люлките. Нямало ги хората,
които разхождат домашните си любимци. Даже щандът за сладолед и
фреш липсвал. Всички хора били с тъмни дрехи, мрачни лица, изпълнени
с тъга сърца.

- Вижте тази врата! Хайде, да надникнем!- предложила Лили.
- Добре, хайде, какво чакаме!!!- каза Ева.
- След мен!- извика Стеф.

Още щом преминали през вратата, тя се затръшнала след тях и те се
залюлели на всички страни.

- Олеле!!!- извикали трите изплашени приятелки.

Те вървяли много смутени. Изведнъж пред тях се изправил огромен
дворец. Той също бил сив, с високи мрачни кули, черни прозорци и
каменни стени. Стражите веднага ги спрели. Завели ги при своя крал.

– Ваше Мрачно височество, това са нарушители.
– Какво правите в моя дворец?- казал кралят със сънен глас, защото
изобщо не се наспал.
– Защо е толкова тъжно тук?- не се страхували трите момичета.
- Защото това е моята мечта! – Извикал гневно кралят.
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Стефи започнала да чете на краля. Той се събудил, заслушал се и се
засмял на приключенията на баба Цоцолана.....И светнало слънцето в
целия си блясък. И се разлял смях навсякъде.....Станало цветно.

Ева отишла в компютърната зала и пуснала забавни детски филмчета.
Лили отишла в телевизионното студио и започнала да предава наживо
„Най-смешните новини“. А Стефи отишла в библиотеката и поставила в
ръцете на краля и всеки поданик по една приключенска книга: “Емил от
Льонеберя“, 
„Пипи Дългото чорапче“, „Патиланци“, “Непослушковци“, „Малкият Никола“
и др.

Момичетата се спогледали. Намигнали и запяли приспивна песен....“Лека
нощ и лек сън....“
Захъркал кралят. И в съня си бил намръщен. Заспали и стражите.

- Нямаме много време , момичета!- прошепнала Стефи. Аз отивам в
библиотеката, а вие знаете какво трябва да сторите.

Кралят направил трите момичета съветнички-библиотекарки. Те
помагали на хората като откривали подходяща книга за проблема. И така
всички заживели весело и щастливо.
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Имало едно време един млад рибар на име Юго. Всеки ден, рано
сутринта, той влизал в морето със своята лодка. Целият ден прекарвал в
морето, а късно вечер се прибирал вкъщи. Там го очаквало само
неговото гълъбче. Юго и сам не разбрал как се привързал толкова много
към малката птичка. Един ден я намерил кацнала на прозореца на стаята
му. Гълъбчето стояло там и не си тръгвало. Малко по малко той свикнал с
него и с нетърпение очаквал да се прибере вкъщи и да чуе птичия му
поздрав.

Един ден, когато Юго изваждал мрежата си от морето, той видял, че в
нея се е заплело необикновено създание. Това било чудно хубава
девойка с рибешка опашка.

АВТОР: МАТЕЙ ЦВЕТАНОВ

-Значи русалките наистина съществуват?!- прошепнал Юго. Той не
можел да откъсне поглед от нея.
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Юго се разбудил на брега на морето. Съзрял на брега лодката си. До него
седяла русалката и ридаела.

Напразно я викал Юго. Нямало и следа от нея.

Прибрал се умислен вкъщи. Дори не обърнал внимание на гълъбчето. Не
успял да мигне цялата нощ, а на сутринта, още по тъмно, излязал отново
с лодката си в морето. Влязал толкова навътре, колкото никога до сега.
Изведнъж се извила страшна буря. Морето се бутувало, а небето
почерняло.Лодката се тресяла и пълнела с вода. Юго не успял да я
удържи и паднал в морето. Напразно се мъчел да изплува. В следвашия
миг всичко било само морска пяна...

-Защо плачеш, красиво създание?

Русалката само го погледнала, извъртяла се и се хвърлила в морето.

-Не отново! –извикал Юго.

Прибрал се още по-тъжен у дома. Дори не погледнал гълъбчето, което го
очаквало, както винаги.

-Пусни ме да се прибера вкъщи.-изрекла русалката.

- Не мога, искам да останеш с мен.-чул се да казва Юго.

В същия миг русалката се извъртяла и успяла да се гмурне в морето.

На сутринта, още по тъмно, Юго се подготвил да излиза. Гълъбчето
кацнало на рамото му.
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Влязал Юго отново с лодката си в морето, но този път не бил сам.
Гълъбчето било с него. Изведнъж се извила ужасяваща буря. Морето
гърмяло, небето-трещало. Юго едва удържал лодката. В един миг той
съзрял русалката. Тя плувала съвсем близо до лодката. Юго така се
зарадвал, че без малко да изпусне управлението на лодката си. В този
миг, гълбчето започнало да пърха силно с крила. Колкото повече пърхало,
толкова повече морето се успокоявало. Скоро съвсем утихнало. Голяма
луна изгряла в небето. В този миг гълъбчето се превърнало с чудно хубав
момък, а до него стояла неземно красива девойка.

-Юго, ти ни спаси! Аз и моята сестрица бяхме омагьосани от Морския
цар. Само истинската любов и грижа можеше да развали проклятието.

-Ти оставаш тук!

Юго не можел да повярва на ушите си.

Но птичето не помръднало.

Скоро рибарят и девойката се оженили. И били много щастливи! А брат и
се върнал в царството си, защото той бил принц.

-Оставаш тук!- повторил Юго.

-Ех, колко си упорито! Хайде, идвай тогава.

Но напразно. Птичето продължавало да стои на мястото си.
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Андрей скоро щеше да стане на 11 години. Колко хубава възраст! Но той
беше тъжен.

- За първи път ще бъда съвсем сам на рожденият си ден!

АВТОР: БОРИС ЦВЕТАНОВ

Майката   и таткото на Андрей бяха под карантина и оставаха още 2
седмици до края и. Те живееха в малката къща на двора и не трябваше
дори да се доближават до детето си. Бяха му донесли много подаръци от
пътуването си в чужбина. Огромната купчина с пакети стоеше в антрето
на голямата къща, където живееше Андрей. Всеки ден той минаваше
няколко пъти покрай тях, но не ги докосваше, за да не развали
изненадата.
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РОЖДЕНИЯТ ДЕН НА АНДРЕЙ

Изведнъж чу трясък в антрето. Изтича с боси крачета по дървените
стълби и що да види: безброй малки мравки носеха най-големия му
подарък, а огромната подредена купчина с пакети се бе сгромолясала на
пода.

Андрей нямаше братя или сестри, но имаше малко пухкаво зайче, което
много обичаше и беше най-верният му приятел. Двамата обичаха да си
играят на криенца или пък се състезаваха кой е по-бърз. Чудно зайче
беше Пухи!

-Какво се случва тук? Нали сме само ние двамата, Пухи?

Една смела мравка се отдели от останалите и каза:

Един ден Андрей забеляза, че един от подаръците му е изчезнал.

Вечерта Андрей не успя да заспи. Утре щеше да бъде неговият рожден
ден.

-Как така твоите? Ние ги намерихме, значи са наши!

-Странна работа! Пухи, ти знаеш ли нещо за това?

Нямаше и следа от подаръка. На следващата сутрин отново един
подарък липсваше. Цял ден го търсиха, но напразно.

-Вие какво си мислите, че правите? Това са си моите подаръци!-
възмутено възкликна Андрей.
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Мравките тръгнаха в колонка и поведоха Андрей към мазето.

-В твоят дом ли?- учудено възкликнаха мравките в хор-Та това е нашият
дом!

-Значи, вие наистина живеете тук? Ама какви са всичките тези неща?
Ето къде е била моята кутийка с бонбони…Толкова е странно! Никога не
бях се замислял, че всички хора и животни живеят заедно! Значи, аз няма
да съм съвсем сам на рождения ми ден! Знаете ли... заповядайте утре на
парти! А сега, мисля, че вече е време да си лягам.

-Ама , вие чувате ли се?- Андрей не можеше да повярва на ушите си.

На сутринта Андрей се събуди щастлив.

- Ами, да, ела да ти покажем нашите съкровища.

Това са моите подаръци, които мама и татко ми донесоха. Не стига, че ще
съм съвсем сам на рождения ми ден, ами вие искате да ме оставите и
без подаръци!

-Тук трябва да има някаква грешка! Ние обичаме да събираме разни
неща. В крайна сметка, една мравка никога не знае какво ще и потрябва!
Затова когато намерим нещо, ние си го взимаме. Не случайно Природата
ни е създала да можем да носим толкова тежки неща!

-Но не може просто така да влизате в дома ми и да си вземате каквото
ви хареса!

- Пухи, ела да чуеш какви ги говори тази мравка!
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Андрей и Пухи изтичаха бързо долу и що да видят- всички подаръци бяха
там...и дори имаше още една мъничка кутия, която Андрей не бе виждал.
Бързо я отвори и какво мислите, че имаше вътре? Кутийката му с
бонбони!

-Пухи, хайде да видим какво има в онези пакети!
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АВТОР: ВЕРОНИКА ТАНЕВА

Едно   леопардче   живееше   със   семейството си в   Джунглата. То не
беше смело като другите леопардчета. Беше  много  плахо и боязливо.

Когато тръгна на училище,стана още по-страхливо и не смееше да ходи
на лов със своите съученици. Затова всички му се подиграваха. То се
опитваше да се пребори със страха си, но все не успяваше.

Веднъж, докато се прибираше вкъщи, то срещна един голям и умен слон.
Най-мъдрото   животно в Джунглата, което всички уважаваха и обичаха.
Слонът спря, погледна  го ласкаво и му рече:

https://www.igra4kite.com/article/leopardcheto-i-strahat
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-Смел – отвърна малкото животинче.

-Тогава трябва да се пребориш със своя страх!

-Но аз не знам как! И каква пише, че ще е моята съдба, ако остана
страхлив? Ами ако се променя? Кажи ми, моля те! – каза през сълзи
леопардчето.

-Чух, че ти, Леопардче, си твърде боязливо. Затова искам да ти покажа
нещо.То ще ти бъде много полезно.

И той го заведе в една   непозната пещера. Там   имаше   много рисунки,
издълбани върху стените.

-Тук е изобразена твоята съдба –рече му той. – Твоята съдба, ако
продължиш да си страхлив и твоята съдба, ако станеш смел. Това, какъв
ще си ти, зависи само от теб. Ти какъв искаш да бъдеш?

– Добре, по-спокойно, мъниче. Ще ти обясня. Ако останеш страхлив, няма
да можеш да ловуваш и ще умреш от глад. Ако пораснеш смел, ще
оцелееш в Джунглата.

–Да, но как да се променя? – попита леопардчето.
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-Аз бях млад и боязлив. Бях точно такъв, какъвто си ти сега. Но това ми
донесе много беди. Всичко, което ще ти кажа аз днес, ми го каза някога
моята майка – на това място той погледна тъжно. – Вътре в нас живее
една покровителка – това е собствената ни смелост. Трябва само да я
откриеш в себе си и да я повикаш. Когато сме храбри, тя винаги се
гордее с нас.  Ако не успеем  – трябва само да повярваме, че съществува
и да я повикаме. Тя непременно ще дойде и ще ни преведе през
трудностите.  Всички можем да бъдем смели, но някои така и не  узнават,
че нашата спасителка живее в самите нас. Да не успеем да открием
силата в себе си е тъжно.

Леопардчето послуша добрия мъдър Слон. След време, когато порасна,
стана най-смелият и най-умелият ловец в цялата Джунгла.
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МОЯТА ПРИКАЗКА
Първият приказен конкурс на онлайн магазин 
проведен съвместно с пространство за детско писмено
творчество "Разкажи ми приказка" събра близо 60 авторски
произведения на деца от цяла България! Това е наистина
невероятно и също толкова прекрасно! Всички истории ни
развълнуваха и ни пренесоха в други световемагични, мистични,
интригуващи, забавни и най-вече изпълнени с много мисли и
усещане за добро, обич и състрадание. Затова решихме да
създадем поредица от няколко електронни книжки, в които да
включим всички произведения, участвали в конкурса! Дано Ви
хареса! Благодарим Ви и Ви чакаме отново, за да ни разказвате
приказки!
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