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В СТРАНАТА НА ПЕПЕРУДИТЕ

В СТРАНАТА НА ПЕПЕРУДИТЕ

В една градина живеела пеперудата Дима. Тя имала странна къща – една

огромна тиква ѝ служела за хол, а диня – за кухня.

Дима много обичала сок от диня. Тя често си мечтаела в своето кресло

от портокал да отиде на бал.

Веднъж принцът на пеперудите Бътерфлай разпратил покани до всички

жители на своята страна да участват в големия пролетен бал. Дима

веднага облякла роклята си от маруля, защото зеленият цвят бил

модерен тази година, и се запътила към двореца.

АВТОР: АНДРЕА-ЛОРА ДЕНЕВА
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В СТРАНАТА НА ПЕПЕРУДИТЕ

     – Довиждане, принце! Някой ден пак ще потанцуваме! – усмихнала се

Дима.

Двамата се понесли под звуците на вълшебната музика. Принцът ѝ

разказвал за цветята, които мечтаят да полетят като пеперуди. Дима го

гледала влюбено...

Изведнъж някой звъннал на вратата. Дима се сепнала. Кой нахълтвал в

приказката ѝ? Водното конче искало да я заведе на разходка – било

открило ароматна водна лилия с чудесен нектар!    

Дима не можела да повярва: самият принц на пеперудите я канел на

танц!

Из цялата зала се чувало пърхане на криле, а подът бил поръсен с

пеперуден прашец. Всички били много красиви и щастливи, както

можело да бъде само на пеперуден бал.

Изведнъж вратите на залата се отворили и някой високо извикал:

     – Принцът на пеперудите!

Сърцето на Дима започнало да пърха от щастие. Бътерфлай се отправил

към нея:

     – Уважаема принцесо, мога ли да Ви поканя на танц?
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ПРИКАЗКА БЕЗ КРАЙ

Имало едно време едно малко момиченце на име Вяра, което живеело в

малко градче в Предбалкана, разположено между два големи града –

Велико Търново и Габрово. Градчето  се именувало  Дряново. Вяра

живеела в краен квартал, в малка гарсониера, заедно със сестра си -

близначката и Катя и техните майка и баба – две момиченца и две жени

на едно място – Женско царство. Те си живеели като едно щастливо,

макар и непълно семейство, но винаги се усещала една празнина, една

липса, отсъствието на бащата на Вяра и Катя в живота им. 

АВТОР: ВИКТОРИЯ НЕДЯЛКОВА
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ПРИКАЗКА БЕЗ КРАЙ

Първоначално заживели при родителите на бащата-техните баба и

дядо, по-късно се преместили на квартира. Вяра и Катя посещавали 

детска градина, имали си приятели, дните им минавали в смях и

веселие. Но майката работела и имала и нощни смени, често се

налагало баща им да ги гледа, а не винаги той се справял добре.

Момичетата били поразглезени от времето, през което са ги гледали

майка им и баба им, не били и свикнали как се живее с баща. Когато се

налагало да ги приспива той, им липсвали приказките и песничките на

мама. Не им купувал и лакомства през деня, на които децата също били

свикнали.

Таткото изоставил близначките още като бебета и те го познавали само

от снимките, но както всяко дете Вяра и Катя също много искали да

видят баща си. Децата вече били навършили четири години, когато

баща им се появил отново в живота им. Той бил родом от гр. Велико

Търново и живеел там, заедно с родителите си, и въпреки близкото

разстояние между градовете, през годините не проявил желание да

види своите деца. След четиригодишна раздяла, в името на децата,

родителите им взели решение да се съберат и да заживеят в дома на

бащата в град Велико Търново. Децата били много щастливи, когато

разбрали новината. Радвали се, че ще живеят заедно с татко си и ще

имат пълно семейство. Но тъй като били още малки и не разбирали, не

знаели какво ги очаква за в бъдеще. Не подозирали, че между

родителите им вече няма любов, нито дори обич, свързвали ги само те -

техните деца.                                            
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 Родителите им често се поскарвали, а децата не разбирали защо обичта

от страна на майка им и от страна на баща им, спрямо тях е различна,

обяснявали си го с факта, че бащите по принцип са по строги, но не

усещали бащината любов и ласка.   

Един ден Вяра се разболяла. Имала болки в корема. Една лекарка

поставила диагноза апендикс и насочила детето към специалист, но той

не установил наличието на такъв и казал, че няма нужда от операция.

След боледуването на близначката, майката и бащата на двете деца

били изплашени и взаимоотношенията им се подобрили, но не за

дълго. Дори децата усещали, че скоро родителите им отново ще се

разделят. Бащата търсел различни оправдания, за да се раздели с майка

им и един ден те наистина се разделили. Пребиваването на децата при

баща им продължило една година и за тях това било по-скоро

приключение, или промяна в мястото начина им на живот за кратък

период от време. След деня на раздялата с баща си Вяра и Катя не го

видели повече дори за миг, не са го виждали и до днес.

До тук приказката няма щастлив край, но кой е казал, че е свършила или,

че ще има край?
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Вяра, често се питала защо ги е изоставил още като невръстни бебета.

Дали заради недостатъчното средства да се грижи за тях, или просто е

бил твърде млад и не е бил готов да поеме отговорността да бъде баща.

Но решила, че е по-добре да престане да си задава въпроси, да спре да

любопитства и да остави нещата така, в миналото, за да може да

продължи напред, да преодолява трудностите и да се справя с

предизвикателствата в живота.

Но годините минавали, децата растели и търсели отговор на въпросите

си. Все още живеели в тясната гарсониера, накрая на града, а майка им и

баба им обмисляли да закупят друго жилище, по-голямо, за да си имат

близначките своя собствена стая.                                                 

Вяра, Катя и майка им се върнали в гр. Дряново и заживели отново при

тяхната баба по майчина линия. Животът им не можел да се нарече лек

или лесен, но за времето прекарано при баща им, децата преосмислили

живота си, със и без техния татко, и стигнали до извода, че след като

един път ги е изоставил, той ще го прави винаги, отново и

отново.                  
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Речено-сторено.  Купили ново жилище на центъра на града, двустаен

апартамент. Вяра и Катя вече имали своя стая. Първоначално им взели

папагали– мъжки и женски, за да не се чувстват самотни. Близначките ги

кръстили Розалинда и Нат. Но както обикновено става при децата,

папагалите скоро им омръзнали. Майка им им взела персийска котка,

която се засякла с папагалите и било много забавно, котката ги дебнела

като плячка, а папагалите крещели, хвърчала перушина навсякъде.

Персиецът се казвал Гого и бил мъжът в къщата. Пухкав и сладък котарак,

но имал лоши нрави. Хвърлял се по хората, дерял ги с острите си нокти,

особено непознатите за него, които се опитвали да го доближат, за да му

се порадват и да го погалят. А когато успеел да влезе в стаята с

папагалите се чудел как да стигне до тях и да си ги хапне, те му били

слабост.                                                      

Но ето, че дошло време за море, лятото се появило на хоризонта и както

всяка година Катя и Вяра планували почивката, заедно с техните майка

и баба. Оказало се, че няма на кого да  оставят Гого, Розалинда и Нат за

пет дни  и то в тази комбинация. Никой не искал да ги гледа, трябвало да

избират между почивката и домашните си любимци.       

                                                   

Децата решили да се разделят с папагалите и котарака, които без друго

им създавали доста проблеми и грижи, а те вече не им се и радвали

както в началото, когато Гого бил малък.                   
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Намерил се добър човек, който проявил интерес и взел котката и

папагалите. След като се разделили с тях, първоначално близначките

тъгували за Гого, защото въпреки пакостите му те се били привързали

към него, но с времето свикнали с липсата му.

Вяра и Катя били вече ученички в трети клас и поискали да си имат

кученце за домашен любимец. Майка им веднага осъществила тяхното

желание и им взела малка болонка, кръстили я Рокси. Името избрала

Вяра на любима фея от анимационно филмче. Рокси била различна от

котарака и папагалите. Всички се привързали към нея. Тя била дива,

похапвала си дърво, чехли, пластмаса, общо взето всичко, до което се

докопа. Веднъж дори налапала една пчела и се наложило спешно да я

заведат при ветиринаря, за противоалергична инжекция, тъй като

езикът и се подул. Въпреки белите и поразиите и, всички обичали Рокси

и и прощавали дори за изядените им обувки.
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Но се случило така, че точно след празниците - Коледа и Нова година,

Вяра се разболяла. Първоначално лекарката и я диагностицирала с грип

и ангина. Вяра вдигала висока температура, повръщала, била отпаднала

и не ядяла нищо. Майка и и баба и се притеснявали много за нея. След

ден – два започнала трудно да се движи и имала болки в гърба,

 лекарката и смятала, че може да се дължи на болка произлизаща от

проблем с бъбреците. След третия ден и направили изследвания и след

пореден преглед я насочили към болницата в град Габрово с диагноза

Ангина и съмнения за проблем с бъбреците. И там лекарите три дни не

могли да уточнят какво и е точно на Вяра, въпреки снимките,

изследванията и скенера, който и направили. При нея влизали

различни лекари и всички били на различно мнение. Някои смятали, че

трябва да я оперират, други не. След тридневен размисъл завеждащият

лекар на хирургия заявил, че операция трябва да се направи, за да се

установи проблема, който по друг начин не могат да открият.                       

Вяра много се изплашила, не знаела какво я очаква. Питала се дали

операцията ще премине успешно или не и дали ще се събуди след

упойката, ще отвори ли очи. Хиляди въпроси минавали през ума на едва

деветгодишното момиченце.
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За всеобща радост операцията преминала успешно. Оказало се е, че

Вяра е имала спукан апендикс, атипично разположен на гърба и. Баба и

и била казала, след като и сложат упойката да брои до три и ще се

събуди, но всъщност тя броила до трийсет и едва след това заспала.

Поради операцията на Вяра се наложило да се разделят с Рокси, за да не

създава допълнително проблеми, след като се приберат у дома.

От деня на операцията минали пет години, но Вяра знаела, че е спасена

от Бог и, че благодарение на него е получила втори шанс за живот.

Всъщност приказката не свършва до тук, тя продължава и до ден

днешен. 
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Да, близначките са вече поотраснали и се опитват да не си спомнят за

лошите моменти от своя живот, да гледат напред. Не са виждали баща

си близо десет години и знаят, че имат полу-сестра на седем години във

Велико Търново, която той също е изоставил като

бебе.                                             

Въпреки всички трудности и премеждия по пътя си Вяра и Катя

продължават напред, заедно плануват бъдещето си и живеят щастливо в

семейството си, което за тях е идеалното семейство, макар без баща.

Помагат си и се подкрепят във всичко, защото нали именно в това е

същността на семейството. Ако основата, гредата му, наречена ЛЮБОВ

рухне, семейството вече не може да функционира като такова.

Приказката на Вяра и Катя продължава и няма край, защото тяхната

любов е безкрайна, а където има любов, не може да има КРАЙ.
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Имало едно време един кон. Той бил много лош, защото имал стопани,

които го претоварвали с работа. И когато остарял го изхвърлили навън.

Вървял лошият кон и срещнал една мравка. - Ще те смачкам – казал

конят. - Моля те, недей – примолила се мравчицата, но той замахнал с

копито и за малко да я смачка. Хукнала мравката да бяга. Бягала, бягала,

а конят след нея. Дълго се гонили, докато най-после мравката не

стигнала до едно дърво. Пропълзяла по кората му и се скрила в една

дупчица.

АВТОР: МИХАЕЛА ПОПОВА
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КОНЯТ И МРАВКАТА

Конят казал на дървото:

- Дай ми мравката!

- Защо да ти я дам? – попитало дървото.

- За да я смачкам!

- Няма да ти я дам!

- Дай ми, иначе ще те отсека! – заплашил конят.

Изсмяло се дървото и дори не му отговорило. Къде се е чуло и видяло

кон да сече дърво.

- Дай ми, защото ще те отсека! – повторил конят. 

- Как ще ме отсечеш, коньо, ти нямаш брадва, нямаш ръце, с които да я

държиш – присмяло се дървото.
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Ядосал се конят. Обърнал се и ритнал дървото. На него нищо не му

станало и се разсмяло. Конят се ядосал още повече. Засилил се и ритнал

с всички сили. На дървото нищо му нямало, но в копитото на коня се

забила треска.  Изцвилил конят и легнал в корените. Опитвал се да

захапе треската със зъби и да я извади, но нищо не ставало. Не можел да

се справи, а много го боляло. Тогава мравката се показала от дупчицата 

и рекла:

- Искаш ли да ти помогна?

- Ще можеш ли? Я каква си малка, а аз колко голям и пак не мога да се

справя! 

- Дай да опитам, а ако успея няма да ме гониш и да искаш да ме смачкаш

– предложила мравката.

- Добре. Само ме отърви от тази треска. 

Мравката се приближила, полазила копитото, захапала треската и я

измъкнала. 

Конят разбрал, че мравката е добра и му е помогнала, въпреки че той я

гонел и искал да смачка и си казал, че не всички са лоши като хората,

които го изхвърлили на улицата. Благодарил на мравката и от тогава

двамата станали добри приятели. Често се срещали при дървото и си

говорили на кой какво се е случило през деня. 
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Имало едно време в една прекрасна дървена къщичка в гората две най-

добри приятелки Чашката и Чинийката.

Чашката била розова на сини точки ,а чинийката била синя на жълти

линии.

Всеки ден те правели прекрасни неща ,подреждали си стаята, закусвали

вкусни палачинки с течен шоколад, излизали да си берат ягоди в гората,

правели си сладко от тях, садели си прекрасни цветя в градината, но

най-много обичали да рисуват.

Вечер си седели на терасата на къщата и вечеряли вкусна пица, която

сами си приготвяли .

АВТОР: КАТРИН КРАВАЕВА
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ЧАШКАТА и ЧИНИЙКАТА

ЧАШКАТА и ЧИНИЙКАТА

Намерила я на края на гората на един много висок бор заедно с

гарвана,тогава разбрала ,че той е виновникът за изчезването на

Чашката и го попитала :

-Защо взе Чашката?

Гарванът смутено и уплашено отговорил:

Един ден обаче Чашката и Чинийката си измили зъбките и легнали да

спят, но прозореца останал отворен и един гарван влязъл в тяхната

къщичка, взел си Чашката и на другия ден, когато Чинийката се

събудила видяла,че Чашката я няма, сложила си шапката облякла си

палтенцето и излязла да я търси.

https://www.igra4kite.com/article/chashkata-i-chiniykata


ЧАШКАТА и ЧИНИЙКАТА

ЧАШКАТА и ЧИНИЙКАТА

И всички заживяли щастливи като най-добри приятели.

-Защото нямам приятели...,а всеки ден докато си летях из гората ви

виждах как си играете и се забавлявате!

Тогава на Чашката и Чинийката им станало много мъчно и решили да

станат приятели с гарвана и всеки ден да бъдат заедно.

https://www.igra4kite.com/article/chashkata-i-chiniykata


НЕОЧАКВАНО ПРИЯТЕЛСТВО

НЕОЧАКВАНО ПРИЯТЕЛСТВО

Градовете и селата ни вече отдавна не са това, което бяха. Те са

препълнени  с  хора, шумни  и красиви. Особено през нощта, когато 

разноцветните светлини  окъпват всичко наоколо.

Един такъв град се разполагал близо до една гъста гора. В гората

живеели пет горски феи с големината на пръстче. Дори имената им

били според пръстите на ръката- Палечка, Показалечка, Срединка,

Безименка и Кутренка. Вечерта  те  излизали от гората и се любували на

гледката от преливащи нощни светлини.           

АВТОР: ГИНКА ТОДОРОВА
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НЕОЧАКВАНО ПРИЯТЕЛСТВО

НЕОЧАКВАНО ПРИЯТЕЛСТВО

Феите също били изплашени до смърт. Скоро взаимната уплаха

преминала. Момиченцето вече не изглеждало толкова страховито,

защото устата и се разплула в огромна усмивка, а в очите и грейнала

радост. Момиченцето поканило феите да се настанят около розовата

масичка. Наляло им чай в малки розови чашки и ги нагостило с дребни

сладки. Феите и момиченцето се запознали. Момиченцето се е казвало

Рози.

Изведнъж завивките се раздвижили. Феите се изплашили и се скрили в

розовите шкафчета. После дочули и шум от приближаващи се стъпки.

Шкафчето се отворило и пред погледа на феите се открила рошава

глава, две големи очи и отворена от изненада уста на момиченце.

През една нощ  Кутренка, най-малката от сестрите, предложила  да

отидат в града, за да го разгледат отблизо. Така и направихли. Събрали 

малко багаж и потеглили  на пътешествие из нощния град.  Така се

олисали  с разходката, че не забелязали как преминала нощта, станало

светло и хората започнали да излизат от домовете си, за та отидат на

работа.

Горските феи побързали да се скрият от погледите на хората. Огледали

се за подходящо място. Видели един отворен прозорец и бързо се

шмугнали в него. Така се оказали насред голяма стая, пълна с розови

играчки, розови шкафове, розово легло с розови завивки, розова

масичка с мънички розови столчета около нея.

https://www.igra4kite.com/article/neochakvano-priyatelstvo


НЕОЧАКВАНО ПРИЯТЕЛСТВО

НЕОЧАКВАНО ПРИЯТЕЛСТВО

Когато Рози научи имената на феите, тя се развесели още повече.

Такива забавни имена не беше чувала през живота си. След почерпката

Рози редложила на феите  разходка из града. За целта ги настанила в

една прозрачна  розова чантичка и така те заедно обиколили целия

град. Ходили в зоологическата градина, на кино, люлеели се на люлките

и се въртели  на въртележките, яли сладолед и пица.

Денят минал бързо в приказки и веселие. Дошло време феите да се

прибират в родната си гора. Те поканили новата си приятелка да им

гостува и тя приела с радост. Вечерта феите се завърнали в дома си.

Били много изморени и бързо легнали в малките си легла. Заспали,

изпълнени с щастие, защото знаели, че там, в големия град  вече имат

приятелка, с която животът е по-пълен и по-добър.
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ОТВЛЕЧЕНАТА МОМА

ОТВЛЕЧЕНАТА МОМА

Имало едно време един цар и царица. В един пролетен ден царицата

родила син и го нарекла Фердинанд.

Момчето пораснало и започнало да ходи на лов. Веднъж  в гората, до

едно дърво, видяло девойка, която плачела. Момъкът я попитал защо е

тъжна, а тя отговорила, че родителите ѝ са я изоставили. Принцът я

отвел в своя дворец.

АВТОР: МЕРВЕ МЕХМЕД
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ОТВЛЕЧЕНАТА МОМА

ОТВЛЕЧЕНАТА МОМА

В това време Фердинанд  се притеснил и започнал да търси горското

момиче.  Тръгнал по следите на девойката и стигнал до едно място, на

което имало четири стъпки. Проследил дирите и видял, че стигат до

Морето на смъртта. Досетил се, че момата е отвлечена. Извикал най-

добрия си приятел Максимилиан, качили се на една лодка и стигнали до

една голяма врата, която се охранявала от два страшни звяра. За техен

късмет, принцът носел меч. Извадил го от ножицата, но единият звяр

надал страшен вик и се появили още две чудовища, страшни като него.

Доката Фердинанд се сражавал с тях, Максимилиан влязъл в двореца.

Там имало много стаи, той седнал да си почине и  заспал. Така, спящ на

пода, го намерил Фердинанд. Ядосал се, събудил го и му поискал

обяснение защо е влязъл в палата без него.

Минали няколко седмици. Момата отишла да бере гъби в гората. Докато

пълнела кошницата си, забелязала, че до нея върви някаква сянка.

Решила, че ѝ се привижда, и продължила работата си. След малко чула

шум и разбрала, че не ѝ се струва. Обърнала се  и видяла мъж в черни

дрехи. Човекът я заплашил, че ако изпищи, ще я убие. Девойката се

уплашила и не казала нито дума. Похитителят  я завел на един кораб,

който отплавал за далечни страни. Когато стигнали сушата, лошият

човек завел момата в един страховит замък и я затворил там.
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ОТВЛЕЧЕНАТА МОМА

ОТВЛЕЧЕНАТА МОМА

Речено – сторено. Принцът започнал да търси девойката и най-накрая я

намерил в една от стаите. Извел я навън, качили се в лодката, доплавали

до гората и се върнали в двореца на Фердинанд. Принцът наказал

неверния си приятел с доживотна присъда. Предложил на момичето да

се оженят и то приело. Вдигнали голяма сватба. Навсякъде имало

червени рози. Младите дали своите обети, а царското семейство било

много щастливо. Жената на Фердинанд родила две деца – едното момче,

а другото – момиче. Живели щастливо до дълбоки старини.

Предателят си признал, че искал да отвлече красавицата и да я продаде

на пазара за голяма сума. В този момент чули шум в дъното на коридора.

Двамата се скрили, но подлецът кихнал и стражите ги хванали.

Фердинанд много се притеснявал за девойката и започнал да крои план

как да я спаси. Решил, когато пазачът им заспи, да вземат с летвата, която

е под леглото в килията им, висящият на един пирон ключ.
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МАЛКИЯТ ГЕРОЙ

МАЛКИЯТ ГЕРОЙ

Едно момче живеело с родителите си в малка къща в края на гората.

Баща му бил лош човек.  Веднъж той заръчал на жена си да отиде за

билки, но да не се бави. Тя взела кошницата и тръгнала по пътечката,

която водела към гората. Късала лечебните треви и навлизала все по-

навътре. Започнало да се стъмнява. До големите скали забелязала

пещера. Светлината на луната огрявала входа, а вътре било тъмно.

Жената видяла камъни и съчки. Подредила ги и запалила голям огън.

Започнала да плаче, защото загубила пътя, който водел до тяхната къща.

АВТОРИ: Ипек Нури Неджби и Елван Ерол Сюлейман
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МАЛКИЯТ ГЕРОЙ

МАЛКИЯТ ГЕРОЙ

Майката и синът й заживели щастливо, а звездата винаги огрявала

къщата със своята прекрасна  светлина.

В това време горкото ѝ дете се тревожело  и казало на баща си, че ще

отиде да потърси своята майка . Но татко му се скарал и наредил да не

излиза навън. В този момент една звезда дошла при него и  му рекла, че

може да му помогне да намери майка си. Тръгнали по пътя, който се

разделял на три. Детето попитало как ще разберат накъде е тръгнала

жената. Тогава звездата огряла пътя, който бил в средата. Тръгнали по

него и вървели, докато стигнали до едни големи скали. Момчето видяло

пещерата, приближило се до нея и чуло плач. Помолило звездата да

влязат вътре и видели майката на детето, която седяла до огъня и

плачела. Момчето изтичало при нея и я прегърнало, а звездата огрявала

обратния път към къщата им. Върнали се у дома, а лошия баща изгонили.
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ДВАМАТА БРАТЯ И КОКОШКАТА

ДВАМАТА БРАТЯ И КОКОШКАТА

Момчетата първо трябвало да преминат реката.  Това обаче не било

лесна работа, защото до нея стояла къщата на кокоши крака, а в къщата

живеело чудовището с две глави. Братята преплували реката и стигнали

до подвижния дом.

Един баща се разболял тежко и помолил двамата си синове да му

донесат лечебна вода от вълшебния кладенец. Предупредил ги да се

пазят от двуглавата кокошка, която всяка година идвала да яде от

техните посеви с царевица.

АВТОР: ЕНИС НУРИ
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ДВАМАТА БРАТЯ И КОКОШКАТА

ДВАМАТА БРАТЯ И КОКОШКАТА

Звярът бил в него и ги видял. Той започнал да ги гони по речния бряг, 

най-малкият брат  се спънал и паднал. Кокошката го хванала с устата си,

но по-големият брат се приближил и се опитал той да бъде примамката.

Звярът го забелязал , пуснал малкия брат и подгонил големия. Юнакът

се затичал  към една скала, но в последния момент отскочил встрани.

Кокошката била набрала скорост, не можала да спре и разбила главата

си в канарата.

Двамата братя взели вода, върнали се безпрепятствено у дома и дали

на баща си да отпие от лечебната течност. Старецът оздравял и

заживели щастливо, както преди.  
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ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА ПЛАНЕТАТА КРИПТОН

ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА ПЛАНЕТАТА КРИПТОН

Имало едно време две момчета –едното добро, а другото лошо. Въпреки

това те били най-добри приятели. Веднъж децата спечелили

 състезание по ориентиране и ги наградили с разходка в гората. Като

вървели, забелязали изоставена дървена къщичка. Решили да влязат в

нея. Отворили вратата и някаква сила ги дръпнала навътре. Попаднали

на планетата, наричана Криптон. Учудили се и тръгнали на изток.

Вървели, вървели, по пътя срещнали криптонянин, който можел да

говори като хората.

– Кой си ти? – попитали момчетата.

АВТОР: НАЗ КАДИР
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ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА ПЛАНЕТАТА КРИПТОН

ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА ПЛАНЕТАТА КРИПТОН

Една вечер слугата сложил сънотворнохапче в напитката на господаря

си. Той заспал дълбоко. Прислужникът взел ключа и отворил вратата на

стаята. Момчетата излезли.

– Да спасим и другите хора! – помолило доброто момче.

– Остави ги! Да спасим себе си – това е достатъчно! – рекло лошото

момче.

– Дадено, само намери начин да ни измъкнеш – съгласили се момчетата.

– Не искаме! – казали децата. – Ние искаме да се върнем на Земята.

Извънземният бил много лош, но се правел на добър.  Той хипнотизирал

приятелите и ги завел във владенията си.  Заключил ги в една стая,

която нямала прозорец. Там имало още много затворени хора: и деца, и

възрастни. Там прекарали три дена и три нощи. Един от пазачите бил

лична прислуга на краля.

– Ще ви спася, но ще ме вземете  с вас на Земята! – предложил слугата.

– Повелителят на извънземните. – отговорил той.  – Искате ли да ви

заведа в кралството ми?
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ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА ПЛАНЕТАТА КРИПТОН

Докато спорели, владетелят се събудил. Първото момче бързо отворило

всички изходи и извело затворниците навън. Те се втурнали и минали

през  вратата, през която дошли земните деца. Тя веднага се затворила

след тях. Тичайки, лошото момче се спънало и паднало, но никой не го

забелязал, за да му помогне, дори и неговият приятел. Така то останало

завинаги на планетата Криптон.
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КАЛЕНДАРЪТ И ЧАСОВНИКЪТ

КАЛЕНДАРЪТ И ЧАСОВНИКЪТ

Срещнал  един календар един часовник. Станали приятели. И открили

много общи неща помежду си. И без двамата хората не можели. И

двамата отмервали времето. Само че  календарът  броял  дните и

месеците, а часовникът – часовете, минутите и секундите. Но за разлика

от часовника, календарът  отброявал  само една година. А часовникът –

много повече.  Затова календарът започнал да поглежда сърдито към 

своя приятел. По едно време толкова му завидял, че казал:

- Не е честно! Ти живеш  много години, а аз – само една! Искам само аз да

меря  времето!

АВТОР: ВЕРОНИКА ТАНЕВА
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-Ох, тежко ми сега – проплакал той. – Часовникът спря  и сега няма да

настъпи нито един нов ден. Ще стоя тук безкрайно дълго, защото

днешният ден никога няма да свърши...

Календарът осъзнал своята грешка, но било вече твърде късно.

И той застинал на един час, минута и секунда.

Календарът останал много доволен. И започнал да чака, защото смятал,

че сега, след като часовникът  го няма, той ще може да живее  по- дълго.

Чакал, чакал... Но времето сякаш било спряло. И тогава календарът

осъзнал какво се е случило.

- Така да бъде – усмихнал  се часовникът. – От днес нататък  аз ще спра да

работя.
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